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ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ-ВОЛЕЙБОЛІСТІВ ПРОТЯГОМ ПІДГОТОВЧОГО 

ПЕРІОДУ В СПОРТИВНІЙ СЕКЦІЇ 

 

У статті проаналізовано зміст та структуру тренувального процесу студентів-волейболістів протягом 

підготовчого періоду в спортивній секції. Визначено показники співвідношення засобів тренувальної роботи й навантаження 

різної спрямованості на різних етапах підготовчого періоду. 

Ключові слова: спортивна секція, волейбол, студенти-волейболісти, тренувальні навантаження, тренувальний 

процес.  

 

Абрамов С.А., Довгопол Е.П. Содержание и структура тренировочного процесса студентов-

волейболистов за подготовительный период в спортивной секции. 

В статье проанализировано содержание и структуру тренировочного процесса студентов-волейболистов в 

течение подготовительного периода в спортивной секции. Определены показатели соотношения средств тренировочной 

работы и нагрузки различной направленности на разных этапах подготовительного периода. 

Ключевые слова: спортивная секция, волейбол, студенты-волейболисты, тренировочные нагрузки, 

тренировочный процесс. 

 

Abramov SA, Dovgopol EP The content and structure of the training process of volleyball students for the 

preparatory period in the sports section. 

The article analyzes the content and structure of the training process of volleyball students during the preparatory period in the 

sports section. The indices of the ratio of the means of training work and the load of different directions at different stages of the 

preparatory period are determined.  

The article examines the structure of the training process of students volleyball-players during the preparatory period of 

summer training cycle. Defined indicators of the ratio of the means of training work and loads of different directions at different stages of 

the preparatory period. 

Volleyball is one of the most popular sports events in the world of student youth. The problem of the motivations of the training 

process in the course of student volleyball at the intersection of sports activities on the day-to-day stage is to be topical, chomped, from 

one side, to a wide range of sports sections and volleyball, and on the other hand - in- student-volleyball competitions at the intersections 

of the traumatic period. 

The effectiveness of the training process depends primarily on appropriate planning, the use of different types of control and on 

this basis - the timely correction. The students volleyball at some stage aimed primarily at achieving the necessary level of physical 

condition of the body, thereby increasing overall skill athletes. The training process of training students volleyball has structure. 

Key words: sports section, volleyball, volleyball students, training loads, training process. 

 

Постановка наукової проблеми та її значення. Волейбол – один із найпопулярніших і захоплюючих видів спорту 

серед студентської молоді. Проблема побудови тренувального процесу студентів-волейболістів у межах спортивної секції на 

сучасному етапі є досить актуальною, що зумовлено, з одного боку, широкою мережею спортивних секцій із волейболу [1; 4], а з 

іншого – відсутністю чітко розробленої програми підготовки студентів-волейболістів  у межах тренувального періоду [4; 6].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему вивчення змісту та структури тренувального процесу студентів-

волейболістів протягом підготовчого періоду в спортивній секції в ігрових видах спорту за останнє десятиліття розглядали В. Я. 

Ігнатьєва, О. В. Федотова, Г. А. Лисенчук, у т. ч. у волейболі – Ю. Н. Клєщов, Ю. Д. Железняк та ін. Проте варто зазначити, що в 

проаналізованих нами літературних джерелах майже немає досліджень щодо побудови тренувального процесу спортивної 

секції з волейболу для студентів ВНЗ.  

Виклад основного матеріалу. Ефективність навчально-тренувального процесу залежить передусім від доцільного 

планування, використання різних видів контролю й на цій основі – вчасної корекції. Підготовка студентів-волейболістів на 

визначеному етапі спрямована насамперед на досягнення необхідного рівня фізичних кондицій організму, що сприяє 

підвищенню загальної майстерності спортсменів. Тренувальний процес підготовки студентів-волейболістів має одноциклову 

структуру. Він складається з підготовчого, змагального та перехідного періодів. Підготовчий період у середньому триває 3–4 

місяці. Зі зменшенням терміну підготовчого періоду виникає необхідність скорочення обсягу підготовчої роботи: з’являються 
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обмеження щодо збільшення об’єму навантажень та вдосконалення спортивно-технічних і тактичних навичок. У підготовчий 

період закладається функціональна “база”, відбувається головна підготовка команди – фізична й спеціальна. Функціональна 

підготовка проводиться для виконання достатніх обсягів роботи, необхідних для безпосереднього розвитку рухової, серцево-

судинної, дихальної та інших систем організму.  

До головних завдань фізичної підготовки у підготовчий період належить розвиток фізичних якостей, які найбільш 

ефективно впливають на підвищення рівня опанування прийомами техніки й тактики гри, підвищення спеціальної 

працездатності, виховання психічної готовності до змагань. Для більш ефективного планування навчально-тренувальної роботи 

підготовчий період умовно поділяють на три етапи: загальної підготовки, спеціальної підготовки, передзмагальний. 

Етап загальної підготовки (базовий). Головне завдання – формування передумов для розвитку спортивної форми. На 

фізичну підготовку планується 40–50 % часу, відношення загальної фізичної підготовки до спеціальної фізичної підготовки 

становить 2 : 1.  

Важливим завданням спеціальної підготовки на першому етапі підготовчого періоду є підвищення здатності студентів-

волейболістів витримувати значні навантаження, водночас частка змагальних вправ у загальному обсягу роботи невелика.  

Головні форми тренування – спеціалізовані й комплексні заняття з технічної та фізичної підготовки. Поступово 

збільшується загальний обсяг тренувальних навантажень і меншою мірою інтенсивність навантажень. Етап базової підготовки 

складається з двох мезоциклів – втягувального й базового розвивального.  

Спрямованість тренувальних навантажень у втягувальному мезоциклі підготовчого періоду студентів-волейболістів має 

таке співвідношення: робота в аеробному (кисневому) режимі – 76,6 %, у змішаному режимі – 17,5 % та в анаеробному – 5,9 %  

У другому мезоциклі підготовчого періоду тренувальна робота планується відповідно до мети й завдань базового 

розвивального мезоциклу. Порівняно з утягувальним мезоциклом, збільшується об’єм специфічних засобів.  

У процесі базового розвивального мезоциклу підготовчого періоду відбуваються зміни навантажень як у загальному 

об’ємі рухової роботи 805 хв, так і в спрямованості: зменшується об’єм аеробного навантаження із 76,6 % до 46,6 %, але при 

цьому збільшуються об’єми змішаного – 39,7 % та анаеробного навантажень.   

Етап спеціальної підготовки. Із третього (базового-стабілізувального) мезоциклу розпочинається спеціально-

підготовчий етап підготовки волейбольної команди.  Головна спрямованість – розвиток передумов для становлення спортивної 

форми, підвищення тренованості, розвиток спеціальних якостей і навичок волейболістів. Паралельно з розвитком фізичних 

якостей здійснюється вдосконалення змагальної техніки й тактичних навичок. Фізичній підготовці відводиться 25–30 % 

загального часу Вона спрямована на розширення рухових можливостей, подальше підвищення загальної й спеціальної 

тренованості, здатності організму до швидкого відновлення. Головні форми тренування з фізичної підготовки – спеціальні й 

комплексні заняття з використанням індивідуальних, групових і командних методів роботи. Зростає питома вага змагального та 

інтегрального методів тренування. Стабілізується загальний обсяг навантаження й зростає його інтенсивність. Серед основних 

засобів збільшується обсяг вправ для розвитку спеціальної витривалості, швидкості та швидкісно-силових якостей. У базовому 

стабілізувальному мезоциклі використовуються засоби специфічного й неспецифічного характеру приблизно в однакових 

об’ємах – відповідно 49,2 % та 50,8 %. Співвідношення специфічних засобів тренувальної роботи в базовому стабілізувальному 

мезоциклі підготовчого періоду підготовки студентів-волейболістів таке: 18 % складають підвідні вправи, 23 %– змагальні та 7,3 

% – спеціально-підготовчі вправи. 

Загальний об’єм навантажень базового стабілізувального мезоциклу підготовчого періоду підготовки кваліфікованих 

волейболістів дещо більший за попередній базовий розвивальний мезоцикл.  

Передзмагальний етап. Четвертий мезоцикл є завершальним у підготовчому періоді тренувального процесу підготовки 

кваліфікованих волейболістів, тому планування його роботи випливає зі структури та змісту передзмагального мезоциклу.  

Його завдання – завершення становлення спортивної форми. Співвідношення видів підготовки змінюється. 

Тренувальні заняття поєднуються зі змагальною підготовкою. На фізичну підготовку витрачається 20–25 % загального часу. 

Вона спрямована на збереження загальної тренованості й підсилення її елементів, що найбільш пов’язані з ростом спеціальної 

тренованості. Співвідношення загальної фізичної та спеціальної підготовки становить 1:2.  

Особливість тренування волейболістів на передзмагальному етапі підготовки – оптимальне узгодження навчально-

тренувальних занять зі специфічною й неспецифічною спрямованістю. На цьому етапі розв’язуються завдання розвитку 

спеціальних компонентів підготовленості, які відтворюють специфіку гри у волейбол, і поглибленого засвоєння техніко-тактичних 

навичок, створюються умови для безпосереднього становлення спортивної форми. Підготовка набуває яскраво вираженої 

спеціальної спрямованості.  

Головною особливістю передзмагального мезоциклу є значне зростання специфічних засобів підготовки порівняно з 

попереднім мезоциклом  

Суттєво змінюється, порівняно з попереднім мезоциклом, співвідношення тренувальних навантажень за спрямованістю 

дії на організм студентів-волейболістів у передзмагальному мезоциклі: аеробні – зменшуються до 41,2 %, анаеробні – також 
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зменшуються до 6,8 %, змішані – зростають до 52 %.  

Загалом за підготовчий період засоби підготовки студентів-волейболістів розподіляються таким чином: неспецифічні 

(загально-підготовчі) вправи – 53,9 %, специфічні – 46,1 %, у тому числі підвідні вправи – 21,2 %, змагальні – 20,1%, спеціально-

підготовчі – 4,8 %. Тренувальні навантаження за спрямованістю під час підготовчого періоду мають таке співвідношення: 49,8 % 

– виконуються в режимі аеробного забезпечення, 52 % – змішаного та 10,3 % – анаеробного забезпечення.   

Висновки й перспективи подальших досліджень. Побудова тренувального процесу в спортивних секціях студентів-

волейболістів ґрунтується на принципах програмування та моделювання тренувального процесу. Її характерними рисами є 

раціональне планування тренувального процесу на всіх ланках підготовки з обов’язковим урахуванням календаря змагань і 

рівня підготовленості гравців; урахування всіх компонентів навантаження; коректний розподіл годин за видами підготовки 

залежно від етапу підготовки; використання специфічних та неспецифічних засобів, вибірково спрямованих на розвиток якостей, 

найбільш необхідних на певному періоді підготовки.  
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«Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського  
 

ДЗЮДО ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 
В статті розглядаються актуальні питання щодо розвитку основних фізичних якостей студентів-дзюдоїстів. 

Розкриваються питання фізичної підготовки студентів у процесі занять боротьбою дзюдо. Описано такі фізичні якості 
дзюдоїста як швидкість, спритність, витривалість, сила та ін. Зосереджується увага на їх значенні та впливі на 
досягнення високої майстерності при виконанні технічних прийомів. Обгрунтовано характеристики фізичних якостей 
студентів-дзюдоїстів, а також наводяться вправи, що сприяють розвитку цих якостей у процесі занять по дзюдо. 

Ключові слова: дзюдо, фізичні якості, студенти-дзюдоїсти, технічні прийоми, фізичні вправи. 
 
Агеев П.Н., Запольский Д.П. Дзюдо как средство развития физических качеств студентов высших учебных 

заведений. В статье рассматриваются актуальные вопросы развития основных физических качеств студентов-
дзюдоистов. Раскрываются вопросы физической подготовки студентов в процессе занятий борьбой дзюдо. Описаны такие 
физические качества дзюдоиста как скорость, ловкость, выносливость, сила и др. Концентрируется внимание на их 
значении и влиянии на достижение высокого мастерства при выполнении технических приемов. Обоснованно 
характеристики физических качеств студентов-дзюдоистов, а также приводятся упражнения, способствующие развитию 
этих качеств в процессе занятий по дзюдо. 

Ключевые слова: дзюдо, физические качества, студенты-дзюдоисты, технические приемы, физические 
упражнения. 

 
Ageev P, Zapolsky D. Judo as a means of developing the physical qualities of students in higher education. The article 

deals with topical issues of development of basic physical qualities of students-judokas. The questions of physical training of students in 
the process of judo wrestling training are revealed. Physical qualities of a judoist such as speed, agility, endurance, strength, etc. are 
described. Attention is focused on their significance and influence on achieving high skill in the performance of technical techniques. The 
characteristics of physical qualities of students-judoists are justified, and also the exercises promoting development of these qualities in 
the course of judo lessons are given. 

One of the main objectives of physical education is to develop the physical qualities of university students to be prepared to 
work and defense today, to university professors arises the problem comprehensive physical development of students, forming 
harmoniously developed personality and to attract as many students to various physical activity due to a decrease in quality of motivation 
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for physical training and exercise, which is the result of certain historical social x changes. 
Students today there is some disharmony: the desire and aspiration of young people in developing countries before the will 

and strength of character. In such circumstances, they are not always able to curb some excessive ambitions and desires. 
After adolescence - this age find themselves in society, the age of physiological and motor abilities of the organism. In this age 

university students are paying more attention to mental training, work, spend much time to practice and for computers 
In connection with this problem is associated with reduced physical activity and physical education classes, independent study 

and exercise training in sports clubs lose their relevance among students. Therefore, one of the main ways of solving this issue is to 
attract students to training in sports clubs in judo. However, to achieve high sports results it is important that good base has been 
established comprehensive physical development. 

Judo is a very popular sport among students and thus a good motivational factor to a powerful self-improvement and 
improvement of health, physical, moral and volitional qualities. Is an important tool that is required of the students need physical 
development and improvement. 

Key words: judo, physical qualities, students-judokas, techniques, physical exercises. 
 
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним із головних завдань фізичного виховання є 

розвиток фізичних якостей у студентів ВНЗ, які будуть підготовлені до праці та оборони країни На сьогодні, перед викладачами 
вищих навчальних закладів постає проблема різнобічного фізичного розвитку студентської молоді, формування гармонійно 
розвиненої особистості та залучення якомога більшої кількості студентів до різноманітної рухової активності, у зв'язку із якісним 
зниженням мотивації до занять фізичною культурою та фізичними вправами, яке є результатом певних історичних соціальних 
змін [3].  

У студентів сьогодення спостерігається певна дисгармонія: бажання й прагнення в молодих людей розвиваються 
раніше, ніж воля й сила характеру. У таких умовах вони не завжди здатні приборкати деякі надмірні устремління й бажання [5].  

Адже юнацький вік – це вік пошуку себе в соціумі, вік розвитку психофізіологічних і рухових можливостей організму. В 
цей віковий період студенти вищих навчальних закладів вже більше уваги приділяють розумово-навчальній праці, багато часу 
проводять на заняття та за комп’ютерами  

У зв'язку з цим виникає проблема пов’язана зі зниженням рухової активності, а заняття з фізичного виховання, 
самостійні заняття фізичними вправами та тренування в спортивних секціях втрачають свою актуальність серед студентства. 
Тому одним із основних шляхів вирішення даного питання є залучення студентів до занять в спортивних секціях по боротьбі 
дзюдо. Разом з тим для досягнення високих спортивних результатів важливо, щоб була створена хороша база різнобічного 
фізичного розвитку.  

Боротьба дзюдо є досить популярним видом спорту серед студентської молоді, а отже й гарним мотиваційним 
чинником до потужної самореалізації з поліпшення та вдосконалення здоров’я, фізичних та морально-вольових якостей. Є 
важливим засобом, що викликає у студентів необхідну потребу у фізичному розвитку та вдосконаленні [4]. 

Основні положення розвитку фізичних якостей студентів-дзюдоїстів відображені в роботах Я.К. Коблево, В.М. 
Ігуменова, Г.С. Туманяна,В.І. Лях  та ін. В останній час більшість науковців М.М. Фалатович, В.І. Шандригось вказують на велику 
ефективність застосування ігрової методики в учбово-тренувальному процесі дзюдоїстів для розвитку фізичних якостей.  

Фізична підготовленість спортсмена базується на функціональних можливостях, прояв яких визначається 
конституційними особливостями організму. 

Наукові дослідження з підготовки студентів-дзюдоїстів а також дослідження провідних спеціалістів спрямовані на 
вивчення і модернізацію тренувального процесу висококваліфікованих спортсменів, тоді як проблема вдосконалення фізичної 
підготовленості борців на початкових етапах на сьогодні залишається актуальною і потребує поглибленого вивчення.  

Виклад основного матеріалу. Одним із головних шляхів удосконалення системи розвитку фізичних якостей студентів-
дзюдоїстів є наукове обґрунтування ефективних методів підвищення й оцінювання їх фізичної підготовленості Успішне 
розв’язання цього питання можливе за умови вдосконалення наявних та розробки нових тренувальних програм для дзюдоїстів, 
а також створення системи комплексного контролю розвитку фізичної підготовленості [4]. 

З огляду на юнацький вік студентів-дзюдоїстів, у плануванні навчально-тренувального процесу треба враховувати 
гетерохронність морфологічних та фізіологічних зрушень, які відбуваються під час різних періодів онтогенезу, а також існування 
сенситивних періодів розвитку фізичних якостей, про які зазначається в науковій літературі (В.К. Бальсевич, В.Л. Волков, В. 
Ягелло,). Окремі наукові праці (Г.А. Єдинак; М.В. Зубаль,), вказують на розбіжність у сенситивних періодах розвитку фізичних 
якостей представників різних соматотипів одного віку. 

Розвиток фізичних якостей студентів-дзюдоїстів залежить від соматотипу людини. Так, діти, підлітки і юнаки, які 
належать до певного соматичного типу, відрізняються не лише за темпами вікового розвитку, але й демонструють різні ступені 
прояву рухових здібностей. Науковими дослідженнями доведено залежність величини прояву якісних параметрів рухової 
діяльності і фізичної працездатності від соматотипу у жінок  і чоловіків [4]. 

В антропології відома велика різноманітність класифікацій соматотипів. Найбільш поширені у практиці спорту 
класифікації за Хіт-Картером, М.В. Чорнорудцьким, В.В. Бунаком, за Штефко-Островським у модифікації С.С. Дарської. Їхній 
порівняльний аналіз засвідчує, що практично всі вони враховують одні й ті ж діагностичні критерії: розвиток жирових відкладень, 
скелета і мускулатури, а також пропорції тіла. 

Боротьба дзюдо на сучасному етапі розвитку відрізняється високими вимогами до фізичних якостей спортсменів, 
зокрема фізичної підготовки. Від її рівня залежить успішність технічної і тактичної підготовленості, реалізація особистісних 
властивостей у процесі тренувань і змагань. Існує безпосередня залежність між рівнем технічної майстерності та фізичної 
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підготовленості студентів-дзюдоїстів. Тому важливе місце в процесі тренування борців посідає розвито та вдосконалення 
основних фізичних якостей [6]. 

Сила – це здатність людини долати зовнішній опір або протидіяти йому за рахунок м'язових зусиль. З фізіологічної 
точки зору – сила м'язів характеризується їхньою здатністю до максимального напруження в ізометричному режимі. 

Сила залежить від багатьох біологічних факторів: фізіологічного поперечника м'язів; співвідношення швидких і 
повільних м'язових волокон; рівня збудження відповідних нервових центрів; скоротливих властивостей м'язів, запасів АТФ в 
м'язах, потужності і ємкості креатин-фосфатного механізму енергозабезпечення [1]. 

Сила, що проявляється в спортивній боротьбі, має безперервно змінюватися за величиною, спрямованістю та 
характером, тому здатність вибірково проявляти значні м’язові зусилля дозволяє дзюдоїстам успішно виконувати комбінації, 
вчасно застосовувати контрприйоми, що значно підвищує надійність реалізації технічних дій. Для збільшення силових 
можливостей дзюдоїстів застосовують арсенал засобів загальної та спеціальної силової підготовки. Домінантними серед них є 
вправи динамічного і статичного характеру, які викликають граничну або близьку до неї напругу м’язів. 

У боротьбі дзюдо захвати мають бути міцні, швидкі й точні у застосуванні. Для цього студенти-дзюдоїсти систематично 
тренуються й удосконалюють техніку, а для розвитку сили захвату регулярно виконують спеціальні вправи: згинання й 
розгинання рук в упорі лежачи на пальцях (5 – 8 серій по 6 – 10 разів): згинання й розгинання рук в упорі лежачи на кистях (5 
серій по 10 – 20 разів): стискування тенісного м’яча (5 серій по 30 с для кожної руки) [2]. 

Швидкість – це здатність людини виконувати рухи з максимальною частотою в мінімально короткий час. Швидкість 
дзюдоїста визначається його здатністю миттєво реагувати на подразники та високою частотою поодиноких рухів, виконуваних в 
умовах зовнішнього опору суперника.  

На швидкість реакцій впливає діяльність зорового і слухового аналізаторів; динаміка процесів у центральній нервовій 
системі, що обумовлює частоту нервово-моторної імпульсації, швидкість переходу м'язів зі стану напруження в розслаблення 
[1]. 

Витривалість – це здатність людини тривалий час виконувати роботу без зниження її інтенсивності [1]. Витривалість 
дзюдоїстів характеризується здатністю виконувати роботу визначеної інтенсивності впродовж часу, передбаченого специфікою 
змагань. Із результатів наукових досліджень відомо, що витривалість є однією із найважливіших фізичних якостей для 
досягнення високих спортивних результатів студентів-дзюдоїстів.  

Для розвитку та вдосконалення загальної витривалості найбільш ефективними методами, на думку відомих 
спеціалістів, є: безперервний (рівномірний або перемінний), метод інтервального та колового тренування (Г.В. Коробейніков, С. 
В. Ордєнов, А.О. Акопян, В.А. Панков, А.Ю. Ким, В.Б. Іссурін,) [4]. 

Засобами розвитку спеціальної витривалості є технічні дії в стійці, партері і їхні комбінації; спеціально-підготовчі 
вправи, які містять фрагменти технічних дій або їхні спрощені варіанти. Методами для збільшення спеціальної витривалості є: 
перемінний, інтервальний та метод колового тренування (проведений за типом безперервної тривалої роботи з використанням 
спеціальних вправ ациклічного характеру). 

Добре тренований студент-дзюдоїст краще сприймає значні навантаження, швидше до них пристосовується і досягає 
більш високого рівня розвитку рухових якостей. Важливу роль у загальній фізичній підготовці займають вправи, які впливають на 
весь організм і змушують активно працювати всі органи і системи (наприклад, тривалий біг, їзда на велосипеді та інше). 
Студентам-дзюдоїстам рекомендовані тривалі заняття фізичними вправами, які зміцнюють серцево-судинну систему, 
покращують функціональні можливості органів дихання, підвищують загальний обмін речовин в організмі, дозволяють 
витримувати великі навантаження, швидше протікати процесам відновлення після них.  

Заняття боротьбою дзюдо у поєднанні з загальною фізичною підготовкою забезпечує розвиток у борців таких якостей 
як спритність, гнучкість. 

Спритність проявляється у здатності швидко, точно, цілеспрямовано і економічно вирішувати складні рухові завдання, 
які виникають на килимі. Отже, посідає особливе місце серед рухових дій дзюдоїста і тісно пов’язана з усіма іншими фізичними 
якостями. Вона є базою для опанування техніки й набуття високої спортивної майстерності. Адже сучасний борцівський 
поєдинок характерний швидкою зміною динамічних ситуацій і вимагає від спортсменів вміння добре орієнтуватися в часі і 
просторі, а також своєчасно реагувати на ті чи інші дії суперника. До важливих чинників, які визначають рівень спритності 
студента-дзюдоїста, відносяться оперативний контроль параметрів рухів, виконуваних на килимі, і його аналіз. Ефективність цих 
операцій на пряму залежить від рівня м'язово-суглобової чутливості. Підвищенню останньої сприяє різноманітність 
тренувальних вправ, які підбираються в строгій відповідності до специфіки самбо: кидки зі зміною напрямку руху; стрибки з 
нестандартних вихідних положень, які виконуються одночасно з імітацією окремих техніко-тактичних дій та інше [5]. 

Гнучкість у самбо - це функціональні якості опорно-рухової системи організму, які лімітують амплітуду руху самбіста. 
Для того, щоб визначити амплітуду рухів в окремих суглобах, використовують поняття «рухливість». 

Гнучкість студента-дзюдоїста суттєво впливає на рівень його досягнень. Специфіка рухів в дзюдо вимагає 
комплексного прояву фізичних і психічних якостей і здібностей, непередбачених по своїй складності і динаміці поз і положень. 
Недостатня гнучкість нерідко буває причиною втрати якості навчання техніко-тактичним діям, зниження рівня внутрішньо-
м'язової і між м'язової координації, економічності рухів, що часто призводить до травм і порушень опорно-рухового апарату 
дзюдоїстів. Ступінь гнучкості залежить від статі дзюдоїста, вікових показників і навколишнього середовища. Слід зазначити, що 
спеціальна інтенсивна розминка підвищує гнучкість самбіста до 20% [4]. 

Л. Матвєєв, Ю. Верхошанський, В. Панков, А. Акопян і багато інших науковців відмічають, що фізичні якості настільки 
тісно пов’язані між собою, що розвинути одну з них до високого рівня неможливо без оптимального розвитку інших. У реальній 
практиці борців мають місце комплексні форми прояву фізичних якостей [4].  
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Отже, займаючись дзюдо, юнак проходить всебічний розвиток і багатократне випробування своєї волі, витримки, 
працьовитості, розвиває наполегливість у досягненні поставлених цілей, самодисципліну, самоконтроль почуттів та емоцій.  

Висновки. Таким чином, аналіз літературних джерел та наукових досліджень, свідчить про те,  що заняття боротьбою 
дзюдо впливають не лише на загальний розвиток фізичних якостей студентів, а й сприяють їх всебічній досконалості та 
зміцненню здоров’я. У той же час заняття дзюдо є найбільш сприятливим мотивом і потужним спонукальним імпульсом до 
вдосконалення фізичних і морально-вольових якостей, чим і обумовлена необхідність залучення студентів до цього 
національного виду спорту. 
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Афанасьєв С. М., Толстикова Т.М. 
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 

 
РОЛЬ ФАКТОРІВ РИЗИКУ У ПРОГРЕСУВАННІ ОСТЕОХОНДРОЗУ ТА ФОРМУВАННІ КЛІНІЧНИХ СИНДРОМІВ 

 
Остеохондроз є однією з найбільш поширених хвороб хребта серед дорослого населення, яким страждає від 40 до 

80% жителів земної кулі. Щорічно значна кількість хворих на остеохондроз оперуються. Сучасну наукову основу 
профілактики прогресування будь-яких захворювань становить концепція факторів ризику, що визначаються при вивченні 
анамнезу життя та хвороби.  

Сьогодні залишаються нерозкритими питання щодо причин відсутності стійкого ефекту від застосовуваних 
методів фізичної реабілітації хворих на остеохондроз, що найчастіше обумовлено неповним обстеженням і недостатнім 
урахуванням факторів, що сприяють прогресуванню захворювання. Метою дослідження було  вивчити основні  фактори 
ризику розвитку остеохондрозу та визначити їх зв'язок з клінічною симптоматикою цього захворювання.   

Під час  обстеження 74 хворих на попереково-крижовий остеохондроз виявлено найбільш значущі фактори ризику 
прогресування захворювання: гіподинамія, фізичне перенапруження, надлишкова маса тіла перенесені травми опорно-
рухового апарату, що зумовлюють певною мірою його симптоматику, частоту загострень та обмеження активних рухів 
поперекового відділу хребта.Остеохондроз попереково-крижового відділу хребта у фазі затухаючого загострення 
проявлявся більш виразними, ніж у фазі ремісії, синдромологічними проявами під впливом факторів ризику та 
функціональними розладами,  що потребує диференційованого підходу до планування програм з фізичної реабілітації з 
урахуванням особливостей перебігу захворювання. 

Результати дослідження є обґрунтуванням для диференційованого підходу до розробки програм з фізичної 
реабілітації з урахуванням факторів ризику та особливостей перебігу захворювання.  

Ключові слова: остеохондроз, фактори ризику, симптоматика. 
 
Афанасьев С. Н., Толстикова Т. Н.Роль факторов риска в прогрессировании остеохондроза и формировании 

клинических синдромов. Остеохондроз является одной из самых распространенных болезней позвоночника среди 
взрослого населения, которым страдает от 40 до 80% жителей земного шара. Ежегодно значительное количество 
больных остеохондрозом оперируются. Современную научную основу профилактики прогрессирования любых заболеваний 
составляет концепция факторов риска, определяемых при изучении анамнеза жизни и болезни. 

На сегодня остаются нераскрытыми вопросы о причинах отсутствия устойчивого эффекта от применяемых 
методов физической реабилитации больных остеохондрозом, что чаще всего обусловлено неполным обследованием и 
недостаточным учетом факторов, способствующих прогрессированию заболевания. Целью исследования было изучить 
основные факторы риска развития остеохондроза и определить их связь с клинической симптоматикой этого 
заболевания. 

При обследовании 74 больных пояснично-крестцовым остеохондрозом выявлены наиболее значимые факторы 
риска прогрессирования заболевания: гиподинамия, физическое перенапряжение, избыточная масса тела перенесенные 
травмы опорно-двигательного аппарата, обусловливающие определенной степени его симптоматику, частоту 
обострений и ограничение активных движений поясничного отдела хребта. Остеохондроз пояснично-крестцового отдела 
позвоночника в фазе затухающего обострения проявлялся более выразительными, чем в фазе ремиссии, 
синдромологическими проявлениями под влиянием факторов риска и функциональными расстройствами, что требует 
дифференцированного подхода к планированию программ физической реабилитации с учетом особенностей течения 
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заболевания. 
Результаты исследования являются обоснованием для дифференцированного подхода к разработке программ 

физической реабилитации с учетом факторов риска и особенностей течения заболевания. 
Ключевые слова: остеохондроз, факторы риска, симптоматика  
 
Sergey Afanasiev, Tatyana Tolstikova. Role of risk factors in the progression of оsteoarthritis and the formation of 

clinical syndromes. Оsteoarthritis is one of the adult spine the most common diseases of the population, which suffers from 40 to 80% 
of the inhabitants of the globe. Every year a certain number of patients operated on оsteoarthritis. Modern scientific basis for the 
prevention of progression of any disease is the concept of the risk factors identified in the study of history and life of the disease. 

Today remain unsolved question about the reasons for the lack of a sustainable effect on the used methods of physical 
rehabilitation of patients with osteoarthritis. That most often due to incomplete and inadequate examination, taking into account the 
factors contributing to the progression of the disease. The aim of the study was to examine the main risk factors for osteoarthritis and to 
determine their relationship with the clinical symptoms of the disease. 

In a study of 74 patients with lumbosacral osteoarthritis identified the most important factors in disease progression risk: lack of 
exercise, physical stress, overweight trauma of the musculoskeletal system that contribute to a certain extent, its symptoms, the 
frequency of exacerbations and the restriction of active movements of the lumbar spine. Оsteoarthritis of the lumbosacral spine in the 
phase of fading exacerbation manifested more expressive than in remission, syndromic manifestations under the influence of risk factors 
and functional disorders, which requires a differentiated approach to the planning of physical rehabilitation programs, taking into account 
characteristics of the disease.  

Results of the study are the justification for a differentiated approach to the development of physical rehabilitation programs, 
taking into account risk factors and characteristics of the disease. 

Keywords: osteoarthritis, risk factors, symptoms. 
 
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тепер актуальність проблеми фізичної реабілітації 

хворих на остеохондроз не зменшується, незважаючи на наявність численнихдосліджень з даної проблеми.  
Остеохондроз є однією з найбільш поширених хвороб хребта серед дорослого населення, яким страждає від 40 до 

80% жителів земної кулі. Питома вага клінічних неврологічних проявів остеохондрозу серед захворювань периферійної нервової 
системи становить 67-95%  [2, 5, 7, 8]. Щорічно близько 0,3% пацієнтів з цією патологією оперуються, проте після операції 8-25% 
з них стають інвалідами [6]. 

Сучасну наукову основу профілактики прогресування будь-яких захворювань становить концепція факторів ризику 
(ФР), що визначаються при вивченні анамнезу життя та хвороби [1].  

Визначення факторів ризику розвитку і прогресування дегенеративно-дистрофічних захворювань має пряме 
відношення до первинної та вторинної їх профілактики  [1, 9].  

Сьогодні залишаються нерозкритими питання щодо причин відсутності стійкого ефекту від застосовуваних методів 
фізичної реабілітації хворих на остеохондроз, що найчастіше обумовлено неповним обстеженням і недостатнім урахуванням 
факторів, що сприяють прогресуванню захворювання. 

Тим часом, незважаючи на значні популяційні дослідження, серед фахівців досі немає єдиної думки щодо таких ФР, як 
ожиріння,  гормональні розлади у жінок  [3, 10].   

Саме тому доцільним є вивчення основних факторів, які впливають на клінічну симптоматику  остеохондрозу та 
сприяють його прогресуванню. 

Мета дослідження: вивчити основні  фактори ризику розвитку остеохондрозу та визначити їх зв'язок з клінічною 
симптоматикою цього захворювання.   

Матеріал і методи дослідження. під спостереженням знаходилися 74 хворих на попереково-крижовий остеохондроз 
(ПКОХ) у віці (50,3±1,0) роки.  

Для з'ясування значимості преморбідних чинників у розвитку та прогресуванні захворювань вивчені ФР шляхом 
ретельного аналізу анамнестичних даних. Рівень гіподинамії визначали за  міжнародним опитувальником фізичної активності 
(International physical activity questionnaire – IPAQ) [9, 11].  

З метою уточнення особливостей клінічного перебігу захворювання у хворих аналізувалися скарги та функціональний 
стан хребта.  

Інтенсивність больового синдрому визначали за ВАШ [12]. 
Індекс маси тіла (ІМТ) обчислювали за формулою: 
 
                                                                                                                                        
 
Оцінку трофологічного стану проводили за рекомендаціями ВООЗ: недостатність маси тіла вважали при ІМТ менше 

18,5 кг/м2. При ІМТ 18,5 – 24,9 кг/м2 масу тіла  розцінювали як нормальну, а у межах від 25,0 до 29,9 кг/м2 – надлишковою. 
Ожиріння І ступеня визначали, якщо ІМТ дорівнював 30,0 – 34,9 кг/м2, ожиріння ІІ ступеня – 35,0 –  39,9 кг/м2, при ІМТ більше 
40,0 кг/м2 визначали морбідне ожиріння ІІІ ступеня [13]. 

Рухливість хребта у хворих на ПКОХ визначали навколо трьох осей руху (фронтальна – флексія і екстензія; сагіттальна  
– нахили ліворуч і праворуч; подовжня – ротація тулуба).  

Для статистичного аналізу даних використовували дескриптивну статистику. Порівняння середніх значень змінних 
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здійснювали за допомогою параметричних методів (t-критерія Стьюдента) за нормального розподілу даних ознак, що виражені в 

інтервальній шкалі. Для порівняння розподілу часток двох або більше змінних використовували 2-тест. Кореляційний аналіз 
виконували за Пірсоном (для даних, що виражені в інтервальній шкалі) та за Спірменом (для даних, що виражені не в 
інтервальних шкалах). Всі розрахунки виконували у програмі SPSS 9.0 for Windows. 

Результати дослідження. На час обстеження хворих на ПКОХ  37 пацієнтів (50,0 %) знаходилися у клінічній фазі 
затухаючого загострення, 37 (50,0 %) – у фазі ремісії.  

Вивчення анамнезу показало, що тривалість захворювання у переважної більшості пацієнтів коливалася від 1 до 10 

(7,100,68) років, а кількість загострень на рік, що свідчила про прогресування захворювання,  у чоловіків (2,9±0,2) та жінок 
(3,0±0,2) була майже однаковою. 

При аналізі факторів ризику прогресування ПКОХ встановлено, що  значущим чинником як у жінок, так і чоловіків  
виявилася гіподинамія, рівень  якої складав  (10,1±0,3) бали, (рис.1.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.  – Характеристика факторів ризику, які сприяли виникненню та розвитку остеохондрозу 
Наступними факторами були фізичне перенапруження та надлишкова маса тіла, що спостерігалися більше ніж у 

половини чоловіків та майже у половини жінок. 
Травми опорно-рухового апарату в анамнезі частіше мали місце у чоловіків, тоді як для жінок вони були менш 

характерними.  
Встановлений прямий кореляційний зв'язок між частотою загострення ПКОХ та такими ФР, як надлишкова маса тіла, 

(r=0,70; p=0,001), фізичне перенапруження (r=0,84; p=0,001), перенесені травми (r=0,54; p=0,03), а також зворотний зв'язок з 
гіподинамією (r=-0,65; p=0,001).  

Серед інших чинників у жінок переважало ожиріння, переважно І ступеня  при ІМТ (32,8±0,6) кг/м2, дещо рідше – 
гормональні зрушення та замісна гормональна терапія, які можуть мати значення у розладах ремоделювання кісткової тканини 
[4]. Понад третина чоловіків та чверть жінок вказували на обтяжену спадковість за дегенеративно-дистрофічними 
захворюваннями кістково- м’язової системи. 

Клінічні прояви захворювання у всіх хворих проявлялися рефлекторними синдромами. При цьому для фази 
загострення, окрім люмбалгії та люмбоішіалгії  характерними були синдроми: клубово-поперекового м'яза, гомілковоступневого 
периартрозу, вегетативно-судинний. Майже у половини хворих загострення ПКОХ супроводжувалося синдромом кульшового та 
колінного периартрозу,  грушоподібного м'яза (табл. 1.).   
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Таблиця 1.    
Синдромальна характеристика  хворих на остеохондроз  

Синдроми  Усього фаза загострення (n= 37) фаза ремісії (n= 37)  2 Р 

n % n % n % 

Люмбалгія 74 100,0 37 100,0 37 100,0   

люмбоішіалгія 48 64,9 37 100,0 11 29,7 37,1 1,2Е-09 

грушоподібного м'яза 18 24,3 16 43,2 2 5,4 12,4 0,0004 

клубово-поперекового м'яза 34 46,0 34 91,9 0 0 59,3 1,39Е-14 

Крампі 26 35,1 3 8,1 28 75,7 32,0 1,56Е-08 

нейродистрофічний  17 23,0 13 35,1 4 10,9 4,89 0,03 

колінного периартрозу 21 28,4 15 40,5 6 16,2 4,26 0,04 

кульшового периартрозу 17 23,0 17 46,0 0 0 19,55 9,8Е-06 

гомілковоступневого 
периартрозу  

37 50,0 31 83,8 6 16,2 31,1 2,41Е-08 

вегетативно-судинний  
 

46 62,2 22 59,5 31 83,8 4,25 0,04 

У фазі ремісії ПКОХ найчастіше проявлявся синдромами люмбалгії, вегетативно-судинним та крампі.  
Люмбалгія, що мала місце у всіх обстежених хворих,  проявлялася підгострим або хронічним болем в попереково-

крижовій ділянці, посилювалася вночі та за зміни погоди, болючістю остистих відростків під пальпації та нижніх міжхребцевих 
дисків, згладженим поперековим лордозом.  

Інтенсивність болю за шкалою ВАШ у хворих з загостренням складала (70,8±1,1),  в період ремісії – (56,5±0,9).   
Частота виявлення люмбалгії прямо корелювала  з наявністю таких факторів ризику як фізичне перенапруження (r=0,68; 
p=0,001), травми  (r=0,44; p=0,05) та надлишкова маса тіла (r=0,52; p=0,03).        

Напруженість м'язів поперекової області до (2,470,07) балів спостерігалася у 60,8 % хворих і була пов’язана з 
інтенсивністю болю (r=0,61; p=0,001), як правило, після фізичного перенапруження (r=0,55; p=0,04).  

Іррадіація болю по ходу сідничного нерва відображала синдром люмбоішіалгії, що був характерним у фазі затухаючого 

загострення, а в період ремісії спостерігався в 3,4 рази рідше (2= 37,1; p=1,2Е-09). 
Синдром клубово-поперекового м'яза спостерігався тільки у фазі затухаючого загострення та проявлявся посиленням 

локальним та відображеним болем нижче пахової ділянці при згинанні ноги в тазостегновому і колінному суглобах і одночасної 
ротації та приведенні стегна всередину, при пасивному розгинанні ноги у положенні хворого на животі.  

Синдром гомілковоступневого і ступневого периартрозу також в 5,2 рази частіше спостерігався у фазі затухаючого 

загострення (2= 31,1; p=2,41Е-08),  проявлявся болем в ділянці гомілки і стопи, судомами литкових м'язів, набряком щиколотки 
під час ходьби і тривалого перебування у положенні сидячи. Розвитку цього синдрому сприяли такі ФР, як  фізичне 
перенапруження (r=0,68; p=0,001), надлишкова маса тіла (r=0,57; p=0,01) та гормональні прояви  у жінок (r=0,42; p=0,05).  

Синдром кульшового периартрозу був притаманним лише пацієнтам у фазі загострення і характеризувався болем в 
глибині сідниці, паху, в ділянці великого вертлюга, задньозовнішньої поверхні стегна, з посиленням під час ходьби. При цьому 
мали місце ознаки м'язової гіпотрофії області кульшового суглоба. Наявність цього синдрому прямо корелювала з гіподинамією 
(r=0,60; p=0,001).   

Синдром колінного периартрозу також був більш характерним для хворих, що знаходилися у фазі затухаючого 
загострення,  проявлявся болем переважно на внутрішній поверхні колінного суглоба, у підколінній ямці, яка виникала і 
посилювалася при згинанні, розгинанні і ротації в суглобі, тривалому стоянні та/або ходьбі. Частота виявлення  цього синдрому 
також прямо корелювала з гіподинамією (r=0,58; p=0,003).   

У фазі ремісії цей синдром проявлявся в 2,5 рази рідше (2= 4,26; p=0,04). 
Синдром грушоподібного м'яза, що мав місце майже у половини пацієнтів при загостренні ПКОХ,  характеризувався 

болючістю в ділянці виходу сідничного нерва   з-під грушоподібного м'яза, болем уздовж всієї кінцівки, переважно, в 
передньозовнішній поверхні гомілки та супроводжувався гіпестезією та  парестезією. У  фазі ремісії  ПКОХ цей синдром 
спостерігався у поодиноких хворих.    

Синдром крампі спостерігався у переважної більшості  пацієнтів у фазі ремісії ПКОХ, проявлявся хворобливими 
судомними стягуваннями, переважно триголового м'яза гомілки, частіше в нічний час у положенні лежачи на спині, під час 
незначного руху стопи. Найчастіше цей синдром виявлявся  після фізичного перевантаження (r=0,62; p=0,001) та у жінок, що 
приймали  замісну гормональну терапію (r=0,46; p=0,05). 

При вегетативно-судинному синдромі хворі  скаржилися на відчуття мерзлякуватості переважно в гомілці, стопі. При  
огляді спостерігалися «мармурова» шкіра дистальних відділів ніг, ознаки трофічних розладів шкіри, нігтів, гіпергідроз, 
пастозність або набряк гомілок, щиколоток. Такі скарги хворі як у фазі ремісії, так і загострення  пред'являли майже однаково 
часто. Наявність цього синдрому корелювала  такими ФР, як з гіподинамія (r=0,55; p=0,001), гормональні зрушення у жінок 
(r=0,64; p=0,001),   травми в анамнезі (r=0,40; p=0,04).    

Нейродистрофічний синдром діагностовано у третини хворих  у фазі затухаючого загострення, супроводжувався болем 

міжостистих зв'язок, капсул міжхребцевих суглобів. У фазі ремісії цей синдром спостерігався  в 3,2 рази рідше (2= 4,89; p=0,03). 
Компресійний синдром спостерігався у 14,9 % хворих і проявлявся дискогенним попереково-крижовим радикулітом: 

болем в попереку з іррадіацією в ногу, порушенням чутливості в дерматомах уражених корінців, випрямленням поперекового 
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лордозу,  позитивним  симптомом Ласега при підйомі ноги  на  (61,45,3)о. 
Обсяг рухів у поперековому відділі хребта був обмежений, незалежно від фази перебігу ПКОХ (табл. 2.). 

Таблиця 2  
Характеристика  активних рухів поперекового відділу хребта у хворих на остеохондроз 

Ознаки, од. виміру  Контрольна група фаза загострення 
(n= 37) 

фаза ремісії 
 (n= 37) 

Р 
між показниками  різних 

фаз перебігу ОХХ 

рухливість поперекового відділу хребта в сагіттальній площині: 

згинання (симптом Томайера), см 3,1±0,6 37,2±0,82 28,5±1,12 <0,001 

розгинання, градус  30,8±0,9 24,4±0,42 28,1±0,31 <0,001 

рухливість поперекового відділу хребта  у фронтальній площині: 

нахил вліво, градус 35,2±0,7 16,3±0,22 29,8±0,72 <0,001 

нахил вправо, градус 35,7±0,4 19,4±0,62 32,5±0,32 <0,001 

Примітка. 1 – p<0,01;    2 – p<0,001  –  ступінь статистично значущої достовірності розходжень між показниками хворих 
та осіб контрольної групи 

 
При цьому амплітуда згинання, за симптомом Томайера, була зменшеною в 12 разів (р<0,001) під час загострення та в 

9,2 рази – у фазі ремісії (р<0,001).  
Амплітуда рухів хребта назад була зменшеною у 67,6 % хворих  і склала (27,2±0,2) о. 
Причому при загостренні вона зменшилася на 20,8 % (р<0,001),  під час ремісії – на 8,8 %  (р<0,01).   
Рухливість поперекового відділу хребта  у фронтальній площині також була обмеженою: у фазі загострення при нахилі 

ліворуч – на 53,7 % (р<0,001),   праворуч  – на 45,7 %  (р<0,001).   У пацієнтів під час ремісії обмеженість бічної рухливості була 
менш виразною і зменшувалася, відповідно, на 15,3 % (р<0,001) та 9,0 %  (р<0,001).    

Як і очікували, остеохондроз попереково-крижового відділу хребта у фазі затухаючого загострення проявлявся більш 
виразними, ніж у фазі ремісії, синдромологічними проявами під впливом факторів ризику та функціональними розладами,  що 
потребує диференційованого підходу до планування програм з фізичної реабілітації з урахуванням особливостей перебігу 
захворювання. 

Подальші дослідження повязані з розробкою програм з фізичної реабілітації хворих на остеохондроз. 
Висновки. 
1.  Серед домінуючих факторів ризику  прогресуванню  остеохондрозу попереково-крижового відділу хребта сприяють 

гіподинамія (r=-0,65; p=0,001),  надлишкова маса тіла (r=0,70; p=0,001), фізичне перенапруження (r=0,84; p=0,001) та перенесені 
травми опорно-рухового апарату (r=0,54; p=0,03). 

2. З впливом комплексу факторів ризику асоціюється формування провідних синдромів ПКОХ: люмбалгії,   
гомілковоступневого,  кульшового і колінного периартрозу  – при загостренні захворювання та синдроми крампі і вегетативно-
судинний – під час ремісії. 

3.   Незважаючи на невисоку питому вагу гормональних розладів у жінок,  наявність їх все ж впливає на формування 
вегетативно-судинного синдрому (r=0,64; p=0,001)   та гомілковоступневого периартрозу (r=0,42; p=0,05). 
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ПЕДАГОГІЧНА ЕТИКА В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 
В основі гуманізації сучасної системи освіти лежить визнання людини як найвищої соціальної цінності. В цих умовах 

відбувається переосмислення ролі вчителя, висуваються нові вимоги до підготовки майбутніх учителів фізичної культури, 
здатних створювати оптимальні умови для фізичного та морального розвитку кожного школяра, розвивати природні 
задатки, можливості дитини, враховувати її інтереси, прагнення та потреби. Таким чином, педагогічна етика має 
розглядатись як важлива складова професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Усвідомлення сутності 
педагогічної етики та її змісту, виділення основних підходів до організації етичної підготовки майбутніх вчителів стає 
можливим за умови наведеного аналізу таких понять, як «етика», «мораль», «моральність», «професійна етика». В статті 
детально розглянуто змістовні структурні компоненти педагогічної етики (моральна свідомість, моральна діяльність і 
моральні відносини) та визначено теоретико-прикладні завдання педагогічної етики в сучасних умовах. Автори доходять до 
висновку, що реалізація означених завдань педагогічної етики на заняттях з фізичної культури сприятиме моральному 
вихованню молодого покоління. 

Ключові слова: етика, мораль, моральність, професійна етика, вчитель, фізична культура. 
 
Безъязычный Б. И., Коваль С. С., Худякова В. Б., Гиль Ю. Б. Педагогическая этика в профессиональной 

подготовке будущих учителей физической культуры. В основе гуманизации современной системы образования лежит 
признание человека как высшей социальной ценности. В этих условиях происходит переосмысление роли учителя, 
выдвигаются новые требования к подготовке будущих учителей физической культуры, способных создавать оптимальные 
условия для физического и морального развития каждого школьника, развивать природные задатки, возможности ребенка, 
учитывать его интересы, стремления и потребности. Таким образом, педагогическая этика должна рассматриваться как 
важная составляющая профессиональной подготовки будущих учителей физической культуры. Осознание сути 
педагогической этики и ее содержания, выделение основных подходов к организации этической подготовки будущих 
учителей становится возможным при условии приведенного анализа таких понятий, как «этика», «мораль», 
«моральность», «профессиональная этика». В статье подробно рассмотрены содержательные структурные компоненты 
педагогической этики (моральное сознание, моральная деятельность и моральные отношения) и определены теоретико-
прикладные задачи педагогической этики в современных условиях. Авторы приходят к выводу, что реализация указанных 
задач педагогической этики на занятиях по физической культуре будет способствовать моральному воспитанию молодого 
поколения. 

Ключевые слова: этика, мораль, моральность, профессиональная этика, учитель, физическая культура. 
 

B. I. Bezyazychnyy, S. S. Koval, V. B. Khudyakova, Y. B. Ghil. Pedagogical ethics in vocational training of future teachers of 

physical culture. At the heart of the humanization of the modern education system is the recognition of man as the highest social value. Under these 

conditions, the role of the teacher is reconsidered, new requirements are being put forward for the training of future teachers of physical culture, able to create 

optimal conditions for the physical and moral development of each schoolboy, to develop natural inclinations, the capabilities of the child, to take into account 

his interests, aspirations and needs. Thus, pedagogical ethics should be considered as an important component of the professional training of future physical 

education teachers. Awareness of the essence of pedagogical ethics and its content, identification of the main approaches to the organization of ethical 

training for future teachers becomes possible on condition of the above analysis of such concepts as "ethics", "morality", "morality", "professional ethics". The 

content of structural components of pedagogical ethics (moral consciousness, moral activity and moral relations) is considered in detail in the article and 

theoretical and applied problems of pedagogical ethics are determined in modern conditions. The authors come to the conclusion that the implementation of 

these tasks of pedagogical ethics in physical education classes will contribute to the moral education of the younger generation. 

Keywords: ethics, morality, morality, professional ethics, teacher, physical culture.  

 
Постановка проблеми. Гуманістична парадигма сучасної освіти ґрунтується на визнанні пріоритетною основою 

діяльності вчителя повагу до школяра, прийнятті його права на ціннісне самовизначення. Орієнтація в навчально-виховному 

http://www.ipaq.ki.se/scoring.pdf
http://www.who.int/nutrition/publications/%20obesity_
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процесі на особистість дитини, як на найвищу цінність, зумовлює необхідність формування знань і вмінь в галузі педагогічної етики, 
морально-вольових якостей, моральних настанов і цінностей у майбутніх учителів, в тому числі, майбутніх учителів фізичної культури. 

Діяльність учителя фізичної культури, що базується на загальнолюдських принципах моралі, створює сприятливі умови 
не тільки для фізичного розвитку школярів, а й засвоєння цінностей моральної культури, дозволяє в системі виховних відносин 
обрати правильний підхід до кожного учня з метою найповнішого розкриття його можливостей, як фізичних, так і духовних. Отже, 
етичний аспект діяльності вчителя, виступає одним із вирішальних факторів, який впливає на процес педагогічного спілкування 
та визначає його результати. З огляду на це, педагогічна етика має розглядатись як важлива складова професійної підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій дав можливість визначити такі напрями наукових досліджень, пов’язаних з 
розв’язанням вказаної проблеми: філософські основи морально-етичної культури (Е. Баллер, В. Бачинін, H. Гончаренко, 
А. Гусейнов, А. Єрмоленко, С. Косолапов, Л. Коган, В. Малахов, Дж. Мур, В. Соловйов, А. Швейцер); теоретичні питання 
формування морально-духовної та етичної культури (Т. Аболіна, В. Бакштановський, В. Бачинін, В. Біблер, Н. Лавриченко, 
Є. Силяєва, В. Сухомлинський, Т. Хайруліна, І. Харламов, А. Шемшуріна); теоретичні засади педагогічної етики і деонтології 
(М. Васильєва, Л. Хоружа, I. Чернокозов, В. Чернокозова, Н. Юмшанова). Ряд робіт присвячено дослідженню психологічних, 
педагогічних і культурологічних аспектів формування моральних уявлень учителя, його ціннісних орієнтацій, переконань, принципів 
на різних етапах становлення його як спеціаліста (Е. Грішин, В. Давидов, А. Донцов, В. Журавльов, Л. Мітіна, В. Сластьонін). 

Аналіз наукових праць показує, що педагогічна етика, яка охоплює соціально значущі елементи суспільної моралі, 
розглядається науковцями як основа педагогічної майстерності та найголовніша передумова професійного удосконалення 
вчителя. В дослідженнях увага приділяється пошуку оптимальних шляхів підготовки майбутнього вчителя до взаємодії з 
суб’єктами навчально-виховного процесу на доброзичливих морально-гуманістичних засадах. 

Формулювання цілей роботи. Мета статті: розкриття сутності та змісту педагогічної етики як складової 
професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. 

Методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної, філософської, соціологічної літератури, спостереження. 
Виклад основного матеріалу дослідження. В нашому дослідженні методологічними засадами наукового вивчення 

етичних аспектів професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури виступають фундаментально-теоретичні 
положення різних наук, зокрема психології, філософії, етики, соціології. 

Усвідомлення сутності педагогічної етики та її змісту, виділення основних підходів до організації етичної підготовки 
майбутніх вчителів стає можливим за умови аналізу змісту таких понять, як «етика», «мораль», «моральність», «професійна 
етика». 

У довідковій літературі поняття «мораль» (від лат. «mores» – звичаї) визначається як одна з форм суспільної 
свідомості, соціальний інститут, що виконує функцію регулювання поведінки людей у всіх без винятку галузях суспільного життя 
[8, с. 254]. 

Поняття «етика» і «мораль» отримали загальноєвропейське поширення, наповнившись в процесі культурного розвитку 
різним змістом. Поняття «етика» зберігає первісний зміст і позначає науку [3, с. 9]. У філософській енциклопедії етика 
визначається як вчення про моральність, мораль (від грец. «ethika», «ethos» – звичай, моральний характер) [8, с. 515]. Поняття 
«мораль» визначається як: 1) система оцінок людських вчинків, їхніх цілей та результатів, що визначають їхню абсолютну 
цінність незалежно від користі і задоволення, що конкретно доставляються ними; 2) загальнолюдські норми і зразки поведінки, 
прийняті в деякому суспільстві; 3) реально існуючий феномен, що має абсолютний, а не культурно-історичний характер [9, с. 10]. 

А. Донцов слушно зазначає [4], що мораль зосереджує в теоретичній свідомості суспільства принципи, норми, ідеали, 
що виконують функцію регуляції поведінки людини. Аналізуючи взаємодію та співвідношення понять «мораль» і «моральність» 
вчений визначає, що єдність цих понять полягає в тому, що вони відображають сферу належного. Але на відміну від моралі, як 
форми суспільної свідомості, моральність має здебільше індивідуально зорієнтовану спрямованість. Вона може формуватись на 
рівні теоретичної свідомості та під впливом соціальної практики на підґрунті власного життєвого досвіду, завдяки впливу 
моральних норм, традицій та форм поведінки, що утворились в певному соціально-культурному середовищі. 

В сучасній науці професійна етика розглядається як кодекси поведінки, що забезпечують моральний характер тих 
взаємин між людьми, які випливають з професійної діяльності [7, с. 430]. Незважаючи на загальний характер моральних вимог, і 
наявність єдиної трудової моралі, існують ще й специфічні норми поведінки для певних видів професійної діяльності. 

В основі професійної етики будь-якої сфери діяльності лежить принцип гуманності, вимога безумовної поваги до 
людини, до особистості. Гуманістичними аспектами насичена і педагогічна етика, яка реалізує принцип єдності поваги до 
особистості учня і вимогливості до нього, ставить питання про моральну довіру суспільства до вчителя. 

Педагогічна етика представляє науку, предметом якої є моральна сторона професійної діяльності вчителя: моральна 
оцінка його професійної практики і усвідомлення її в специфічних формах, принципах та категоріях етики. 

Виділення педагогічної етики в самостійну галузь педагогічного знання обумовлено низкою факторів: розширенням 
сфери педагогічного впливу на суспільство; збільшенням чисельності залучених до сфери освіти; збільшенням термінів 
навчання, тобто знаходженням учнів під безпосереднім впливом педагогів; зростаючою необхідністю формування комплексу 
моральних якостей та сталої моральної свідомості. 

Педагогічна етика розглядає сутність принципів педагогічної моралі і сутність основних її категорій. Співвідношення 
педагогічної моралі із загальною мораллю слід розглядати як співвідношення частини і цілого. Представляючи собою особливе 
по відношенню до загальної моралі, вона більш повно і глибоко відображає характеристики моральних поглядів, почуттів і 
переконань, морального досвіду та елементів моральних відносин у педагогічній діяльності. 
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Педагогічна етика оперує такими поняттями етики, в яких відбиваються риси педагогічних поглядів, діяльності і 
відносин. В першу чергу до таких понять можна віднести професійний педагогічний обов’язок, педагогічну справедливість, 
педагогічний такт, толерантність та інші поняття. 

Г. Васянович відносить до змістових структурних компонентів педагогічної етики моральну свідомість, моральну 
діяльність і моральні відносини [2]. 

Вчений розглядає моральну свідомість як форму суспільної свідомості, яка відображена і закріплена у вигляді 
моральних норм і правил поведінки людей у суспільному й особистому житті, та відносить до її структури такі основні елементи: 

1.  Моральні знання – уявляють собою особливу форму духовного засвоєння результатів пізнання, процесу 
відображення дійсності з погляду моральності (добра, справедливості, гідності), яка характеризується усвідомленням їх 
істинності. 

2.  Моральні почуття – як форму суб’єктивного, безпосереднього переживаного морального ставлення особистості до 
явищ навколишньої дійсності, інших людей і їхніх вчинків, самої себе і власних дій. 

Наступний змістовий структурний компонент педагогічної етики – моральна діяльність, яка охоплює не лише 
просвітництво, самовиховання і досвід, а й мету, потреби, мотиви, засоби та результат діяльності. 

Моральні відносини представлено на рівні відносин з учнем (учнівським колективом), колегами і керівництвом школи, 
батьками і суспільством. 

За визначенням Г. Васяновича теоретико-прикладними завданнями педагогічної етики в сучасних умовах є: 
- формування гуманістичної спрямованості педагогічної діяльності, орієнтації особистості вчителя на моральне 

виховання учнів; 
- виявлення чинників, які сприяють зростанню рівня моральності педагога і учнів або, навпаки, гальмують цей процес; 
- дослідження зв’язку між моральним досвідом дітей та їх батьків; 
- розкриття механізмів взаємозв’язку, гармонії моральних і професійних якостей учителя; 
- дослідження механізму вдосконалення морально-правових відносин між особистістю педагога і суспільством; 
- розв’язання проблем моральної мотивації педагогічної діяльності, її морального, матеріального стимулювання і 

суспільного визнання. 
З огляду на важливість завдань, які вирішує педагогічна етика, можна стверджувати, що вона є основою педагогічного 

спілкування, а отже має стати невід’ємною складовою підготовки майбутніх учителів, зокрема учителів фізичної культури. 
Зміст професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури характеризується системою здатностей та вмінь 

розв’язувати проблеми й завдання майбутньої професійної діяльності [5]. 
Професійна діяльність учителя фізичної культури, має складну структуру і значні відмінності від інших педагогічних 

професій. Вона знаходиться у безпосередньому зв’язку з вихованням школярів, і спрямована на гармонійний фізичний і 
моральний розвиток молодого покоління. Педагогічний обов’язок вчителя фізичної культури полягає у розкритті в дитині 
позитивних якостей, сприянні розвитку морально-вольових якостей, в підтримці впевненості дитини у своїх силах, тобто не 
тільки сприяє розвитку фізичних здібностей школярів, а й виховує їх, формує особистісні якості, мотиви, інтереси, цінності. Як 
зазначає Ж. Бережна [1], ці мотиви проявляються і розкриваються у процесі занять фізичною культурою, а це викликає 
необхідність дотримуватися певних норм спортивної етики, виховувати спортивну працелюбність, волю та інші особистісні якості 
й властивості спортивного характеру. При цьому вчитель сам має демонструвати відповідні установки, інтереси, прагнення й 
особистісні риси, такі як чесність, відвертість, співробітництво, прагнення допомогти вихованцю. 

Педагогічна етика вчителя фізичної культури реалізується в його комунікативних здібностях. Серед найбільш 
поширених виховних методів і форм впливу на свідомість школяра виділяють настанови і зауваження, рекомендації і поради, які 
визначають ставлення учня до занять фізичною культурою. 

Наведена характеристика професійної діяльності вчителя фізичної культури показує вагомість моральних якостей 
особистості вчителя у фізичному вихованні школярів. Його здійснення вимагає від випускників вищих педагогічних навчальних 
закладів відповідної підготовки, яка має включати зміст педагогічної етики поряд із професійними знаннями, уміннями і 
навичками. 

Висновки. В основі гуманізації сучасної системи освіти лежить визнання людини як найвищої соціальної цінності. В 
цих умовах відбувається переосмислення ролі вчителя, висуваються нові вимоги до підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури, здатних створювати оптимальні умови для фізичного та морального розвитку кожного школяра, розвивати природні 
задатки, можливості дитини, враховувати її інтереси, прагнення та потреби. 

Сучасна наука розглядає педагогічну етику як розділ етичної науки, який вивчає особливості педагогічної моралі, 
характер моральної діяльності вчителя і моральних відносин у професійному середовищі. Реалізація завдань педагогічної етики 
на заняттях з фізичної культури сприяє моральному вихованню молодого покоління. 

Перспективним напрямом подальших досліджень є вивчення особливостей формування етичної компетентності 
майбутніх учителів фізичної культури. 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672678
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672678
http://1989.~c.8-15/
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Бистра І. І. 
Київський університет імені Бориса Грінченка 

 
ВІДБІР СТУДЕНТІВ ДО СЕКЦІЙНИХ ГРУП ЗАНЯТЬ З ФІТНЕСУ ТА АЕРОБІКИ ЗА ОЗНАКАМИ КООРДИНАЦІЙНИХ 

ЗДІБНОСТЕЙ 
 

  Заняття студентської молоді у спортивних секціях з фітнесу та аеробіки, а саме, відвідування  груп  зі складно-
координаційних видів спорту, дає змогу викладачам  секцій певних напрямків залучати займаючихся, проводити відбір 
студентів до спортивних секцій. Всупереч тому, що кожен студент на початковому етапі спортивної підготовки має свої 
індивідуальні навички, питання розвитку координації та координаційних здібностей постає дуже гостро. Сучасний етап 
розвитку змагальної діяльності серед  студентської молоді значно популяризує секційні спрямування занять з фітнесу та 
аеробіки, що, насамперед, прискорює результати роботи виступами на Універсіадах, конкурсах, Чемпіонатах, відкритих 
змаганнях. 

У статті досліджені питання комплексної оцінки розвитку координаційних здібностей студентів 17—18 років вищого 
навчального закладу. Визначити дані результати за тестами координаційних якостей вдалося за декілька етапів .Складно-
координаційні рухи, вправи, що характеризували різні прояви координаційних здібностей до: ритмічної діяльності (вправи 
базової аеробіки під музику); статичної рівноваги (тест «фламінго»);  координації рухів руками (тест Бірюк); просторово-
динамічних параметрів рухів (стрибки на розмітку); загальної координованості рухів, диференціювання швидкісно-силових 
параметрів (тест Берпі). Нормативи оцінки для студентів різного віку розраховували за 5-бальною сигмовидною шкалою.  
Ключові слова:  координація, координаційні здібності, тестування, оцінювання, фітнес, аеробіка, рухи. 
 
  Быстрая И.И. Отбор студентов в секционные группы  занятий  фитнесом и аэробикой  по признаку 
координационных способностей. Занятия студенческой молодежи в спортивных секциях по фитнесу и аэробике, а 
именно, посещение групп со сложно-координационных видов спорта, дает возможность преподавателям секций 
определенных направлений привлекать займаючихся, проводить отбор студентов в спортивные секции. Вопреки тому, 
что каждый студент на начальном этапе спортивной подготовки имеет свои индивидуальные навыки, вопросы развития 
координации и координационных способностей встают очень остро. Современный этап развития соревновательной 
деятельности среди студенческой молодежи значительно популяризирует секционные направления занятий по фитнесу и 
аэробике, что, прежде всего, ускоряет результаты работы выступлениями на Универсиадах, конкурсах, Чемпионатах, 
открытых соревнованиях. 
      В статье исследованы вопросы комплексной оценки развития координационных способностей студентов 17-18 лет 
высшего учебного заведения. Определить данные результаты по тестам координационных качеств удалось за несколько 
этапов .Сложно-координационные движения, упражнения, характеризующие различные проявления координационных 
способностей к: ритмической деятельности (упражнения базовой аэробики под музыку); статического равновесия (тест 
«фламинго»); координации движений руками (тест Бирюк); пространственно-динамических параметров движений (прыжки 
на разметку); общей координированности движений, дифференцировки скоростно-силовых параметров (тест Берпі). 
Нормативы оценки для студентов разного возраста рассчитывали по 5-балльной сигмовидною шкале. 
 Ключевые слова: координация, координационные способности, тестирование, оценивание, фитнес, аэробика, движения. 

 
Bystra Irina.  The Selection of students in a breakout group fitness and aerobics classes on the basis of coordination 

abilities. Classes of students in sports fitness and aerobics, namely, visits to groups with complex-coordination kinds of sports, gives an 
opportunity to teachers of sections of certain areas to attract simulcast, to conduct the selection of students in the sports section. Despite 
the fact that each student at the initial stage of sports training has its own skills, development of coordination and coordination abilities 
gets very serious. The current stage of development of the competitive activities among the students significantly popularitywith sectional 
areas of fitness and aerobics, which primarily speeds up the results of work performances at games, competitions, Championships, open 
competitions. The article studies the issues of integrated assessment of development of coordination abilities of students of 17-18 years 
of higher education. To determine these results on tests of coordination qualities managed for a few steps .Difficult coordination of 
movements, exercises, characterizing different manifestations of coordination abilities to: rhythmic activities (exercise basic aerobics to 
music); the static balance test (Flamingo); the coordination of the hand movements test (the bear); spatial-dynamic parameters of the 
movements (jumping markup); General coordination of movements, differentiation of speed-strength parameters (test Berp). Standards 
of evaluation for students of different ages were calculated using a 5-point sigmoid scale.  

Key words: coordination, coordination ability, testing, evaluation, fitness, aerobics, movement. 
 

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасна система  фізичного виховання 
студентської молоді є пріоритетом у формуванні фізичної культури, здорового способу життя, спортивного стилю  
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життєдіяльності майбутніх фахівців безпосередньо пов’язана  із заняттями з фітнесу. Для того, щоб  студенти , яких відбирають 
у секції зі складною координацією, змогли продемонструвати найкращі результати на змаганнях, і цей процес був успішним, 
необхідно здійснювати контроль і діагностику рівня рухової підготовленості. Рухова підготовленість студентів вищих навчальних 
закладів у багатьох випадках визначається розвитком рухових та координаційних здібностей, а також оволодінням  вміннями і 
навичками базової аеробіки, що напряму пов’язано з розвитком координаційних здібностей, роль яких посилюється у навчальній 
, спортивній та змагальній  діяльності Сергієнко Л.П. [3; 4]. Водночас питання щодо методології кількісної і якісної оцінки 
розвитку  координаційних здібностей молоді та студентів університету, яка навчається є недостатньо дослідженими. Авторитетні 
науковці, зокрема Платонов В.М. [5] бачать шляхи вирішення проблем фізичної підготовленості спортсменів  у поглибленій 
розробці концепції розвитку координації та координаційних здібностей, що дає змогу, як передбачається, трансформувати 
доступні знання про закономірності рухової діяльності в інноваційні підходи вдосконалення фізичних можливостей. 
Координаційні здібності характеризують можливості організації та керування рухом. Їх вияв пов’язаний з подоланням 
координаційних труднощів, які виникають при вирішенні різноманітних рухових завдань [1, 2]. Враховуючи те, що мова йде про  
студентів, які пов’язані із змагальною діяльністю,  процес  складання певних тестів може супроводжуватись відокремленням 
займаючихся від фізичного навантаження.  Тобто, здійснивши контроль , певною мірою можна зробити висновки про динаміку 
фізичного розвитку студентів.   

Аналіз публікацій щодо питання координаційних здібностей , контролю в групах з фітнесу та аеробіки дає змогу 
стверджувати, що підвищення якості тренувального  процесу пов’язується з удосконаленням оцінювання рівня фізичної 
підготовленості студентів для отримання нової інформації про його ефективність. Враховуючи вищесказане, важливе значення 
має можливість об’єктивного вимірювання та диференційованого оцінювання розвитку окремих видів координаційних здібностей 
у фізичному вихованні студентів , що займаються фітнесом.  Аналіз останніх досліджень і публікацій у світовій теорії фізичного 
виховання розробляються і застосовуються на практиці різноманітні комплексні системи оцінки рухової підготовленості різних 
груп студентів ВНЗ. Найбільш відомими є [4,5]: «Тести Президентської ради з питань фізичної підготовленості» (США, 1986), 
«Система тестів Еврофіт» (2008), «Міжнародні тести фізичної підготовленості дітей і молоді» (2010),  «Державні тести і 
нормативи фізичної підготовленості населення України» (2000) та ін. Відомими є праці вітчизняних науковців з проблем 
контролю студентської молоді ( В.М. Платонов, 2006; Л.П.  Сергієнко, 2001; Т.Ю. Круцевич, 2005; В.О.  Романенко, 2005; В. 
Волков, О. Терещенко, 2006). Удосконаленню системи оцінювання координаційних здібностей, рухової підготовленості студентів 
на основі комплексного підходу та оцінки присвятили О. В. Берштейн (1999), В. М. Болобан (2000). Наукові розробки 
вищезазначених авторів довели, що контроль розвитку координаційних  здібностей необхідно здійснювати комплексно [1; 5]. У 
зв’язку з чим виникає необхідність визначення комплексної оцінки розвитку координаційних здібностей студентів ВНЗ у процесі 
занять фітнесом та аеробікою.  

Методи та організація  дослідження. Під час дослідження було використано такі методи, як аналіз науково-
методичної літератури, педагогічний експеримент, педагогічне тестування, статистична обробка. До експерименту було 
залучено 48 студентів, що займаються у  секційних  групах  з фітнесу та аеробіки, що виконують рухи складної коордтнації,  
Київського університету імені Бориса Грінченка. Дані групи студентів були розподілені за віковими категоріями 17, 18 років, де 
приймали участь жінки та чоловіки. Усі студенти були віднесені до основної медичної групи. 

Результати досліджень та їх обговорення. У процесі комплексного контролю у фізичному вихованні та спорті 
зазвичай використовують комплект  тестів різної вимірності (с, см, м, бали). Тому у цьому випадку порівняти результати 
тестування різних спортсменів або динаміку результатів одного спортсмена видається практично неможливим. Отже, виникає 
необхідність подати результати тестування у вигляді оцінок (очки, бали). Як відомо, процес визначення оцінки називається 
оцінюванням і складається з таких стадій: 1) добирається шкала, за допомогою якої можливе переведення результатів тестів в 
оцінки; 2) відповідно до обраної шкали результати тесту переводять в очки (бали); 3) отримані очки порівнюють з нормами, 
виводиться підсумкова оцінка, що визначає та  характеризує рівень підготовленості та значення комплексної оцінки розвитку 
координаційних здібностей спортсмена або студента.  Для оцінювання результатів тестових випробувань, на наш погляд, 
доцільне є використання 5-бальної  шкали (табл.1). Шкали оцінювання складали з використанням середньоарифметичних  
значень (X) і стандартних відхилень (S). Розрахунок норм оцінок проводили за 5-бальною  шкалою (відповідно до Болонської 
системи навчання) де оцінний крок становить 0,5S. Визначення тестового комплексу для оцінки розвитку координаційних 
якостей  студентів 17– 18 років зумовлено: а) тести повинні відповідати віковим особливостям студентів чоловічої і жіночої статі; 
б) бути відносно простими; в) визначати різні прояви координаційних здібностей; г) мати широке застосування як у нашій країні, 
так і за кордоном (табл. 2). Показники розвитку комплексних координаційних здібностей студентів 17–18 років. Проаналізувавши 
показники юнаків із виконання базових кроків аеробіки , ми отримали: низький рівень розвитку спостерігається у 17-річних 
юнаків.  Середній рівень розвитку відзначено відповідно у хлопців 18-років. Вище середнього і високий рівні встановлено 
відповідно у дівчат 17-річних та 18 -річних — 19,5% і 9%,  — 23,5% і 12%.  

Таблиця 1 
Шкала оцінки результатів 

Оцінка Межі відхилень 

Якість Кількість балів 

Низька  1 Від Х–1,5S до –2,5S 

Нижче середньої 2 Від Х–0,5S до –1,5S 

Середня 3 Від Х–0,5S до Х +0,5S 

Вище середньої 4 Від Х+0,5S до Х+1,5S 

Висока 5 Від Х+1,5S до Х+2,5S 
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Таблиця 2   
Оцінка розвитку координаційних здібностей студентів 

№ Характеристика видів координаційних здібностей Зміст тесту 

1 Розвиток здібностей до відтворення рухів Виконання базових кроків з аеробіки 

2 Розвиток статичної рівноваги Тест “Фламінго”, кількість спроб 

3 Розвиток координації рухів руками Тест Бірюк, с 

4 Розвиток координаційних рухів диференціювання швидкісно-
силових якостей 

Тест Берпі, циклів за с 

5 Розвиток здібностей до просторово-динамічних параметрів Стрибки на розмітку,см 

Комплексна оцінка розвитку координаційних здібностей студентів 17—18років, де  визначено низький, вище середнього 
і середній рівні розвитку координованості рухів (тест Бірюк), відповідно у юнаків 17 років . Близько 27,5%  відповідно у дівчат 18 
років. У 6% досліджуваних 17-річних юнаків із стрибків на розмітку зафіксовано низький рівень розвитку. Дані також засвідчують 
нижче середнього рівень у юнаків 17 років — 9%. Середній і вище середнього рівні розвитку відповідно у 17-річних юнаків — 
80% і 5%, у 18-річних — 54% і 18%. Проаналізувавши показники тесту Берпі у віковому аспекті, варто зауважити, що низький 
рівень у юнаків 17, 18 років майже не виявлено.  Середній, вище середнього і високий рівні відповідно зафіксовано у 17-річних 
— 28%, у 18-річних — 35,5%. Надалі було виявлено, що комплекс динамічних рухів студентів 17–18 років узагальнюється 
складно-координаційними рухами. Тобто, загальний розвиток координаційних здібностей визначали за такими показниками: 
здібності до ритмічної діяльності (виконання базових кроків з аеробіки 20 с); здібності до статичної рівноваги (тест «фламінго»);  
здібності до координації рухів руками (тест Бірюк); здібності до просторово-динамічних параметрів рухів (стрибки на розмітку); 
здібності до  швидкісно-силових параметрів (тест Берпі). Отримані дані табл. 2. Студенти отримали такі результати : юнаки 17–
18 років мають оцінку «добре »; «відмінно» оцінка встановлена у 18-річних дівчат. «Задовільно» виявлено у 17-річних — 68,5%, 
у 18-річних — 73,5%. Оцінку «добре» одержали 18-річні юнаки — 3,5%,. Оцінку «відмінно»  встановлено  у групі дівчат. 

Висновки: 
1. Проаналізувавши та узагальнивши дані спеціальної науково-методичної літератури, було встановлено, що  проблема  
координаційних рухів , техніка виконання є найважливішою, де постає питання щодо змагальної діяльності. 
2. Визначено комплексну оцінку рівня розвитку координаційних здібностей студентів дівчат та юнаків 17–18років за певними  
шкалами. Результати досліджених груп студентів у секціях з фітнесу та аеробіки свідчать про достатній рівень фізичної 
підготовленості спортсменів  у поглибленій розробці концепції розвитку координації та координаційних здібностей, що дає змогу, 
як передбачається, трансформувати доступні знання про закономірності рухової діяльності в інноваційні підходи вдосконалення 
фізичних можливостей.  
3. В ході роботи встановлено, що тестування, або контрольні нормативи дають змогу займаючимся корегувати свої 
можливості фізичної підготовленості, а також виступи на змаганнях певного рівня, відкритих чемпіонатах та фестивалях. 
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Білий В. В., Рідковець Т. Г. 
Національний університет фізичного виховання та спорту України  

 
МЕХАНІЗМИ ЗНИЖЕННЯ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ В ЛЮДЕЙ ХВОРИХ НА ЕСЕНЦІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ 

ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
 
У статті подані та науково обґрунтовані механізми зниження артеріального тиску у людей хворих на есенціальну 

артеріальну гіпертензію.  Проаналізовані різні методики та програми фізичної реабілітації, виявлені та рекомендовані 
найбільш доступні та універсальні засоби реабілітації, використання яких призводить до нормалізації артеріального тиску.  

Ключові слова: артеріальна есенціальна гіпертензія, ендотеліальна дисфункція, фізична реабілітація, сауна, 
ортостатичне тренування, аеробне та силове навантаження, координація, високогір’я. 

 
Белый В. В., Редковец Т. Г.. Механизмы снижения артериального давления у больных эсcенциальной 

гипертензией средствами физической реабилитации. В статье представлены и научно обоснованы механизмы 
снижения артериального давления у людей больных эссенциальной артериальной гипертензией. Проанализированы 
различные методики и программы физической реабилитации, обнаружены и рекомендованы наиболее доступные и 
универсальные средства реабилитации, использование которых приводит к нормализации артериального давления. 

Ключевые слова: артериальная эссенциальная гипертензия, эндотелиальная дисфункция, физическая 
реабилитация, сауна, ортостатическая тренировка, аэробная и силовая нагрузка, координация, высокогорье. 

 
Bilyi Volodymyr V., Ridkovets Tamara G. Blood pressure reduction mechanisms in patients with essential 

hypertension by means of physical therapy. This article has presented scientific-based mechanisms of reduction of blood pressure in 
patients with essential hypertension. Various techniques and physical therapy programs was analyzed. It has been recommended the 
most accessible and universal means of physical therapy which leads to normalization of blood pressure. It has been found that 
endothelial dysfunction leads in the pathogenesis of hypertension. As the result of the endothelial dysfunction the secretion of 
vasodilators is reduced. The sedentary lifestyle, violation of diet, work and rest regime causes the endothelial dysfunction. 

Physical rehabilitation program should be built with the use of influencing to the mechanisms of lowering blood pressure. Such 
as the reducing of cardiac output, reducing the activity of the sympathetic nervous system, reducing of the total peripheral vascular 
resistance, increasing the baroreceptors sensitivity and reducing the plasma volume. 

It is recommended to use the cyclic and strength exercises to influence to the mechanisms of lowering blood pressure. Intense 
exercise can stimulate the activity of the sympathetic nervous system and the renin-angiotensin-aldosterone system in such a way that 
the hypotensive effect of physical activity of less intensity has increases. Complex using of this exercises and using of the sauna as 
thermo-contrast method of rehabilitation can achieve a more pronounced lowering effect of catecholamines and plasma volume. Means 
of physical rehabilitation that require high concentration and neuro-emotional stress endowed powerful adaptation incentive to train the 
sympathetic nervous system. Therefore, the physical rehabilitation program should be supplemented by coordination kinds of physical 
activity. To train the mechanisms of the orthostatic vessels reaction and to increase the sensitivity of baroreceptors the physical exercise 
should be used with different starting position. 

Using of these means of physical rehabilitation will lead to a reduction in blood pressure by influencing to the mechanisms of 
lowering blood pressure. 

Key words: аrterial essential hypertension, endothelial dysfunction, physical therapy, sauna, orthostatic training, aerobic and 
power loads, coordination, highlands. 

 
Актуальність. Артеріальна гіпертензія - стійке підвищення артеріального тиску (АТ) від 140/90 мм рт.ст. і вище. Це 

порушення спостерігається у чверті дорослого населення багатьох країн, в тому числі держав Східної Європи  [3]. В Україні 
хворих на артеріальну гіпертензію налічується більше 11 млн. і ця цифра невпинно зростає [9]. Слід зазначити, що 95 % 
діагностованих випадків гіпертензії припадає на так звану есенціальну гіпертензію, або первинну артеріальну гіпертензію [13].  

Артеріальна гіпертензія є фактором ризику розвитку більшості, якщо не всіх, серцево-судинних захворювань і ниркової 
недостатності. Імовірність розвитку хвороби серця подвоюється при підвищенні артеріального тиску на кожні 20/10 мм рт.ст. [3]. 
Таким чином, люди з помірно підвищеним артеріальним тиском (від 140/90 до 160/95 мм рт.ст.) мають подвійний ризик серцевих 
та цереброваскулярних захворювань в порівнянні з нормотензивними людьми [8]. У зв'язку з цим проблему профілактики, 
лікування та реабілітації хворих з патологією серцево-судинної системи слід розглядати не тільки як медичну, але і як соціально-
економічну [2].  

Останні десятиріччя позначилися значними позитивними досягненнями у лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію, 
серед них - зменшення частоти виникнення гострих ускладнень та збільшення тривалості життя [9]. Та для підтримки належного 
терапевтичного ефекту потрібне тривале, а в деяких випадках і довічне застосування антигіпертензивних препаратів. Цим 
визначається все зростаюча роль немедикаментозних методів, в тому числі і лікувальних фізичних факторів, в профілактиці, 
лікуванні та реабілітації хворих з серцево-судинними захворюваннями [10]. Фізичні фактори не чинять побічної дії, не 
викликають інтоксикацій, алергічних реакцій та не призводять до кумуляції [2].  

Мета та завдання дослідження. Метою нашого дослідження був підбір засобів фізичної реабілітації  для людей 
хворих на есенціальну гіпертензію відповідно механізмів зниження артеріального тиску. 

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз даних літератури показав, що більш ефективним є комплексний 
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підхід засобів фізичної реабілітації для людей хворих на есенціальну гіпертензію. Найбільш ефективною буде програма, 
заснована на знаннях механізмів зниження артеріального тиску. 

Ще в ранніх дослідженнях (Steinhaus, 1933) вказувалося, що атлети мають нижчий артеріальний тиск, ніж люди з 
малорухливим способом життя [8].  

Багато показників, що визначають рівень артеріального тиску (серцевий викид, системний судинний опір, об'єм 
циркулюючої крові і ниркова регуляція водно-електролітного балансу) знаходяться під впливом нейрокринних і ендокринних 
чинників [1, 3]. Далі у статті ми розглянемо кожен фактор окремо, і визначимо, якими методами фізичної реабілітації можемо на 
нього впливати з метою нормалізації підвищеного тиску. 

Вегетативна регуляція. Для швидкої реакції і здатності до мобілізації зусиль в ситуації, коли необхідно уникнути 
небезпеки, потрібна система, яка шляхом швидкого викиду гормонів дозволить ініціювати в організмі скоординовану серію 
процесів. Для цього чудово підходять наднирники, зокрема мозкова речовина надниркових залоз. Адреналін має необхідну 
потужну дію, а час його існування нетривалий. Він забезпечує дуже швидку мобілізацію організму до стресу [14]. Тому інтенсивні 
фізичні навантаження можуть привести до зниження рівня катехоламінів у відповідь на задане абсолютне навантаження [15].  

Основним компонентом автономного контролю під час занять фізичними вправами є адренергічна активність, яку 
можна оцінити у людини шляхом вимірювання електричної активності поверхневих симпатичних нервів (наприклад неінвазійною 
методикою варіабельності ритмів серця), або визначенням змісту адреналіну і норадреналіну в крові. Виявлено, що кліренс 
адреналіну в усьому організмі збільшується на 15% при низькій інтенсивності фізичних вправ і знижується приблизно на 20% від 
вихідного рівня після рухової активності з високою інтенсивністю. Під час виконання динамічних вправ спостерігається зростання 
рівня адреналіну в плазмі в 5 – 10 разів, завдяки збільшенню секреції мозковим шаром надниркових залоз, а не зміною кліренсу 
[15].  

Раніше пацієнтам з високим артеріальним тиском рекоменловалі уникати занять силової спрямованості, вважаючи, що 
це може ще більше підвищувати тиск. Сьогодні ми знаємо, що це не так. Аналізуючи цілий ряд досліджень, присвячених 
силовим тренуванням, відзначається зниження систолічного і діастолічного тиску на 3 мм рт. ст. або на 2 – 4% як у осіб з 
нормальним, так і з підвищеним артеріальним тиском. Хоча ці зміни не такі істотні, як можна очікувати при використанні занять 
аеробної спрямованості, поєднання занять силової і аеробного характеру забезпечить адитивний вплив на зниження 
артеріального тиску. При правильному виконанні силових вправ регулярні силові тренування ведуть до зниження артеріального 
тиску. З метою безпеки доцільно уникати підняття максимальної ваги, а також виконаннувати інтенсивні ізометричні вправи [4].  

Серцевий викид або хвилинний об'єм є добутком частоти серцевих скорочень й ударного об'єму. Ударний об'єм (УО) - 
кількість крові, яка викидається при кожному скороченні серця, тобто різниця між кінцево-діастолічним і кінцево-систолічним 
об'ємами. Серцева діяльність регулюється як внутрішньо, так і зовнішньо. Внутрішня регуляція серцевої діяльності 
(переднавантаження і постнавантаження) - є результатом нормальних функціональних характеристик серця і не залежить ні від 
центральної нервової, ні від гормональної регуляції [13]. Але ми можемо впливати на переднавантаження та постнавантаження 
за допомогою зміни внутрішньо грудного тиску та венозного повернення крові до серця. Якщо збільшується венозне повернення, 
то збільшується і кінцево-діастолічний об'єм, який розтягує стінки шлуночків, тобто збільшує кінцево-діастолічний об'єм [13].   

Вплив рухової активності на артеріальну гіпертензію почали досліджувати ще в 1960р. Отримані результати свідчать 
про те, що рухова активність може привести до нормалізації артеріального тиску в осіб, які страждають на артеріальну 
гіпертензією [14]. Варто враховувати, що рухова активність може призводити до підвищення артеріального тиску одразу після 
навантаження, і це нормально, оскільки під час виконання фізичних вправ потреба у кисні, поживних речовинах та виведенні 
кінцевих продуктів метаболізму значно збільшується. Систолічний тиск підвищується на 8 - 12 мм рт.ст. при кожному збільшенні 
метаболічного еквівалента (МЕТ) відносно показника в спокої. Один МЕТ - це кількість споживаного кисню в стані спокою. При 
рухової активності, що дорівнює 2 МЕТ, потрібно вдвічі більше кисню [4]. Використовуючи метод підрахунку метаболічних 
еквівалентів, можна розрахувати різні комбінації навантаження для досягнення необхідного мінімуму. При поєднанні 
навантаження середньої і високої інтенсивності цільовим мінімумом повинні бути 450-470 МЕТ/тиждень. Нетренованим людям 
слід починати з нижньої межі цього інтервалу на початку тренувальної програми і просуватися до верхньої межі в міру 
підвищення фізичної працездатності [3]. 

Зовнішня регуляція - включає нервовий (симпатичний, парасимпатичний) і гормональний контроль. Швидка реакція на 
стрес, або як її називають «реакція нападу чи втечі» відігравала важливу роль в житті людства протягом всієї історії його 
існування [15]. Симпатична стимуляція може збільшити серцевий викид на 50 - 100% в порівнянні з його показником в стані 
спокою, тоді як парасимпатична стимуляція здатна знизити його всього на 10 - 20%. Потужна парасимпатична стимуляція здатна 
знизити ЧСС на 20 - 30 уд.хв., однак на ударний об’єм впливає несильно [13].  

Хоча збільшення рівню адреналіну може спостерігатися і при значному психічному навантаженні, він набагато менше 
того рівня, який спостерігається під час фізичного навантаження [15]. Але людина знаходиться в стані неусвідомленого чи 
усвідомленого стресу протягом значно більшого періоду часу, ніж в стані високої фізичної активності, при цьому немає 
підвищеної потреби в доставці кисню. Регулярна дія стресу викликає збільшення частоти підвищення рівня вмісту адреналіну і 
більш високий рівень концентрації кортизолу, що викликає збільшення загального периферичного опору і, таким чином, 
артеріального тиску. При зниженні рівня стресу відбувається зворотне [4]. Якщо ж залишаються чинники, що змушують 
вегетативну нервову систему постійно стимулювати симпатичний відділ, відбувається зменшення потужності регуляції серцево-
судинної системи, збільшення фракції викиду лівого шлуночка та підвищення тонусу судин, що є найбільш несприятливим для 
стану регуляторних систем [7]. 

Таким чином для зменшення ударного об'єму серця і зниження тонусу судин необхідно корегувати спосіб життя, що б 
знизити хронічну активність симпатичної нервової системи. 
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Доведено, що після разового фізичного навантаження відбувається зниження симпатичної нервової активності, що є 
важливим чинником у виникненні гіпотензії, і можливо, в хронічному зниженні артеріального тиску після фізичного навантаження 
[4, 14]. 

Об'єм циркулюючої крові і ниркова регуляція водно-електролітного балансу. Ренін-ангіотензин-альдостеронова 
система (РААС) і передсердно-натрійуретичний механізм - впливають на просвіт судин і підвищують виділення води і натрію 
нирками [13].  

Підвищений артеріальний тиск виявляють юксагломерулярні комплекси нирок, які знижують секрецію реніну. Знижена 
концентрація реніну зменшує конверсію ангіотензину в ангіотензин І і ангіотензин ІІ. Зменшення кількості ангіотензину ІІ викликає 
розширення судин, а також знижує секрецію альдостерону наднирниками. Зменшення кількості альдостерону зменшує 
реабсорбцію натрію в нирках, тому з сечею виводиться більше натрію і води. Зниження артеріального тиску є результатом 
розширення судин та зменшення об'єму циркулюючої крові при виведенні води з сечею [13]. Інтенсивні фізичні навантаження 
можуть стимулювати діяльність симпатичної нервової системи і системи ренін-ангіотензин-альдостерон в такій мірі, що 
підвищується гіпотензивний вплив фізичних навантажень меншої інтенсивності [3].  

Безсумнівний інтерес для осіб, які страждають на артеріальну гіпертензію, представляє вплив термоконтрастних 
процедур на системний артеріальний тиск  [11, 13]. Теплова стійкість організму визначається головним чином реакцією системи 
кровообігу. Даний факт, підкреслює необхідність лікарського контролю і самоконтролю під час прийому сауни [11]. Оскільки у 
хворих на гіпертонічну хворобу хвилинний об'єм серця під дією лазні істотно не підвищувався (Р> 0,2), а частота пульсу значно 
збільшувалася (Р <0,001), то, отже, ударний обсяг серця знижувався. Периферичний опір під дією лазні зменшується завдяки 
розширенню судин шкіри, слизової оболонки дихальних шляхів і поверхневих судин м'язів [11]. 

У хворих на гіпертонічну хворобу систолічний тиск безпосередньо після сауни знижувався в середньому на 11,8 мм 
рт.ст. (Р<0,001), а діастолічний тиск - в середньому на 14,6 мм рт.ст. (Р<0,01). Виражене зниження артеріального тиску у хворих 
на гіпертонічну хворобу спостерігали і деякі інші автори (A.Eiealo, 1956; F.Dorachner, 1961; H.Klimsler-liandig, 1964), у здорових 
людей зниження артеріального тиску було несуттєвим. Тому вважають, що лазня призводить до нормалізації артеріального 
тиску, тобто знижує підвищений артеріальний тиск і підвищує знижений артеріальний тиск [11]. Протягом декількох днів 
щоденний вплив високої температури навколишнього середовища призводить до зниження симптомів, таких, як головний біль, 
запаморочення, судоми та ортостатична гіпертензія. Найбільш інтенсивна акліматизація до теплового навантаження 
спостерігається в перший тиждень [14].  

Після акліматизації підвищується ефективність реакції потовиділення –  потовиділення починається при більш низькій 
температурі тіла, максимальна інтенсивність тривалого потовиділення збільшується. Втрати електролітів знижуються. Внаслідок 
акліматизації потреба в поновленні запасів солей знижується, а рідини збільшується [14]. Підвищення осмолярності 
позаклітинної рідини «вмикає» почуття спраги і секрецію вазопресивного гормону [13].   

Причиною серйозних ускладнень під час прийому сауни є декомпенсація серцево – судинної системи, латентно 
протікаючи захворювання міокарду і порушення правил прийому процедур [11]. Нами виявлене поширене порушення правил 
прийому сауни. Люди з підвищеним артеріальним тиском починають теплові процедури з неадекватним дозуванням (від 10 до 
20 хвилин в першому заході), без попереднього прогріву в душі. Слід врахувати, що даний об`єм теплового навантаження є 
надмірним. Необхідно рекомендувати прийом сауни розпочинати з більш короткого заходу (до 5 хвилин), а при достатній 
підготовленості другий і третій захід можуть бути збільшені до 10 хвилин. Важливо також застосовувати контрастне 
охолодження між термонавантаженням в сауні в режимі 2 по 5-10 хв з 5-хвилинним відпочинком, оскільки це спричиняє меншу 
гіпертермію і створює поступовий адаптаційний стимул. Результати проведеннях досліджень свідчать про те, що м'язове 
тренування сприяє більш економічному функціонуванню механізмів фізичної терморегуляції, а процес акліматизації протікає 
легше і швидше у фізично підготовлених людей [11, 13].  

Системний судинний опір. На судинний опір впливає симпатична система, рН крові (кисень та вуглекислий газ), азот, 
наявність ендотеліальної дисфункції, а також реакція навантаження-розслаблення [5, 13].  

Нервова регуляція симпатичним відділом іннервує всі кровоносні судини тіла, за винятком капілярів, прекапілярних 
сфінктерів і більшості метартеріол. Зміна активності симпатичної нервової системи дозволяє збільшити або зменшувати опір 
кровотоку [13]. Зниження загального периферичного опору супроводжується, або не супроводжується підвищенням об'єму 
серцевого викиду при помірних фізичних навантаженнях (70% від максимальних аеробних можливостей). У той же час при 
слабкому фізичному навантаженні (50% максимальних аеробних можливостей) не спостерігалося змін периферичного опору на 
тлі або достовірного зниження обсягу серцевого викиду, або на тлі збереження його в колишніх межах [2]. 

Оскільки під час виконання фізичного навантаження необхідний більший кровоток, організм повинен автоматично 
зменшити рівень опору кровотоку в кровоносних судинах працюючих м'язів, щоб задовольнити цю вимогу. Таким чином, підбір 
вправ має базуватись на принципі розширення максимальної кількості судин із залученням великої кількості м'язів. Тоді 
діастолічний тиск повинен знижуватися [4]. 

Серцево-судинна система створена для транспорту поживних речовин до кожної клітини, відповідно підвищення або 
зниження метаболічних речовин істотно, і локально впливають на системний судинний опір [4].  Кисень і вуглекислий газ 
впливають на рН крові. Якщо рН підвищується (що обумовлено зниженням СО2 в крові, то хеморецептори довгастого мозку 
впливають на судиноруховий центр зменшуючи симпатичну стимуляцію кровоносних судин, що і знижує периферичний опір. 
Зниження рН крові (обумовлене підвищенням СО2 в крові) є наслідком зниження кровотоку в легенях. Знижений кровоток є 
наслідком зниження артеріального тиску і серцевого викиду, обумовленим зниженим периферичним опором, ударним об'ємом 
та пульсом [13].  Таким чином навантаження (фізичне, температурне і хімічне) допомагає збільшити або зменшити наявність 
певних газів в крові, і безпосередньо впливає на посвітити судин. Відповідно підбір засобів і методів фізичної реабілітації 
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повинен здійснюватися з урахуванням загального (середнього) судинного опору, що б викликати переважне розширення судин 
людини. [4]. 

У хворих з артеріальною гіпертензією знижується вміст кінцевих метаболітів оксиду азоту. Це пов'язане з оксидантним 
стресом і ендотеліальною дисфункцією, яка є однією з найбільш ранніх фаз в патогенезі гіпертонічної хвороби [1].  

Тренувальні заняття підвищують щільність капілярів в тренованих м'язах, які сприяють зниженню загального 
периферичного опору за рахунок збільшенню басейну судин. Подібно аеробним навантаженням, заняття силового характеру 
можуть знижувати рівень гормонів стресу, що в свою чергу, знижує загальний периферичний опір [4].  

Реакція-навантаження розслаблення є характерною особливістю гладком'язових клітин. Коли об'єм крові різко 
знижується, артеріальний тиск також знижується, викликаючи зменшення сили, що діє на клітини гладкої мускулатури. В 
результаті, протягом кількох хвилин гладенькі м'язи скорочуються, запобігаючи зниженню артеріального тиску. При швидкому 
підвищенні об'єму крові, наприклад під час трансфузії, артеріальний тиск збільшується і гладка мускулатура кровоносних судин 
розслабляється [13]. 

Механізми зниження артеріального тиску 
 Артеріальний тиск можна знизити, змінивши спосіб життя, або за допомогою фармакотерапії. Артеріальний тиск 

помірно знижується у людей, які обмежували споживання солі, збільшували вживання калію, знижували вживання алкогольних 
напоїв, займалися зменшенням маси тіла, засновували дієту на жирах рибі, збільшували фізичну активність і відмовлялись від 
паління [3]. 

До механізмів зниження артеріального тиску слід віднести [1, 4, 5]:  
– зниження об'єму плазми; 
– зниження серцевого викиду; 
– зниження активності симпатичної нервової системи; 
– зниження загального опору периферичних судин; 
– підвищення чутливості бароцепторів; 
– нормалізація функції ендотелію. 
Варто підкреслити, що вплив на кожен механізм пов'язаний з впливом на інший механізм. Особливо таке комплексне 

вплив виражено при використанні методів фізичної реабілітації та природних факторів природи. З цього програма фізичної 
реабілітації повинна призводити до зниження симпатичної стимуляції в спокої і точнішою активації симпато-адреналової 
системи при фізичних і емоційних навантаженнях. Це знизить судинний опір і серцевий викид. Для усунення надлишку плазми і 
ендотеліальної дисфункції необхідно корегувати харчування - нормалізація рівнів вуглеводів, жирів і антиоксидантів [1, 3, 5]. 

Для зниження активності симпатичної нервової системи в програмі фізичної реабілітації підійдуть фізичні вправи, 
спрямовані на розвиток всіх п’яти фізичних якостей. Багато досліджень, що стосуються вивчення симпатичної активності, яка 
визначається за рівнем норадреналіну в плазмі, вказують на її істотне зниження у пацієнтів з гіпертензією після курсу фізичних 
тренувань. Інтенсивність навантаження має досягати 60% від максимальних можливостей у слабо тренованих, та 80 % у добре 
тренованих людей один або декілька раз за тренування [2]. 

Незважаючи на велике значення аеробного навантаження для фізичної активності, анаеробне навантаження також 
стає більш популярним. На даний момент його можна вважати цінним доповненням до традиційних тренувань витривалості. 
Анаеробне навантаження збільшує м'язову силу і витривалість, функціональні можливості, незалежність і якість життя [3]. 
Аеробна спрямованість фізичних навантажень в середньому знижує систолічний та діастолічний артеріальний тиск на 10,8 і 8,2 
мм рт. ст. [14]. Збільшення м'язової сили веде до підвищення рухової ефективності, збільшення потужності і поліпшення 
нервово-м'язової координації, що позитивно впливає на баланс процесів збудження і гальмування [4]. Анаеробне тренування 
знижує артеріальний тиск на 2 - 4% як у осіб з нормальним, так і з підвищеним артеріальним тиском [4].  Важливо також під час 
виконання вправ знижувати внутрішньочеревний і внутрішньо грудний тиск використовуючи діафрагмальне дихання з видихом 
на зусилля. Діафрагмальне дихання також покращує венозне повернення до серця, що знижує навантаження на нього, збільшує 
переднавантаження, і тому знижує артеріальний тиск через передсердно-натрійуретичний механізм  [13].  

Рекомендують застосовувати специфічні впливи, які допомагають відрегулювати основні процеси у корі великих 
півкуль, тобто, гальмування та збудження [ 3 ]. Зміна співвідношення цих процесів впливає на нижче розташовані відділи 
центральної та периферійної системи (її вегетативний відділ), які безпосередньо діють на тонус артерій та артеріол, що в 
подальшому призведе до тренування структур головного мозку до психоемоційної напруги [6]. Для цього слід додати в програму 
реабілітації вправи на координацію. 

Регулярна практика занять фізичною культурою може сприяти зниженню ризику розвитку ускладнень гіпертонії навіть в 
тому випадку, якщо не досягнуто нормалізації артеріального тиску. Однак з припиненням занять зникає позитивний ефект 
досить швидко - через один-три місяці. Nelson з співавт. (1986) вказують, що збільшення кількості занять від трьох до семи в 
тиждень протягом місяця призводить до додаткового зниження артеріального тиску на 5/2 мм рт.ст. [8]. 

Підвищення чутливості барорецепторів. Барорефлекси пов'язані з короткостроковою регуляцією артеріального тиску 
[12]. Ці рефлекси (рефлекс сонного синусу і рефлекс дуги аорти) спрямовані на підтримку артеріального тиску у вузькому 
діапазоні значень. Різке підвищення артеріального тиску збільшує частоту потенціалів дії, що виникають в барорецепторах, що 
через судиноруховий центр знижує симпатичний вплив на кровоносні судини, а через кардіорегуляторний - підвищує 
парасимпатичний вплив на серце. При тривалому підвищенні артеріального тиску барорецептори адаптуються до нового рівня 
тиску, і потім утримують короткострокову регуляцію тиску на новому, більш високому рівні [13].  

Як відомо, периферичний опір судинного русла на рівні поперечно-смугастої мускулатури в значній мірі контролюється 
чутливістю барорефлекторної серцево-легеневої зони. Звідси випливає, що в механізмі антітіпертензівного ефекту фізичних 
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вправ істотну роль може зіграти підвищення чутливості барорефлекторной зони, яка контролює циркуляцію крові [8]. Для цього 
будуть ефективні методи ортостатичного тренування. У програму реабілітації слід включити вправи в різних вихідних 
положеннях - лежачи, сидячи, стоячи. Для більш підготовлених людей можна використовувати вправи з динамічною зміною 
положення. 

В умовах високогір'я зниження серцевого викиду в перші тижні перебування супроводжується підвищенням 
системного артеріального тиску і зниженням еластичності вен, що є фізіологічною реакцією, що компенсує гіпоксію. В умовах 
середньогір'я люди з серцево-судинними захворюваннями відчувають такий же приріст навантаження на серцево-судинну 
систему і таке ж зниження витривалості, як і здорові люди. Фізичне навантаження у неакліматизованих жителів рівнини в умовах 
високогір'я викликає більше виділення адреналіну, ніж в звичайних умовах, і є наслідком підвищеної бета-адренергічної 
стимуляції. Рівень базального і під навантаженням норадреналіну поступово підвищується і в перші два тижні перебування в 
умовах високогір'я виявляється в 2 - 3 рази вище  ніж в звичайних умовах, після чого починає знижуватися. Через кілька тижнів 
рівні адреналіну виявляються нижче рівнів, які спостерігаються в звичайних умовах [14].  

Проведені нами дослідження дозволили зробити висновки 
Висновки. В основі патогенезу розвитку артеріальної гіпертензії лежить ендотеліальна дисфункція, наслідком котрої є 

зменшення секреції вазодилататорів.  
Малорухливий спосіб життя, порушення дієти, режиму праці та відпочинку – суттєві чинники у розвитку артеріальної 

гіпертензії, ендотеліальної дисфункції, атеросклерозу та метаболічного синдрому.  
Програму фізичної реабілітації слід будувати з використанням засобів, що впливають на  основні механізми зниження 

артеріального тиску: зниження серцевого викиду, зниження активності симпатичної нервової системи, зниження загального 
опору периферичних судин, підвищення чутливості бароцепторів, зниження об’єму плазми  

Добре себе зарекомендували програми фізичної реабілітації, які включають в себе циклічні і силові вправи. Інтенсивні 
фізичні навантаження можуть стимулювати діяльність симпатичної нервової системи і системи ренін-ангіотензин-альдостерон в 
такій мірі, що підвищується гіпотензивний вплив фізичних навантажень меншої інтенсивності. У комплексі з застосуванням сауни 
як термо-контрастного методу реабілітації можна досягти більш вираженого ефекту зниження катехоламінів та об’єму плазми 
крові. Потужним адаптаційним стимулом для тренування симпатичної нервової системи наділені засоби фізичної реабілітації які 
вимагають підвищеної концентрації та нервово-емоційної напруги. Тому програма фізичної реабілітації має бути доповнена 
складно-координаційними видами  фізичної активності. А для підвищення чутливості барорецепторів доцільно використовувати 
фізичні вправи із різного вихідного положення для тренування ортостатичних механізмів реакції судин. 

Перспективи подальших досліджень. Перспективою подальшого дослідження буде вивчення впливу складно 
координаційних та ортостатичних вправ у комплексі фізичної реабілітації людей хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію. 

Актуальним є дослідження впливу засобів фізичної реабілітації та виявлення серед них найбільш ефективних, які 
зменшують оксидантний стрес та відновлюють функцію ендотелію. Розв’язання даного завдання є актуальним для профілактики 
й лікування як  артеріальної гіпертензії так і  метаболічного синдрому в цілому. 
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Бут К.В. 
 

СТАН ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  
 

У статті проаналізована характеристика існуючого стану професійно-прикладної фізичної підготовки у студентів 
технічних спеціальностей та наводяться пропозиції щодо її удосконалення у вищому навчальному закладі. Намітилась 
тенденція до більш глибокого осмислення сутності призначення професійно-прикладної фізичної підготовки. Її вважають не 
тільки дієвим засобом розвитку професійно актуальних здібностей в структурі фахової освіти, але все частіше 
наголошують про набуття професійно-прикладної фізичної культури статусу загальнолюдської культури як компоненту 
духовного світу людини при інтеграції до професійної діяльності. 

Ключові слова: професійно-прикладна фізична підготовка, студенти, вищий навчальний заклад. 
 

Бут К.В. Состояние профессионально-прикладной физической подготовки у студентов технических 
специальностей. В статье проанализирована характеристика существующего состояния профессионально-прикладной 
физической подготовки у студентов технических специальностей и приводятся предложения по ее усовершенствованию в 
высшем учебном заведении. Наметилась тенденция к более глубокому осмыслению сущности назначения профессионально-
прикладной физической подготовки. Ее считают не только действенным средством развития профессионально 
актуальных способностей в структуре специального образования, но все чаще отмечают о получении профессионально-
прикладной физической культуры статуса общечеловеческой культуры как компонента духовного мира человека при 
интеграции в профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, студенты, высшее учебное заведение. 
 

But K. State of professionally applied physical preparation of student of technical specialities. In this article analyzed 
the characteristics of the current state of professionally applied physical preparation of students of technical specialties and provided 
suggestions for improvement of it in higher education. 

Nowadays there is a trend towards better understanding of the nature of the appointment of professionally applied physical 
preparation. It is considered not only an effective means of development of professional skills in the structure of special education, but 
make emphasis on the acquiring professional-applied physical preparation the status of general human culture as a component of the 
human mind with integration into the profession. 

Qualitative organization of professionally applied physical preparation will ensure improving overall professional preparation if: 
– identify professional-applied physical preparation in the context of values general culture of Ukrainian society and culture of a particular 
person; 
– system of professionally applied physical preparation will perform a function of integration of gnostic, object-practical, motivational and 
sociological components professionally of oriented educational and production process; 
– psychological and pedagogical models professionally applied physical preparation specific profile specialties used as normative bases 
in the realization of management activities in the development of leading motor skills, pedagogical functions and improving professional 
motor skills; 
– implement more comprehensive objective means of determining the performance of training in terms of professional applied orientation 
of profession which was chosen by students of specialized classes, lyceum, professional schools, colleges or university as well as future 
students of university; 
– greater use of innovative pedagogical and production technologies of pedagogical professional applied physical preparation 
(multipurpose simulators, technical controls of the movements of the joints etc.) that transform external factors training into a coherent 
set of physiological, educational, medical and biological conditions of harmonious development of each individual pupil and then student 
in the educational structure of the educational system of continuous education. 

Key words: professionally applied physical preparation, students, university, institution of higher education. 
 
Постановка проблеми. Сучасний фахівець будь-якої сфери професійної діяльності – це особа, рівень якої відповідає 

стандартам надійності та конкурентоспроможності на світовому ринку праці. У зв'язку з цим, одним із пріоритетних напрямів 
зростання освітнього простору України слід вважати необхідність створення умов для підвищення якості професійної підготовки 
насамперед у вдосконаленні функціонування системи ланок багатоступеневої неперервної освіти. Важливе місце у формуванні 
особистості фахівця та його професійних здібностей посідають фізична культура і спорт, а саме професійно-прикладна фізична 
підготовка (ППФП), яка повинна сприяти оволодінню і досягненню оптимального рівня дієздатності та готовності до 
високопродуктивної трудової діяльності. Особливої актуальності дана проблема набуває у зв’язку х необхідністю забезпечення 
збалансованої політики у сфері спорту, про що постійно наголошується на конференціях і нарадах міністрів спорту європейських 
країн та підкреслюється все зростаюча роль соціальної й освітньої функції 



Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова                                                                Випуск 4 (85)  2017  

 

 

27 

 

 

спорту. Одним з важливих аспектів такої збалансованості називають створення умов для можливості використання фізичних 
вправ на робочому місці та задоволення потреби в руховій активності (ст. 6 "Удосконалення системи залучення до спорту" 
європейської спортивної хартії).  

Не зважаючи на те, що проблема професійно-прикладного фізичного виховання не нова, вона залишається 
надзвичайно актуальної і продовжує привертати увагу науковців і практиків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій дає змогу зазначити, що стан організації процесу професійно-прикладної 
фізичної підготовки (ППФП) в навчальних закладах України не відповідає світовим і європейським стандартам та потребує 
подальшого осмислення з метою підвищення якості її реалізації насамперед з позицій системного підходу [1, 2, 4, 6]. 

Узагальнюючи дані літературних джерел, слід звернути увагу на те, що намітилась тенденція до більш глибокого 
осмислення сутності призначення професійно-прикладної фізичної підготовки. Її вважають не тільки дієвим засобом розвитку 
професійно актуальних здібностей в структурі фахової освіти, але все частіше наголошують про набуття професійно-
прикладною фізичною культурою статусу загальнолюдської культури як компоненту духовного світу людини при інтеграції до 
професійної діяльності [1, 2, 4]. 
Звертають на себе увагу дослідження, в яких наводяться дані про зниження стану фізичної підготовленості та збільшення 
кількості осіб, віднесених до спеціальних медичних груп, в результаті чого 55-60% молодих фахівців після закінчення вищого 
навчального закладу не мають достатнього рівня розвитку загальних і професійно-прикладних фізичних здібностей, про 
недостатнє розуміння цінностей фізичної культури як важливого ресурсу збереження здоров’я, що призводить до зниження 
продуктивності їх праці [5]. 

Значна кількість публікацій, в яких дається аналіз результатів рівня фізичної підготовленості студентів різних 
спеціальностей політехнічних, аграрних, гуманітарних та іншого профілів університетів, свідчить про недостатню ефективність 
традиційної методики ППФП та наводяться причини такого стану, типовими серед яких називають: відсутність цільової та 
етапної спрямованості у доборі найбільш ефективних засобів та методів їх реалізації; недостатність розробленості програмно-
нормативної бази відповідно специфіки майбутньої професії; недостатність або повна відсутність науково-обґрунтованих 
рекомендацій щодо самостійної професійно-прикладної фізичної підготовки студентів та деякі інші [2, 3]. 

Таким чином, посилаючись на дані аналізу останніх досліджень і публікацій та зважаючи на значний досвід і наукові 
здобутки попередніх років (К.Е. Алаберт, 1990; В.В. Беленович, 1967; М.Я. Віленський, 1994; В.Г. Григоренко, 1990; Б.І. 
Загорський, 1981; В.І. Ільінич, 1978; В.А. Кабачков, С.А. Полієвський, 1991; В.П. Краснов, 2000; Т.Ю. Круцевич, 2003; Л.П. 
Матвєєв, А.Д. Новиков, 1976; Р.Т. Раєвський, С.М. Канішевський, 1972-2004; В.О. Романенко, 1994; Kanawati G., 1985 та ін.) слід 
звернути увагу як на підсилення соціально-педагогічної значущості професійно-прикладної фізичної культури, так і на 
необхідність забезпечення навчально-виховного процесу новітніми технологіями і розробкам з ППФП на кожному з етапів в 
системі неперервної професійної освіти в Україні.  

Мета роботи полягає в аналізі існуючих підходів до організації ППФП та визначенні можливих шляхів її оптимізації. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Виконання дослідження пов’язано з основними положеннями "Державної 

програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні", цільової комплексної програми фізичне виховання – здоров’я нації. 
Експериментальний етап дослідження проводиться на базі Київського національного університету технологій та 

дизайну. До експерименту було залучено 150 студентів денної форми навчання технічних спеціальностей Київського 
національного університету технологій та дизайну. Методика дослідження ґрунтується на вивченні й аналізі спеціальної науково-
методичної літератури і документальних матеріалів; на проведенні педагогічних спостережень; на опитуваннях і бесідах з 
експертами, анкетуванні студентів технічних спеціальностей університету; на осмисленні й узагальненні передового 
педагогічного досвіду і практики виробничої діяльності. 

Зважаючи на значні науково-теоретичні досягнення, осмислюючи передовий педагогічний досвід, здобутки практичного 
матеріалу про наявність потенціалу фізичної культури у вихованні гармонійно розвинутої особистості, підготовленої до 
продуктивної виробничої діяльності, дають дійсно ґрунтовну підставу вважати професійно-прикладну фізичну культуру 
специфічною, відносно самостійною і важливою складовою системи безперервної професійної освіти. 

У зв’язку з цим, на наш погляд, виникає потреба в уточненні існуючого понятійного апарату з ППФП на основі 
порівняння базових термінів та визначення найбільш інформативних з них в методологічному аспекті. Як показали дані 
опитування і бесіди з викладачам кафедри фізичного виховання та здоров’я Київського національного університету технологій 
та дизайну, 93,2% з них вважають існуючі в літературних джерелах визначення самого поняття «професійно-прикладна фізична 
підготовка», як правило, дещо фразеологічне перенасиченим, що ускладнює його використання в методичних цілях та 
засвоєння студентами. Більш лаконічним могло б бути визначення ППФП – як спеціально організованого процесу з вибірково 
спрямованим використанням засобів фізичної культури і спорту для підготовки людини до конкретної професійної діяльності. 

Проведені педагогічні спостереження, аналіз змісту занять з фізичного виховання підтвердили результати анкетного 
опитування: 85,4% викладачів кафедри фізичного виховання та здоров’я проводять заняття за традиційною технологією, що 
базується на реалізації принципу загальної фізичної підготовки без чітко визначеної професійно-прикладної спрямованості. 
Такий стан організації процесу фізичного виховання 91,5% опитуваних пояснюють незадовільним матеріально-технічним 
забезпеченням (відсутністю належних умов, спеціалізованих тренажерів і обладнання, технічних засобів навчання); 93,3% – 
недостатністю або відсутністю науково обґрунтованих розробок і методичних рекомендацій по забезпеченню ППФП новітніми 
технологіями відповідно до конкретного профілю спеціальності; 98,1% - недостатністю розуміння значущості ППФП по 
забезпеченню якісної професійної підготовки з боку адміністрації вищого навчального закладу. 

Поряд з цим, всі викладачі кафедри фізичного виховання та здоров’я  наголошують на високій соціально-педагогічній 
значущості фізичної культури і спорту у вихованні гармонійно розвинутої особистості та засобів ППФП зокрема щодо розвитку 
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професійно актуальних здібностей майбутнього фахівця. Але, тільки 51,9% з них володіють достатньою інформацією про сучасні 
новітні технології та 33,3% активно використовують її для забезпечення повноцінної та якісної професійної освіти. Аналізуючи 
стан роботи по реалізації ППФП в програмі з фізичного виховання було встановлено, що серед опитаних тільки 48,2% студентів 
університету дали позитивні відповіді щодо свідомого уявлення про значення засобів ППФП в оволодінні майбутнім фахом. Така 
ситуація, на наш погляд, пояснюється як вже названими обставинами, так і тим, що 39,9% із опитаних студентів І-го курсу 
обрали профіль спеціальності за порадою батьків або за менш високим конкурсним балом на вступних випробуваннях, 
практично не маючи свідомого уявлення про специфіку майбутньої професійної діяльності. В даному аспекті вбачається 
доцільним використовувати ППФП в спеціалізованих класах ЗОШ, ліцеях в більшій мірі як інтерактивний захід професійної 
орієнтації щодо вибору найбільш адекватного профілю майбутньої спеціальності. Підвищення якості роботи з професійної 
орієнтації залишається однією з нагальних проблем сучасної системи неперервної освіти, активізувати розв’язання якої 
можливо також за допомогою продуманого і конструктивного використання засобів ППФП. Так, відомо, що не існує людей, які б 
за своїми психофізичними особливостями відповідали будь-якій професії, так само як і не вірно було б вважати, що людина 
призначена тільки для визначеної конкретної галузі діяльності. В даному аспекті заслуговує на увагу позитивний досвід країн, де 
професійна орієнтація проводиться системно і на державному рівні. Так, у всіх навчальних округах Франції діють інспекції 
шкільної і професійної орієнтації, які надають консультативну допомогу випускникам в обранні найбільш адекватного фаху. 
Разом з дипломом про рівень освіти випускнику видають документ, в якому наводяться професії, що найбільше відповідають 
йому за станом здоров’я, рівнем розвитку здібностей, в тому числі і фізичних, а також ті, що не рекомендовані даній особі. В 
навчальних закладах США проводиться систематична профорієнтаційна робота з використанням цілого комплексу тестових 
обстежень, до якого обов’язково включено визначення рівня фізичного розвитку і рухової підготовленості. В Японії рівень 
потенційних здібностей визначають ще в період виховання дитини у дошкільних навчальних закладах. 

На нашу думку, в Україні настав час, коли слід більш уважно і конструктивно вивчити, глибоко осмислити й активніше 
впроваджувати в практику передовий світовий досвід та новітні технології, в тому числі і сучасних досягнень в організації ППФП, 
з метою інтенсифікації навчально-виховного процесу з фізичного виховання студентів для забезпечення функціонування 
системи багаторівневої неперервної професійної освіти. На основі викладеного слід передбачити, що якісна організація ППФП 
буде забезпечувати підвищення рівня загальної професійної підготовки якщо: 
– визначати професійно-прикладну фізичну підготовку в контексті цінностей загальної культури українського суспільства та 
культури конкретної особистості; система професійно-прикладної фізичної підготовки виконуватиме функцію інтеграції 
гностичних і предметно-практичних, мотиваційних і соціологічних компонентів професійно зорієнтованого педагогічно-
виробничого процесу; психолого-педагогічні моделі ППФП конкретного профілю спеціальностей використовувати як нормативні 
засади в реалізації управлінської діяльності при розвитку провідних моторно-педагогічних здібностей і функцій та удосконаленні 
професійно актуальних рухових навичок і вмінь; 
– запровадити більш об’єктивний комплексний засіб визначення продуктивності навчання в аспекті професійно-прикладної 
орієнтації до обираємого фаху учнів спеціалізованих класів, ліцеїв, професійних шкіл і училищ, а в перспективі студентів вищих 
навчальних закладів відповідного профілю; більш активно використовувати інноваційні педагогічні і виробничі технології ППФП 
(багатофункціональні тренажери, технічні засоби управління рухами в суглобах і ін.), які трансформують зовнішні фактори 
навчання в цілісну сукупність психофізіологічних, педагогічних, медико-біологічних умов гармонійного розвитку особистості 
кожного учня, а потім і студента в освітньо-виховній структурі системи неперервної професійної освіти. 

Висновки. 1. Значущість засобів ППФП слід визначати в контексті цінностей загальної культури суспільства та 
культури конкретної особистості майбутнього висококваліфікованого фахівця. 2. Існуючий стан організації ППФП ще не 
відповідає сучасним вимогам і стандартам якості професійної освіти і реалізується за традиційними підходами, які недостатньо 
враховують специфіку цільової спрямованості виробничої діяльності. 3. Методологічними засадами подолання суперечностей, 
що мають місце в системі неперервної професійної освіти, повинні стати інноваційні технології ППФП, які забезпечували б 
реалізацію передового педагогічного і виробничого досвіду на кожному рівні підготовки (спеціалізовані класи загальноосвітніх 
шкіл, ліцеї, професійно-технічні школи і училища – вищі навчальні заклади – практика виробництва). 

Перспективами подальших досліджень в даному напрямку вважаємо доцільним визначення мотивації студентів до 
ППФП, що дозволить рекомендувати більш адекватний вид рухової діяльності. 
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ОЦІНКА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ БОРЦІВ ВІЛЬНОГО СТИЛЮ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ 

БАГАТОРІЧНОГО СПОРТИВНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 
 
З’ясовано, що, диференціація педагогічних дій та корекція тренувальних навантажень можлива тільки за умов 

наявності науково-обґрунтованого зворотного зв’язку від спортсмена до тренера. Визначена наявність динамічних процесів 
у розвитку фізичних здібностей юних борців 12-13 та 14-15 років, що носить виключно позитивний характер. Розроблена 
диференційована оціночна таблиця розвитку загальних фізичних здібностей юних борців 12–13 років, яка дозволяє 
отримувати оперативну інформацію про стан компонентів фізичної підготовленості вказаного контингенту. 

Ключові слова: юний спортсмен; вільна боротьба; вікова динаміка; оцінка; управління. 
 

Гавриленко А. А. Оценка физической подготовленности борцов вольного стиля, обучающихся на 
начальном этапе многолетнего спортивного совершенствования. Выяснено, что дифференциация педагогических 
действий и коррекция тренировочных нагрузок возможна только при наличии научно-обоснованной обратной связи от 
спортсмена к тренеру. Определено наличие динамических процессов в развитии физических способностей юных борцов 12-
13 и 14-15 лет, которые носят позитивный характер. Разработана дифференцированная оценочная таблица развития 
общих физических способностей юных борцов 12-13 лет, что позволяет получать оперативную информацию о состоянии 
компонентов физической подготовленности указанного контингента. 

Ключевые слова: юный спортсмен; вольная борьба; возрастная динамика; оценка; управление. 
 

Gavrilenko А. Assessment of physical fitness of wrestlers enrolled in the initial stage of sports perfection. It is 
revealed that the General physical preparation is an integral part of the training process at the initial stages of many years sports 
development and is aimed at ensuring the natural physical development and strengthening of health of young sportsmen. In addition, 
this process also contributes to the formation of the Foundation for the effective development of the components of the special physical 
training and accumulation of technical and tactical Arsenal. At the same time, differentiation of the pedagogical action and adjustment of 
training loads during the period of active biological and mental development of the individual, possible only if there is evidence-based 
feedback from the athlete to the coach. The results of own experimental studies and interpretation of the obtained data allowed to 
determine the presence of dynamic processes in the development of physical abilities of young wrestlers 12-13 and 14-15 years of age 
who are exclusively positive. 

Among the studied components of physical fitness specified contingent, the only physical ability that has no significant positive 
change is the flexibility that was determined by the rate of inclination of a trunk forward while standing. 

At the same time, the greatest growth are the results: bending and straightening the arms in emphasis lying – by 29.4%; pulling 
– 25.7%; maximum dynamometry – by 22.5%. 

On the basis of the obtained experimental data, a three-tiered differentiated assessment table of development of General 
physical abilities of young wrestlers 12-13 years, which allow to obtain fast information about the status of the components of physical 
fitness specified contingent with age-appropriate and dynamic content multi-year training process. This approach is consistent with the 
principles of scientifically based management techniques, which increases the effectiveness of physical training of athletes and reduce 
the likelihood of overloading their body with the ability of differentiation of young wrestlers into three groups in accordance with the state 
of development of physical abilities. 

Key words: young athlete, wrestling; age dynamics; assessment; management. 
 
Вступ. За даними Г.М. Арзютова [1] та В.Л. Волкова [3], більшість хлопчиків, підлітків і юнаків у шкільному віці серед 

усіх видів систематичної рухової діяльності обирають різні види спортивних єдиноборств, що на думку авторів пов’язано з 
активним розвитком захисних здібностей особистості майбутніх чоловіків. Причому переважна більшість юних спортсменів 
намагаються на початкових етапах оволодіти специфічними навичками та вибороти спортивну кваліфікацію, що як правило 
збігається з бажанням тренерів за рахунок наявності в останніх механізму формування премій, звань та інших заохочувальних 
інструментів.  

Однак згідно теорії багаторічної спортивної підготовки [4, 5], обсяги загально розвиваючих засобів хоч і зменшуються 
відповідно до кваліфікації спортсмена, але на початковому та базових етапах вдосконалення все одно займають від 50 до 30% 
від загального навантаження. Такий підхід забезпечує гармонійний розвиток організму в період активного біологічного зросту та 
сприяє зміцненню фундаменту для вдосконалення спеціальних фізичних здібностей у майбутньому. 

Натомість за даними вітчизняних і закордонних дослідників [2, 6, 7, 9, 10], на практиці, не рідко, відбувається 
ігнорування вищезгаданого принципу побудови тренувального процесу і в результаті юний спортсмен має однобічну фізичну і 
функціональну підготовленість, що часто призводить до травм та специфічних захворювань, знижує біологічну та психічну 
надійність індивіда. В такому випадку, особливого значення набувають ті елементи управління, які забезпечують зворотній 
зв’язок від спортсмена до тренера, а саме – контроль і оцінка ефективності педагогічних дій. 

Аналіз спеціальної літератури показує [1, 2, 8], що значна увага науковцями галузі спортивної підготовки борців 
приділяється етапам реалізації максимальних можливостей та утримання досягнутих результатів. А від так, процес початкової 
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спортивної підготовки юних борців вільного стилю, залишається без науково обґрунтованих технологій управління. В такому 
випадку, визначення змісту контролю та розробка оцінки ефективності загально розвиваючих фізичних навантажень, які 
спрямовані на досягнення стримуючого, відновлювального та оздоровчого ефектів, в цілому є актуальною проблемою, що 
дійсно потребує негайного авторського вирішення. 

Мета дослідження: розробити оцінку фізичної підготовленості юних борців вільного стилю, які навчаються на 
початковому етапі спортивного удосконалення. 

В процесі дослідження використовувалися наступні методи:  теоретичний аналіз і узагальнення досвіду практики; 
педагогічне спостереження; педагогічне тестування; математична статистика; педагогічний експеримент констатуючого 
характеру. Педагогічний експеримент здійснений з залученням наступних методів: метрометрія, хронометрія, гоніометрія, 
динамометрія, теппінг-метрія. Дослідження організовано на базі Київської ДЮСШ № 32 Деснянського району з залучанням 42 
юних борців, вага яких не перевищує 55 кг, та за допомогою провідних тренерів вказаної установи. 

Результати дослідження та їх обговорення. Одним з пріоритетних механізмів визначення необхідності змін у змісті 
оперативного контролю в процесі розвитку фізичних здібностей юних спортсменів, є дослідження вікової динаміки показників 
відповідного стану [3]. 

Аналіз власно отриманих експериментальних даних показав наявність динамічних процесів виключно позитивного 
характеру у юних борців вільного стилю від 12-13 до 14-15 років (табл. 1), причому єдиним показником, який не має статистично 
значущих змін є нахил тулуба вперед (табл. 2). Крім того, єдиним показником, що моє достовірність змін менш ніж  p < 0,001 є 
середнє значення теппінг-тесту, але й вказані результати покращуються на 14,3% порівняно з минулою віковою групою. 

Так, від початкового до попереднього базового етапу довжина стрибка з місця збільшується на 9,2%, а кількість 
підйомів тулуба – на 15,3%. 

Результати підтягування збільшуються на 25,7%, що є доволі значним, але враховуючи специфіку спортивної боротьби 
та різницю у два роки, прийнятним та обґрунтованим у науковій літературі [4]. На 8,4% скорочується час реалізації човникового 
бігу 4 х 9 м, а дистанції 30 та 3000 м долаються від 12-13 до 14-15 років на 9,7 та 12,9% швидше, відповідно. 

 
Таблиця 1 

Вікові особливості розвитку загальних фізичних здібностей юних борців вільного стилю 
 

№ 
 

Показник 

12-13 років 
n = 22 

14-15 років 
n = 20 

Х  δ Х  δ 

1 Стрибок у довжину з місця, см 190,2 19,9 208,5 20,0 

2 Підйоми тулуба за 1 хв., разів 46,4 4,4 54,1 6,6 

3 Підтягування, разів 12,2 2,0 15,8 3,0 

4 «Човниковий» біг 4 х 9 м, с 11,2 0,2 10,3 0,5 

5 Біг 30 м, с 5,4 0,6 4,9 0,3 

6 Біг 3000 м, хв., с 14,8 1,6 13,0 0,10 

7 Нахил тулуба вперед стоячи, см 11,9 2,0 12,2 2,2 

8 Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів 34,8 4,0 46,8 5,9 

9 Максимальна динамометрія, кг 31,9 4,1 40,0 4,2 

10 
50% від максимальної динамометрії без зорового 
орієнтиру, кг 

26,8 3,6 31,2 3,8 

11 Сума теппінг-тесту, разів 139,8 15,9 161,4 29,4 

12 Середнє значення теппінг-тесту, разів 23,1 3,9 27,9 4,8 

 
Найбільший приріст зафіксований у показника згинання та розгинання рук в упорі лежачи – 29,4%, а трохи менші 

позитивні зміни відбуваються за результатами максимальної динамометрії – 22,5%. 
Від етапу до етапу на 15,8% покращується м’язове відчуття юних борців, а середнє значення теппінг-тесту 

збільшується на 18,8%. 
На основі отриманих експериментальних даних була розроблена оціночна таблиця стану фізичної підготовленості 

юних борців, які навчаються на попередньому етапі багаторічного спортивного удосконалення (табл. 3). 
Отже, забезпечуючи наявність тих педагогічних механізмів, які відображають ефективність навчально-тренувальних 

дій, контроль та оцінка дозволяє крім корекції навантажень, здійснювати диференціацію контингенту, що на початкових етапах є 
надважливим завдяки його неоднорідності, а у спортивних єдиноборствах, ще й у зв’язку з розподілом дітей та підлітків на вагові 
категорії. 
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Таблиця 2 

Динаміка результатів фізичної підготовленості юних борців вільного стилю, які навчаються на початковому та 
попередньому базовому етапах 

 

№ 
 

 
Показники 

 

% T p 

З 12-13 до 14-15 років 

1 Стрибок у довжину з місця 9,2 4,2 0,001 

2 Підйоми тулуба за 1 хв. 15,3 6,3 0,001 

3 Підтягування, разів 25,7 6,5 0,001 

4 «Човниковий» біг 4 х 9 м 8,4 10,8 0,001 

5 Біг 30 м 9,7 4,8 0,001 

6 Біг 3000 м, хв. 12,9 7,3 0,001 

7 Нахил тулуба вперед стоячи 2,5 0,6 Не достовірно 

8 Згинання і розгинання рук в упорі лежачи 29,4 9,6 0,001 

9 Максимальна динамометрія 22,5 8,9 0,001 

10 50% від максимальної динамометрії без зорового орієнтиру 15,8 6,2 0,001 

11 Сума теппінг-тесту 14,3 3,2 0,01 

12 Середнє значення теппінг-тесту 18,8 5,0 0,001 

 
Таблиця 3 

Диференційована оцінка розвитку компонентів фізичної підготовленості  
юних борців вільного стилю 12-13 років 

 

№ 
 

Показники 
Рівень підготовленості 

високий Середній низький 

1 Стрибок у довжину з місця, см 181–201 180–200 159–179 

2 Підйоми тулуба за 1 хв., разів 49–53 44–48 39–43 

3 Підтягування, разів 14–16 11–13 8–10 

4 «Човниковий» біг 4 х 9 м, с 10,8–11,0 11,1–11,3 11,4–11,6 

5 Біг 30 м, с 4,4–5,0 5,1–5,7 5,8–6,4 

6 Біг 3000 м, хв., с 12,3–13,9 14,0–15,6 15,7–17,3 

7 Нахил тулуба вперед стоячи, см 14–16 11–13 8–10 

8 Згинання і розгинання рук в упорі лежачи, разів 38–42 33–37 28–32 

9 Максимальна динамометрія, кг 35–39 30–34 25–29 

10 
50% від максимальної динамометрії без зорового 
орієнтиру, кг 

20–24 25–29 30–34 

11 Сума теппінг-тесту, разів 149–165 132–148 115–131 

12 Середнє значення теппінг-тесту, разів 26–30 21–25 16–20 

Висновки 
1. Основними елементами управління вказаним процесом є планування, контроль і оцінка, наявність яких забезпечує 

визначення стратегії навчально-тренувальних дій та зворотній зв’язок від спортсмена до тренера. Причому від наявності 
науково обґрунтованого зворотного зв’язку залежить не тільки ефективність корекції процесу побудови фундаменту для 
нарощування обсягів специфічних фізичних навантажень, а й біологічна та психічна надійність організму. Однак, в той же час, 
аналіз показав значну кількість методичних розробок, спрямованих на вирішення вищезгаданих завдань, тільки на етапах 
спеціалізованої підготовки та реалізації максимальних можливостей; 

2. Розроблена комплексна методологія дослідження та доцільна організація педагогічного експерименту дозволили 
отримати достовірну інформацію про стан розвитку фізичних та психофізіологічних здібностей юних борців 12–15 років, які 
спеціалізуються у вільній боротьбі та навчаються на початковому та попередньому базовому етапах багаторічного спортивного 
вдосконалення; 

Аналіз вікових особливостей фізичної підготовленості юних борців показав наявність позитивної динаміки з 12-13 до 
14-15 років, а єдиним показником, зміни якого не мають статистичної значущості, є нахил тулуба. 

Найбільший приріст мають результати згинання та розгинання рук в упорі лежачі (29,4%), підтягування (25,7%) та 
максимальної динамометрії (22,5%). 

3. Розроблена трирівнева диференційована оцінка розвитку компонентів фізичної підготовленості борців вільного 
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стилю 12-13 та 14-15 років дозволяє отримувати оперативну інформацію про стан фізичних здібностей вказаного контингенту та, 
за необхідністю, вчасно вносити відповідні корективи у навчально-тренувальний процес. Такий підхід забезпечує наукове 
обґрунтування основних елементів управління фізичною підготовкою юних спортсменів, що сприяє уникненню негативних 
наслідків перенавантаження організму борців, які спеціалізуються у вільній боротьбі на початковому та попередньому базовому 
етапах. 

У подальшому планується визначити зміст контролю та розробити диференційовану оцінку стану фізичної 
підготовленості юних борців вільного стилю, які навчаються на спеціалізованому етапі багаторічної спортивної підготовки. 
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Гармаш А.Г. 

Харківська державна академія фізичної культури 
 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЖІНОК ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ 
 
У статті представлені методи дослідження для визначення та аналізу впливу занять оздоровчою фізичною 

культурою на організм жінки першого зрілого віку. Акцентуємо увагу на використанні сучасних приладів для визначення рівня 
функціонального стану жінок першого зрілого. 
 Ключові слова: жінки першого зрілого віку, оздоровча фізична культура, функціональний стан, методи 
дослідження, анатомо-фізіологічні особливості. 

 
Гармаш А.Г. Методы исследования функционального стостояния женщин первого зрелого возраста В 

статье представлены методы исследования для определения и анализа влияния занятий оздоровительной физической 
культурой на организм женщины первого зрелого возраста. Акцентируем внимание на использовании современных 
исследовательских приборах для определения уровня функционального состояния женщин первого зрелого возраста. 

Ключевые слова: оздоровительная физическая культура, функциональное и физическое развитие, 
функциональная тренировка, первый зрелый возраст, анатомо-физиологические особенности, методы исследований. 
 

Harmash A. Methods of functional status of women of the first mature age. Objective: to identify the most relevant 
methods of functional status of women of the first mature age who are engaged in various kinds of improving functional fitness. 

Materials and Methods: theoretical analysis and synthesis of scientific literature, information resources on the Internet and 
documentaries. 

Results: recreational physical culture - kind of physical training aimed at supporting and improving the physical and mental 
state of a person to the values guaranteeing stable health. Improving physical culture into account that the motor load in the classroom 
will be strictly metered. So when doing recreational gymnastics necessary to monitor the rate and duration of exercise, the heart rate and 
general condition deal [1]. Recreational gymnastics does not provide uniform training. After all, it is designed to affect the whole body, so 
exercise should be varied. The positive impact of physical activity expressed in normalization of morphological and functional condition 
of the body, improving physical fitness and performance, general physical condition of the persons involved. The observed effect on 
health and fitness classes became for scientific and methodical study of various fitness programs that are practical embodiment fitness 
technology. 

First adulthood highest value inherent in physical performance, optimum adaptation to adverse environmental factors, the least 
morbidity and highest fertility. Anatomical and physiological characteristics of the female body, especially the structure and functioning of 
the female body determine its differences in mental and physical performance. 

To identify and analyze the impact of employment improving physical training on the body first mature age women used the 
following methods: 

1) Theoretically - methodological research (literature analysis). 
2) Teaching methods (pedagogical supervision, pedagogical experiment). 
3) Medical - biological methods (anthropometry, cardiography, spirography, Ruth test, test weights, Ghencea test method 
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index). 
4) Methods of Mathematical Statistics. 
Considering the above stated, we conclude that the results of objective and scientific value of the research is largely 

determined by appropriate selection morphological complex modern methods of research, teaching methods and statistical techniques. 
Keywords: analysis of scientific-methodical and professional literature, biomedical research methods, teaching methods, 

methods of mathematical statistics.  
 
Постановка проблеми. У сучасній індустрії оздоровчого фітнесу великої популярності дедалі більше набуває такий 

вид занять як функціональне тренування. Функціональне тренування - це комплекс вправ і методів, спрямований на всебічний 
розвиток тіла, щоб максимально адаптувати його до навколишніх умов життя. Головний принцип занять - задіяти та активізувати 
якнайбільше м'язів одночасно, використовуючи багатосуглобні вправи, а також, видозмінюючи повсякденні рухи, навчити  тіло 
осіб, що займаються, швидко реагувати на зміну положення в просторі, виконуючи як динамічні, так і статичні вправи із акцентом 
на утримання правильного положення хребта. Вправи підібрані так, щоб задіяти велику кількість дрібних м'язів-стабілізаторів, які 
на більшості інших занять не працюють або працюють неефективно. Саме вони відповідають за баланс, гнучкість, впевненість 
рухів та координацію. Окрім того, функціональне тренування забезпечує оптимальне навантаження на скелет і зв'язки. 
Відсутність перенапруження в хребті та суглобах знижує імовірність травм, що виникають внаслідок неприродного положення 
тіла під час виконання деяких вправ. Функціональні фітнес тренування є ефективним видом тренувань для жінок будь – якого 
віку, але саме у період першого зрілого віку можливо досягти максимально гарних результатів. У тренованих жінок можливості 
серця, легень і інших органів значно більші, завдяки чому фізичне навантаження переноситься ними легше, викликає менші 
зміни в організмі, а період відновлення після навантажень значно коротший.  

Це вказує на те, що урахування особливостей функціонального та фізичного стану жінок під час побудови оздоровчого 
тренування, є важливим для здійснення максимально ефективного тренувального процесу.  

Саме для отримання об`активності отриманих результатів та наукової цінності, нам потрібно контролювати зміни, що 
проходять у організмі займаючихся під впливом різного виду навантажень. 

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження, виконуються згідно пріоритетного напряму розвитку науки і техніки (Законом України від 12.10.2010 № 

2519-17): Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань, пріоритетного тематичного 
напряму (згідно з постановою КМУ від 07.09.2011 № 942): Цільові дослідження з питань гармонізації системи "людина - світ" та 
створення новітніх технологій покращення якості життя, секції (згідно з паспортом секції): 7. Фізичне виховання та спорт. 7.10. 
Інноваційні технології у фізичному вихованні різних груп населення. 

Мета дослідження: виявити актуальні методи досліджень функціонального стану жінок першого зрілого віку, які 
займаються функціональним фітнесом. 
               Матеріали і методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, інформаційних 
ресурсів мережі Інтернет та документальних матеріалів. 
               Результати дослідження. Теоретично – методичні дослідження включають у себе аналіз науково – методичної 
літератури, узагальнення досвіду практичної діяльності. Аналіз літературних джерел починається з уточнення основних, 
ключових понять проблеми оздоровчою фізичної літератури у сучасних виданнях та роботах. Застосування даного методу 
дозволяє визначити вихідну позицію для вивчення проблемної ситуації. Аналіз спеціальної науково – методичної літератури 
підтверджує актуальність проблеми – постановка цілі, формування завдань, підбір методів дослідження, визначення об'єкта та 
предмета дослідження, і сприяє при оцінці даних, забезпечуючи надійність висловлювань фахівців. [3]. 

Медико–біологічні методи дослідження основані на кінантропометричних дослідженнях. Так як кінантропометрія була 
визначена як кількісне сполучення анатоміі та фізіології, ця нова наукова спеціалізація, що використовує вимірювання для оцінки 
величини, форми, пропорції, структури, розвитку і загальної функції людини, що вивчає проблеми, пов'язані з ростом, фізичним 
навантаженням, працездатністю і харчуванням. також були проведені наступні антропометричні (вимірювання довжинних та 
товстотних величин займаючихся). Використовуються наступні допоміжні інструменти: вимірюються обхвати грудної клітини, 
талії, обхват стегон ніг (правої та лівої) за допомогою сантиметру. Вимірявся ріст стоячи та маса тіла досліджуваних [4]. Маса 
тіла визначалася за допомогою медичної ваги, яка забезпечувала точність вимірювання до 100 г. 

Для вимірювання обхвату грудної клітини користуються сантиметровою стрічкою, яку дітям після двох років і чоловікам 
накладають так, щоб ззаду вона проходила під кутом лопаток, а спереду по VI ребру (під сосками у чоловіків). Жінкам з 
нормально розвиненими молочними залозами накладають мірничу стрічку ззаду під кутами лопаток, спереду на рівні центру 
грудної клітини, під молочними залозами (на рівні IV ребра). Вимірювання проводять при рівному диханні в момент 
максимального видиху. Руки повинні бути опущені.  

Для вимірювання зросту стоячи використовується ростомір. досліджувані становиляться босими ногами на площу 
ростоміра, п’яти, спина, сідниці торкаються вертикальної стійки, підборіддя злегка опущено, займає позу положення тіла 
команди «Струнко !». Вимірюється довжина тіла від п’ят до маківки. Зважування проводиться за допомогою підлогових ваг. 
Учасники експерименту стають босими ногами не торкаючись стін на середину ваг, руки вздовж тулуба, не рухалися до показу 
ваги. Результатом стає показник маси тіла в кг [7]. 

Отримані антропометричні та фізіологічні данні обробляються за допомогою методу індексів (індекс Кетле (масо – 
ростовий індекс), індекс Руфьє, індекс Риса, проба Штанге, проба Генчі). Також проводиться дослідження функціональної 
системи жінок за допомогою приладів «Кардіолаб» та «Спіроком» [5,7]. 

Метод Індексів дозволяє оцінити фізичний розвиток за відношенням окремих антропометричних показників та за 
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допомогою найпростіших математичних виразів. Різні індекси  включають різну кількість показників. 
Індекс Кетле дозволяє оцінити ступінь відповідності маси тіла до його росту. Результати обчислення індексу Кетле, 

отримуємо при діленні ваги (грами) на зріст (сантиметри). Норми цього індексу у середньому дорівнюють для чоловіків 370-400 г 
/ см, для жінок - 325-375 г. 

Тест Руф`є дає можливість визначити пристосованість організму до фізичних навантажень. Після 5-хвилинного 
відпочинку в положенні "сидячи" у досліджуваного вимірюється пульс (Р1), потім досліджуваний виконує 30 (для чоловіків)  і 24 
(для жінок) ритмічних присідань за 30 секунд, після чого відразу ж в положенні "стоячи" вимірюють пульс ( Р2). Потім 
досліджуваний відпочиває, сидячи протягом хвилини, і знову підраховується пульс (РЗ). Всі підрахунки пульсу проводяться в 15-

секундні інтервали. Величина індексу Руф'є вираховується за формулою: =[(PI + Р2 + РЗ) - 2001]/10. При сумі балів в 5 і 
менше рівень соматичного здоров'я оцінюють як низький, 6-9 - нижче середнього, 10-14 - середній, 15-18 - вище за 
середнє, 19 балів і більше - як високий. 

Для застосування методу Індексів та розрахунку показників може використовуватися авторська програма, розроблена 
науково – дослідною лабораторією Харківської державної академії фізичної культури. 

 
Рис. 2.1. Кардіографічний комплекс «Кардіолаб» 

 
Для визначення рівня функціонального стану жінок першого зрілого віку (21-35 років), актуально використовувави 

сучасний прилад «Кардіолаб». Кардіолаб (Рис. 2.1.) - це комп'ютерний кардіографічний комплекс, призначений для проведення 
широкого спектру кардіографічних досліджень: стандартна електрокардіографія з автоматичною інтерпретацією, 
електрокардіограмма і векторкардіографія, монітор серцевого ритму з аналізом параметрів вегетативної нервової системи, 
фонокардіографій зі спектральним і хвильовим аналізом, велоергометрій та інші види навантажувальних проб з комп'ютерним 
управлінням велоергометром.  

Також однією із діагностик є експрес-діагностика функціональної підготовленості спортсменів та аналіз електрокардіо - 
сигналів, записаних з використанням портативних кардіографів Кардіолаб. Навантажувальне дослідження виконується за одним 
із стандартних або задається самим користувачем протоколів з можливістю ручного або програмного керування 
велоергометром. Параметри протоколу (скільки продовжується етап, величини навантажень, належне споживання кисню) 
автоматично визначаються в ході заповнення картки пацієнта, і, при необхідності, на будь-якому етапі дослідження можуть бути 
змінені зі збереженням можливості аналізу результатів. Стандартні технології аналізу результатів ергометрії в «Кардіолаб» 
доповнено показниками при зростанні навантаження і після її зняття. Також можливостями повного аналізу параметрів під 
навантаженням [5,4]. 

Додатково використовується діагностика дихальної системи за допомогою приладу «Спіроком» (Рис. 2.2.). Комплекс 
«Спіроком» побудований таким чином, що дозволяє використовувати його для вирішення дуже широкого кола завдань, від 
поглибленого індивідуального обстеження пацієнта при проведенні різних наукових досліджень, до потокового обстеження, коли 
потрібне виконання стандартних операцій, але вони   

 
Рис. 2.2. Спірографічний прилад «Спіроком» 

повинні виконуватися швидко і точно. Комп'ютерний спірографічний комплекс «Спіроком» призначений для дослідження функції 
зовнішнього дихання людини.  

До основних плюсів приладу «Спіроком» відносять: використання режиму повної автоматичної обробки зареєстрованих 
спірограм, автоматичне сортування маневрів життєвої ємності легких та фактичної життєвої ємності легких, з вибором 
найкращих маневрів і подальшої їх обробкою, аналіз динаміки зміни спірографічних показників при проведенні тривалих 
досліджень в умовах, що змінюються, автоматична розстановка амплітудно-часових маркерів маневрів, розрахунок необхідних 
спірографічних показників і порівняння їх з нормами, можливість редагування сформованого програмою опису, доповнення його 
своїми коментарями [4,5].  
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Також для дослідження дихальної системи, доцільно  використовувати пробу Штанге (з затримкою дихання на вдосі), 
та пробу Генчі (з затримкою дихання на видоху). Оптимальними показниками при оцінці проби Штанге є затримка дихання у 
середньому від 24 до 55 секунд У здорових підлітків цей показник менший і дорівнює 18-20 секунд, що обумовлюється 
посиленням окислювальних процесів у підлітковому віці.  

Проба Генчі – гіпоксична проба із затримкою дихання на видоху. Після глибокого видиху затримати дихання. У 
здорових людей час затримки дорівнює від 25 до 30 секунд, у спортсменів час може зрости до 60 секунд. 

Педагогічні методи дослідження полягають у проведенні навчальних занять, так і реєстрації їх ефективності. Початкові, 
проміжні та кінцеві дослідження передбачають отримання певних показників за допомогою методів збору поточної інформації, а 
проведення занять забезпечує безпосередню реалізацію наміченого тренувального процесу (застосування нових засобів, 
методів та інщі.). Максимальний ефект при мінімальних витратах часу буде досягнуто при обліку характерних ознак 
досліджуваного фактора, і перш за все його мінливості під впливом різних зовнішніх і внутрішніх впливів. Чим більше 
варіативність чинника, тим більше число проміжних досліджень необхідно провести, щоб одержати достовірний матеріал для 
висновків [5,7]. 

Ціль педагогічного експерименту – виявити впливу запропонованої методики на досліджуваних. 
Методи математичної статистики використовуються з метою аналізу отриманих даних, визначення достовірності різних 

варіативних показників і похибок залежних отриманих даних, а також ефективності використання методики. Під час написання 
нашої дисертаційної роботи, було використовуються такі методи математичної статики, як знаходження середнього 
арифметичного числа серед усіх елементів різних компонентів груп, стандартне відхилення поміж різних елементів усіх 
компонентів, коефіцієнт кореляції та T-критерій Стьюдента, які використовуємо для знаходження зв`язку між дотриманням 
режиму тренувань, харчування та результатом отриманим на виході з експерименту.  

Висновки з даного дослідження. Проаналізувавши сучасні методи дослідження антропометричних довжин тіла жінок, 
функціональних елементів дослідження, робимо висновок, що тільки сукупне застосування усіх методів оцінки стану осіб, що 
займаються оздоровчими видами фітнесу, може дати характеристику динаміки зміни стану систем здоров`я займаючихся. 
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В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 
В статті розкрито причини, які вимагають нового конструювання та проектування фізичного виховання у вищих 

навчальних закладах України. Доведено, що європейська система фізичного виховання студентів заслуговує на те, щоб її 
упровадити. В той же час постало питання, яким чином за існуючих умов, це можна зробити в Україні. Впровадження 
факультативних занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах та відміна оцінювання з даної дисципліни, 
призвели ще до більшого занепаду фізкультурно-оздоровчої діяльності та погіршення здоров’я студентів. 
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Грибан Г.П., Тимошенко А.В., Гошко А.Н., Скорый О.С. Педагогическое конструирование и проектирование 
физкультурно-оздоровительного процесса студентов в условиях модернизации системы физического 
воспитания. В статье раскрыто причины, которые требуют нового конструирования и проектирования физического 
воспитания у высших учебных заведениях Украины.  Доведено, что европейская система физического воспитания 
студентов заслуживает на то, чтобы ее внедрить. В то же время возникает вопрос, каким образом в существующих 
условиях, это возможно сделать в Украине. Внедрение факультативных занятий с физического воспитания у высших 
учебных заведениях и отмена оценивания с даной дисциплины, привели еще к  большему упадку физкультурно-
оздоровительной деятельности и снижения здоровья студентов.  

Ключевые слова: система физического воспитания, педагогическое конструирование, проектирование, учебный 
процесс,  студент. 

  
Gryban G.P., Tymoshenko O.V., Goshko A.M., Skoryi O.S. Pedagogical development and design of physical recovery 

process of students in conditions of modernization of physical education system.  
The article reveals the reasons that require new construction and design of physical education in higher educational 

establishments of Ukraine. It is proved that the European system of physical education of students deserves to be introduced in Ukraine. 
At the same time the question arose, how can this be done under existing conditions in our state. The introduction of the optional 
physical education classes in higher educational establishments and the abolition of assessment in this discipline have caused an even 
greater decrease of physical activity and health deterioration of students. The takeover of the European model of organization of physical 
activity of students requires a full adoption of foreign experience, and not partially as proposed at the state level. The choice of physical 
recovery activities by students will significantly increase their motivation to physical exercises and thereby have a positive impact on 
physical condition. At the same time, modern students are not accustomed to systematic physical exercises which is formed since 
childhood. Modern base of Ukrainian universities and generally in the country is not able to meet the needs of the youth to physical 
culture and sports. Reorganization of the physical education in higher educational establishments in the optional form requires a 
powerful material and technical base, and therefore, is inappropriate under existing conditions. Additionally, the essence of 
modernization of physical recovery process in physical education requires the application of appropriate pedagogical and applied 
teaching technology. 

Key words: physical education system, pedagogical development, design, educational process, student.   
 
Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями. В умовах стрімких 

темпів реформування системи освіти в Україні однією з найгостріших проблем залишається удосконалення системи фізичного 
виховання учнівської та студентської молоді [4, 6]. Незважаючи на численні новації, пропоновані керівними державними 
органами та галузевими фахівцями щодо удосконалення фізичного виховання у вітчизняних закладах освіти, кардинальних змін, 
що забезпечували б очікуваний ефект, не здійснено. Особливо загострилося це питання у констексті імплентації 
рекомендаційного листа МОН України від 26 січня 2015 року № 47 «Про особливості формування навчальних планів на 
2015/2016 навчальний рік», де визначено базові моделі організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах [6]. 

В дійсності, європейська система фізичного виховання студентів заслуговує на те, щоб на її рівнятися, проте виникає 
питання, яким шляхом за існуючих умов прагнути до інтеграції у європейську освітню систему. Європейська модель організації 
занять фізичними вправами зі студентами потребує повного переймання зарубіжного досвіду, а не частково, як це 
пропонувалося на державному рівні. Впровадження занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах у вигляді 
факультативу та відміни оцінювання з даної дисципліни, призвело сьогодні ще до більшого занепаду фізкультурно-оздоровчої 
діяльності, яка погіршила рівень здоров’я та фізичної підготовленості студентської молоді. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічну основу конструювання та проектування змісту навчального 
процесу з фізичного виховання студентів у сьогоденні мають складати: системний підхід, державна концепція розвитку фізичної 
культури і спорту в Україні, принципи формування фізичної культури особистості, принципи та засоби фізичного виховання тощо 
[4]. Під конструюванням фізкультурно-оздоровчого процесу у педагогіці можна розглянути реальне втілення проектної 
діяльності, пов’язаної з відбором, розробкою навчального матеріалу, тобто  створення матеріальної основи для здійснення 
розробленого проекту в процесі навчальних занять та в ході теоретичного проектування [4, 7].  

Сутність технологічного підходу до формування змісту навчального процесу з фізичного виховання вимагає розгляду 
відповідних фізкультурно-оздоровчих та прикладних технологій навчання. У дидактиці вищої школи основними 
характеристиками технології навчання дослідники називають системність, науковість, інтегративність, відтворення, 
ефективність, якість, мотивованість навчання, новизну, алгоритмічність, інформаційність, можливість тиражування, перенесення 
в нові умови тощо [4]. З точки зору особистісно-орієнтованої моделі навчання технологія фізичного виховання може 
розглядатися як упорядкована сукупність педагогічних дій, операцій і заходів, які забезпечують досягнення запланованого 
результату навчання у різних умовах навчально-виховного процесу. Зміни можуть бути обумовлені різним рівнем фізичної та 
технічної підготовленості студентів, їх мотивацією та інтересами тощо [4]. 

Сучасні зміни внесені Міністерством освіти і науки України у фізичне виховання студентів суттєво вплинули на якість 
педагогічного процесу (систему навчання), тобто технологія фізичного виховання (навчання) є первинною стосовно педагогічної 
системи. Відповідно проектування нової педагогічної системи пов’язане, по-перше, з проектуванням і впровадженням нової 
технології навчання і, по-друге, з подальшими змінами в інших підсистемах педагогічного процесу.  

Під час формування змісту навчального процесу ми виходимо з того, що «технологія навчання» і «методика навчання» 
мають певні відмінності. На думку П.І. Образцова [5, с. 8], ця відмінність виявляється, по-перше, в тому, що методика дозволяє 
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відповісти на питання: «Яким шляхом можна досягнути поставлених результатів у навчанні»?, а технологія – на питання: Як 
зробити це «гарантовано»? По-друге, технологія навчання носить ярко виражений персоніфікований характер і по своїй суті 
дуже наближена до поняття «авторська методика навчання». Якщо «методика» виявляє алгоритм використання комплексу 
методів і прийомів навчання, що не стосуються безпосередньо конкретної особистості, яка їх упроваджує, то технологія 
навчання передбачає прилаштування до неї особистості викладача у всіх її різноманітних виявленнях. Відповідно кожне 
дидактичне завдання може бути ефективно вирішене за допомогою технології, зпроектованої і реалізованої кваліфікованим 
педагогом-професіоналом. У цьому полягає одна із важливих розбіжностей у технології навчання та методиці [4]. 

За дослідженнями С.С. Вітвицької [1, с. 131] поняття «педагогічна технологія» є змістовим узагальненням, яке може 
бути представлено трьома аспектами: науковим (педагогічна технологія – складова педагогічної науки, що проектує педагогічні 
процеси у педагогічних системах); процесуально-описовим (опис, алгоритм процесу, сукупність цілей, змісту методів і засобів, 
для досягнення гарантованих результатів, запланованої мети); процесуально-діяльнісним (здійснення технологічного процесу, 
функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних педагогічних засобів).  

Поданий теоретичний аналіз проблеми свідчить, що під педагогічною технологією автор, насамперед, розуміє систему 
найбільш раціональних способів досягнення педагогічної мети, наукову організацію навчально-виховного процесу, що визначає 
найбільш раціональні й ефективні способи досягнення кінцевих освітньо-культурних цілей. При цьому педагогічна технологія 
має задовольняти певні основні методологічні вимоги, критерії технологічності: концептуальність (опора на певну концепцію, що  
містить філософські, психологічні, дидактичні і соціально-педагогічні обґрунтування освітніх цілей); системність (педагогічна 
технологія повинна мати всі ознаки системи); логічність процесу, взаємозв’язок усіх його складових, цілісність; керованість 
(можливість планування цілей, проектування процесу навчання, поетапної діагностики, варіювання засобами і методами з 
метою корекції результатів); ефективність (оптимальність витрат, гарантованість досягнення запланованого результату – 
певного стандарту навчання); відтворюваність (можливість застосування в інших однотипних умовах, іншими суб’єктами); 
єдність змістової і процесуальної складової, їх взаємообумовленість [1, с. 131–132].  

Таким чином, в основі розробки технології навчання лежить проектування високоефективної навчальної діяльності 
студентів та управлінської діяльності викладача. Така стратегія впроваджується у принциповій направленості змісту і форм 
навчального процесу з пріоритетом на особистісно-розвиваючі технології навчання. При цьому особистісно-орієнтовані 
технології фізичного виховання у вищих навчальних закладах мають враховувати: особистісні якості студентів, оптимальність 
навчального процесу, дидактичні принципи, рухову активність, самостійні заняття фізичними вправами, матеріально-технічне 
забезпечення навчально-виховного процесу тощо.  

Мета дослідження полягає у розкритті шляхів модернізації фізкультурно-оздоровчої діяльності у вищих навчальних 
закладів, виходячи із умов, що склалися в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умовах розвитку фізкультурно-оздоровчої діяльності у вищих 
навчальних закладах найбільш доцільно проводити відбір засобів фізичного виховання на основі теорії дидактичної єдності 
організаційно-змістового і процесуально-діяльнісного компонентів навчально-виховного процесу. Навчальний процес з 
фізичного виховання у даному аспекті можна уявити як процес управління, в якому викладач (суб’єкт управління) впливає 
шляхом надання інформації на студента (об’єкт управління) з метою досягнення мети і завдань. Суб’єкт і об’єкт педагогічного 
процесу є постійними, мета та завдання формують різну спрямованість навчання, потребують взаємообумовлених впливів, 
викликаних вирішенням певних завдань. 

Формування змісту фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів потребує спрямовуючої ролі викладача, відповідності 
засобів педагогічним принципам, доступності для студентів поставлених педагогічних завдань. Визначення чітких принципів і 
критеріїв формування змісту фізкультурно-оздоровчої діяльності дозволяє викладачу на високому науковому рівні реалізувати в 
навчально-виховному процесі поставлену мету навчання.  

В основу відбору змісту фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів поряд із загальнодидактичними принципами, 
розкритими у роботах С.І. Архангельського, А.П. Бєляєвої, М.С. Гончаренко, Г.П. Грибана, О.А. Дубасенюк, О.Д. Дубогай, Т.Ю. 
Круцевич, С.І. Присяжнюка, О.В. Тимошенка, Б.М. Шияна та ін., входять питання його загальних теоретичних основ (теорія і 
методика фізичного виховання) і питання вивчення окремих розділів, видів рухової активності (прикладна методика, що сприяє 
підвищенню рівня рухової активності), яка необхідна у майбутній професійній діяльності. Формування змісту фізкультурно-
оздоровчої діяльності студентів має також враховувати:    

- принцип наукової цілісності, який вимагає засвоєння окремих видів спорту, розвитку фізичних якостей, набуття вмінь і 
навиків як частини загального процесу фізичного виховання;  

- принцип відповідності змісту фізичного виховання майбутній професійній діяльності студентів;   
- принцип єдності змісту фізичного виховання та інших навчальних дисциплін з метою створення у майбутнього 

фахівця цілісної наукової картини для забезпечення стійкої життєдіяльності; 
- принцип перспективності розвитку знань, практичних і методичних умінь і навиків, мотиваційно-ціннісного ставлення 

до засобів фізичної культури і спорту з метою дотримання здорового способу життя після закінчення вищого 
навчальногозакладу.  

Формування змісту фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів має враховувати: а) цілісне відображення завдань 
формування всебічно розвиненої особистості студента; б) високий науковий, методичний і практичний рівень змісту навчальних 
занять; в) відповідність складності змісту навчального процесу реальним можливостям студента: стану здоров’я, рівню 
фізичного розвитку і фізичної підготовленості, наявності умінь і навиків щодо виконання вправ; г) відповідність обсягу змісту 
навчального матеріалу відведеному часу для його засвоєння або виконання; д) відповідність змісту навчального матеріалу 
матеріально-технічній базі вищих навчальних закладів та наявності фахівців з даних видів спорту чи рухової активності.  



Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова                                                                Випуск 4 (85)  2017  

 

 

38 

 

 

Технологія процесу фізичного виховання, виходячи із умов сьогодення, має будуватися на основі особистісно-
орієнтованої фізкультурно-оздоровчої освіти направленої на вирішення тріади цілей навчання (освіта, розвиток, виховання), які 
випливають із загальної дидактики, але розкривається особливостями фізичного виховання (рис. 1). Особливість та складність 
реалізації  фізичного виховання студентів в сучасних умовах виявляється в тому, що існуючі програми не відповідають рівню 
розвитку зарубіжних фізкультурно-оздоровчих технологій, а зміст фізичного виховання, навчальні посібники базуються на старих 
методиках фізичного виховання студентів. Тому впровадження нових фітнес-програм пов’язане не тільки з опублікуванням 
методичних рекомендацій чи посібників, а й з відповідною підготовкою викладацького складу, придбанням вищими навчальними 
закладами інвентарю та обладнання. У зв’язку з цим існує потреба постійно узгоджувати та вдосконалювати зміст навчального 
процесу з фізичного виховання, враховуючи досягнення у розвитку фізкультурно-оздоровчих технологій, та розширювати і 
покращувати матеріально-технічне забезпечення навчального процесу. Добір засобів і методів фізкультурно-оздоровчої 
діяльності здійснюється з урахуванням особистісно-орієнтованих спортивних інтересів та індивідуальних особливостей 
студентів, рівня їхнього здоров’я, фізичної підготовленості, наявності умов для занять, екологічного добробуту регіону тощо.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема технології особистісно-орієнтованої фізкультурно-оздоровчої освіти  

Особистісно-орієнтована технологія фізкультурно-оздоровчої освіти. 
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Такий підхід до фізичного виховання є зрозумілим і необхідним, так як діюча система фізичного виховання не 
забезпечувала достатнього рівня рухової активності, фізичної підготовленості, необхідного стану здоров’я та працездатності 
студентів [2, 3, 8, 9, 10]. Відповідно, в ході створення особистісно-орієнтованого навчального середовища у фізичному вихованні 
викладачу необхідно, відповідно до вимог нормативно-функціональної моделі фахівців, яких готують в університеті, послідовно 
розробити навчально-методичні комплекси. Їх оптимізація в рамках інтегральної моделі буде сприяти більш повному виконанню 
вимог фізичного виховання в напрямку підготовки майбутнього фахівця до професійної діяльності. Таким чином, педагогічне 
моделювання змісту навчального матеріалу, а також  організація особистісно-орієнтованого навчання дозволять досягти мети 
фізичного виховання.   

Висновки. Педагогічне конструювання та проектування  фізкультурно-оздоровчого процесу студентів в умовах 
модернізації системи фізичного виховання в Україні має відбуватися із урахуванням особистісно-орієнтованого підходу до 
вибору рухової активності і включати: визначення мети навчально-тренувальних занять, вибір засобів, методів, педагогічних 
чинників і умов, які сприятимуть досягненню мети.  

Перспективи подальших досліджень спрямовані на вивчення шляхів модернізації фізичного виховання у вищих 
навчальних закладах України.  
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ДІЄВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  
СТУДЕНТОК СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП ВНЗ, ХВОРИХ НА ОЖИРІННЯ 

 
Розглянуто питання фізичного виховання студенток, хворих на ожиріння, які займаються у спеціальних медичних 

групах ВНЗ. Наведено результати проведеного експериментального дослідження практичної апробації розробленої 
авторської експериментальної програми занять фізичним вихованням таких студенток у межах програмного курсу. 
Емпіричними підсумками досліджено вплив добраних засобів фізичного виховання на стан параметрів фізичної 
підготовленості. Підтверджено доцільність впровадження у курс фізичного виховання спеціальних медичних груп ВНЗ для 
занять зі студентками, хворими на ожиріння І-ІІ ступеня, авторської експериментальної програми. 

Ключові слова: студентка, спеціальна медична група, ВНЗ, ожиріння, фізичне виховання, програма. 
 
Г.П. Грыбан, Т.В. Гуртовая, О.В. Куспиш. Эффективность использования экспериментальной программы 

физического студенток специальной медицинской группе вузов, больных ожирением. Рассмотрены вопросы 
физического воспитания студенток, больных ожирением, которые занимаются в специальных медицинских группах вузов. 
Приведены результаты проведенного экспериментального исследования практической апробации разработанной 
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авторской экспериментальной программы занятий физическим воспитанием таких студенток в рамках программного 
курса. Эмпирическими итогами исследовано влияние подобранных средств физического воспитания на состояние 
параметров физической подготовленности. Подтверждена целесообразность внедрения в курс физического воспитания 
специальных медицинских групп вузов для занятий со студентками, больными ожирением I-II степени, авторской 
экспериментальной программы. 

Ключевые слова: студентки, специальная медицинская группа, вуз, ожирение, физическое воспитание, 
программа. 
 

Gryban G., Gurtova T., Kuspish O. The efficiency of the experimental program in physical education of students of 
special medical group of obese patients. The article the physical education students, obese patients, who are engaged in special 
medical groups in universities is considered The thesis studied the issue of obesity among students as medical and social problems of 
today.  

The task of the work – of the effectiveness of еxperimental studies program in physical education of students of special 
medical groups, patients with obesity and II degree, the parameters of their physical fitness. The methodology empirical level is used: 
pedagogical experiment, pedagogical testing, methods of mathematical statistics for processing and interpreting the results of the pilot 
study. 

The results of experiment proved its effectiveness in addressing the objectives which are to improve health, promote 
harmonious physical development and hardening of the body and normalize body weight investigated contingent. The influence of the 
selected means of physical education on the state of the parameters of physical fitness of empirical results is investigated. Is the 
analysis of the level of physical preparedness of students a control group of obesity, during the course of physical education in the 
university no significant changes in this indicator is showed. So, the expediency of introducing special medical groups of higher 
educational institutions for employment with students, patients with obesity of I-II degree, author's experimental program was confirmed 
in the course of physical education. 

Keywords: student, special medical group, universities, obesity, physical education, program. 
 
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Незважаючи на численні 

соціальні заходи в охороні здоров’я, освіти та фізичного виховання молоді, у динаміці рівня соматичного здоров’я студентів ВНЗ 
спостерігається стійка негативна тенденція. На сьогоднішній день, згідно даних емпіричних досліджень [1-5] кількість студентів у 
ВНЗ з відхиленнями у стані здоров'ям становить від 15 до 20 %. Особливу тривогу викликає зростання поширеності надлишкової 
ваги серед студентів, що є загрозою поширення супутніх тяжких захворювань та інвалідизації осіб молодого віку.  

Низкою статистичних досліджень [2-6], виявлено тенденцію до істотного зростання кількості захворювань ожирінням 
серед студентів ВНЗ: до 30 % студентів спеціальних медичних груп (далі СМГ) мають проблеми із надмірною вагою, що свідчить 
не тільки про наявну проблему, але й про загрозу майбутньому поколінню. 

У численних літературних працях [1-7] широко обговорюється питання ожиріння у студентів. Враховуючи негативний 
вплив ожиріння на здоров’я юнацького організму, високий ризик виникнення численних захворювань та ускладнень, фахівці 
галузі особливо наголошують, що необхідно виробити адекватний підхід до стійкого зниження маси тіла у студентів. Фахівці [1, 3, 
7] одностайні у думці, що останнє потребує впровадження змін способу життя і підвищення рівня фізичної активності.  

Пильна увага до ефективного використання занять фізичною культурою під час навчання у ВНЗ, спрямованого на 
покращання стану здоров’я студентів пояснюється тим, що хвороба ожиріння, та супутні захворювання постійно прогресують, 
викликаючи комплекс патологічних змін в органах та системах юнацького організму [3, 4]. Узагальнення фактичних матеріалів з 
питань фізичного виховання студентів СМГ дає підстави зробити висновок, що чинна сьогодні в Україні система з фізичного 
виховання – малоефективна. 

У наукових джерелах [1, 2-5] наголошують, що у зв’язку із постійним зростанням кількості студентів, хворих на 
ожиріння, виникає необхідність постійного вдосконалення засобів, форм та методів фізичного виховання студентів, хворих на 
ожиріння, під час навчання у ВНЗ. Проблема розробки методики занять цих студентів, які займаються у СМГ, є доволі 
актуальною, оскільки на теперішній час для них не існує єдиної програми з фізичного виховання.  

У сучасних публікаціях [3, 4, 6] науково обґрунтовані та апробовані різні способи підвищення ефективності фізичного 
виховання студентів із відхиленнями у стані здоров’я. Однак аналіз та узагальнення педагогічної практики і результатів наукових 
досліджень свідчать про недостатність досліджень щодо використання різних форм рухової активності у фізичному вихованню 
студентів з ожирінням. Актуальність пошуку нових і вдосконалення існуючих форм фізичного виховання зі студентами, хворими 
на ожиріння, зумовлена необхідністю в умовах сьогодення підтримання належного рівня здоров’я сучасного студентства. Під час 
навчання у ВНЗ раціональне використання фізичних вправ, як методу оздоровлення студентів, хворих на ожиріння, набуває 
особливої актуальності, враховуючи широкі можливості їхнього використання для позбавлення від зайвої ваги [1, 4]. Зважаючи 
на стійку динаміку погіршення стану здоров'я студентської молоді, існує необхідність корекції навчального процесу з фізичного 
виховання студентів у СМГ. Значущість такого підходу зумовлена з одного боку, гостротою проблеми ожиріння у студентів ВНЗ, 
а з другого – необхідністю впровадження оздоровчих технологій у фізичному виховання студентів, хворих на ожиріння.  
 Підвищення якості навчального процесу зі студентами, які мають відхилення у стані здоров’я, фахівцями галузі пов’язується зі 
створенням базових програм фізичного виховання у СМГ на основі використання різнопланових засобів [5, 9]. Значущість 
вищевикладеного вказує на необхідність використання принципово нових, науково обґрунтованих підходів до системи фізичного 
виховання у спеціальних медичних групах ВНЗ зі студентами, хворими на ожиріння, що й визначило напрям дослідження. 

Мета роботи – дослідити вплив авторської експериментальної програми занять у фізичному вихованні студентів 
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спеціальних медичних груп, хворих на ожиріння І-ІІ ступеня, на параметри їхньої фізичної підготовленості. 
Методи дослідження: використано методики отримання емпіричних даних: педагогічний експеримент, педагогічне 

тестування (використано: тест для визначення сили м’язів рук «Згинання і розгинання рук в упорі лежачи»; тест для визначення 
швидкісно-силових здібностей «Кидок набивного м’яча» [5]), методи математичної статистики. 

Організація дослідження. Для проведення експериментального дослідження було створено дві групи 
експериментальну (ЕГ) й контрольну (КГ) по 40 осіб кожна. Дослідження було проведено на базі кафедри фізичного виховання 
Національного університету «Львівська політехніка». На період проведення дослідження, за результатами медичного огляду, усі 
студенти досліджуваної вибірки, для занять фізичним вихованням скеровані до спеціальної медичної групи. Дослідні групи 
склали студентки першого курсу, хворі на ожиріння І-ІІ ступеня, екзогенної форми. Усі особи досліджуваної вибірки мали 
однаковий рівень фізичної підготовленості та фізіологічних порушень у організмі, що дало змогу забезпечити індивідуальний 
підхід у заняттях. За даними первинного обстеження студентки обох груп – однорідні за віком, характером патологічного 
процесу, відсутністю супутніх захворювань. На основі попередньо проведеного медичного обстеження всі студентки були 
допущені до занять і мали «низький» рівень фізичного здоров’я.  

Виклад основного матеріалу дослідження. В доступній нам спеціальній літературі [] наголошується, що у студентів, 
хворих на ожиріння, значно знижені саме показники сили та швидкості порівняно зі студентами основних груп з фізичного 
виховання. Це виявляється в незадовільних результатах тестування силових здібностей – 84 % студентів, хворих на ожиріння, 
неспроможні їх скласти, що доводять результати лонгітудінальних спостережень. Аналогічне спостерігається й з рівнем розвитку 
швидкісних здібностей. Урахування цих результатів, стало основою при складанні експериментальної програми. 

Фахівцями галузі наголошується [3, 5], що особливе значення при ожирінні має розвиток сили, оскільки це захворювання 
значною мірою призводить до послаблення м’язів. При цьому змінюється співвідношення в організмі жирової та м’язової тканин 
на користь останньої, яка через свою високу метаболічну активність збільшує потреби організму в енергії та сприяє створенню 
необхідного для схуднення дефіциту енергії. Зазначимо, що при І-ІІ ступенях ожиріння робота повинна бути спрямована на 
збільшення енергетичних витрат [3, 5]. Окрім того, науковцями доведено, що найкращий ефект для втрати надмірного жиру 
настає від порівняно коротких інтервальних аеробних навантажень (з чергуванням коротких інтервалів максимального і 
помірного навантаження), тобто швидкісних вправ, та вправ на розвиток сили м’язів, які, окрім зростання сили, призводять і до їх 
збільшення [2, 3].  

З урахуванням вищевказаного та результатів пошукових досліджень, була розроблена експериментальна програма для 
студентів СМГ, хворих на ожиріння І-ІІ ступеня. Характерною її особливістю є гнучкість побудови з урахуванням особливостей 
наявних патологічних змін в організмі, спричинених захворюванням, відсутності тренованості кардіореспіраторної системи та 
низького рівня фізичної підготовленості. 

Для забезпечення достовірності експерименту, будо визначені показники рівня досліджуваних в подальшому якостей 
студентів ЕГ і КГ до початку експерименту (табл. 1). Отримані результати засвідчили однорідність вибірки студентів, вибраних 
для проведення педагогічного експерименту. Як видно з таблиці, середні значення ступенів відповідності в обох групах майже 
однакові, достовірних відмінностей між показниками рівня фізичної підготовленості студенток ЕГ і КГ до початку експерименту 
немає (Р>0,05), що свідчить про достатню однорідність вибірки досліджуваних.. 

Таблиця 1 
Достовірність відмінностей між показниками і студентів ЕГ і КГ до початку експерименту 

Показники тестування  ЕГ КГ 
P 

X±S X±S 

сили м’язів рук (раз) 7±1,8 7±1,2 p>0,05 

швидкісно-силові 
здібності(м) 

4±0,20 4,1±0,24 p>0,05 

В процесі експериментального дослідження ЕГ займались згідно авторської програми у межах основних занять з фізичного 
виховання. У КГ заняття проводились згідно чинної програми фізичного виховання СМГ.  

Для оцінювання результатів пройденого курсу занять за експериментальною програмою було досліджено динаміку 
розвитку силових та швидкісно-силових здібностей. Отримані дані педагогічного експерименту дають змогу провести 
порівняльний аналіз рівня розвитку цих фізичних здібностей у студенток, які приймали участь в експериментальному 
дослідженні.Визначення динаміки розвитку сили м’язів здійснювали з використанням вправи «Згинання і розгинання рук в упорі 
лежачи». Як було зазначено вище, переважна більшість студенток, хворих на ожиріння, до початку занять неспроможні скласти 
тест на визначення рівня розвитку сили м’язів. Прослідковуємо позитивну динаміку розвитку цієї якості протягом курсу занять 
фізичним вихованням ВНЗ (табл. 2). 

 Таблиця 2 

Показники тестування сили м’язів рук студентів ЕГ і КГ на різних етапах педагогічного експерименту 

 

Роки навчання 
ЕГ (n=40) КГ(n=40) 

P 
X±S (м) X±S (м) 

І-гий 4±0,20 4,1±0,24 p>0,05 

ІІ-гий 4,9±0,14 4,5±0,18 p <0,05 

ІІІ-гий 5,5±0,22 4,9±0,22 p <0,01 
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Визначення динаміки розвитку швидкісно-силових здібностей здійснювали за результатами тесту «Кидок набивного 
м’яча». Результати розвитку цієї якості у студенток ЕГ протягом курсу занять фізичним вихованням представлено у табл.3. 
Значний приріст: загалом у розвитку сили м’язів результати зросли двічі, у розвитку швидкісно-силових здібностей – до 40 % за 
період курсу занять фізичним вихованням у ВНЗ в ЕГ студенток доводить правильність застосованої методики. За визначеними 
показниками фізичної підготовленості студенток ЕГ відсутня статистично достовірна різниця в зміні результатів протягом курсу 
занять фізичним вихованням у ВНЗ (Р>0,05) 

Таблиця 3 
Показники тестування швидкісно-силових здібностей студентів ЕГ і КГ на різних етапах педагогічного експерименту 

 
Для забезпечення інформативності проведеного експериментального дослідження було проведено порівняльний 

аналіз розвитку досліджуваних фізичних здібностей студенток ЕГ та КГ (рис. 1, 2).  
Зміни у показниках досліджуваних фізичних здібностей студенток КГ, які займались згідно чинної програми фізичного 

виховання спеціальних медичних груп ВНЗ – на нижчому рівні, порівняно з показниками студенток ЕГ. Позитивний приріст у 
розвитку їх сили м’язів становить 35 %, швидкісно-силових здібностей – 20 %. 

 

 
Рис. 1. Порівняльний аналіз розвитку силових здібностей студентів ЕГ та КГ 

Для забезпечення інформативності проведеного педагогічного експерименту, було досліджено зміни антропометричних 
показників у студенток ЕК. Отримані результати після першогого року занять показали, що товщина жирової складки на 
животі й під лопаткою у цих студенток зменшилася незначно – відповідно на 1,8 % і 3,3 %. Проте, після закінчення трирічного 
курсу – на животі вона зменшилася на 30,1 %, під лопаткою – на 25,1 %. За весь трирічний період товщина жирової складки 
зменшилася на животі й під лопаткою відповідно на 31,9 % і 28,4 %.  
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Рис. 2. Порівняльний аналіз розвитку швидкісно-силових здібностей студентів ЕГ та КГ 

 Отримані результати свідчать про позитивний вплив фізичних вправ на обмінні процеси, трофіку м'язової і жирової 
тканин. Ці ж дані свідчать про те, що у студенток ЕГ спостерігається наявна тенденція до втрати маси тіла. Величина зниження 

Роки навчання 
ЕГ (n=40) КГ (n=40) 

P 
X±S (раз) X±S (раз) 

І-гий 7±1,8 7±1,2 p>0,05 

ІІ-гий 12±1,9 9±1,7 P<0,05 

ІІІ-гий 15±1,1 11±1,6 p<0,01 
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маси тіла склала в середньому 5,2+-0,5 кг за річний період занять. Встановлено, що організм втрачаючи вагу в такому темпі, не 
відчуває сильного стресу, який приводить до сповільнення обміну речовин (як правило, така ситуація виникає через пару місяців 
після активного схуднення) [3, 6]. У студенток КГ показники маси тіла протягом курсу занять практично не зазнали ніяких змін. 
Наявні зміни у антропометричних показників у студенток ЕК протягом курсу занять за всіма фізичними якостями 
характеризуються відсутністю статистично достовірної різниці (Р>0,05). 

Висновки. 1. Розгляд базових аспектів фізичного виховання студентів, хворих на ожиріння, дає змогу стверджувати 
необхідність перегляду чинних підходів щодо цього питання. З аналізу науково-методичної літератури слідує, що на сьогодні 
актуальними є розробка та впровадження нових комплексних методик занять фізичним вихованням у СМГ зі студентами, 
хворими на ожиріння.  

2. Практична апробація експериментальної програми, спрямована на методичну, планомірну трирічну роботу у СМГ зі 
студентами, хворими на ожиріння І-ІІ ступеня, забезпечила позитивний результат та довела адекватність добраних засобів 
фізичного виховання в напрямку ліквідації наявного захворювання в організмі студентів ЕГ. Отримані результати дослідження 
рівня розвитку швидкісно-силових здібностей та м’язової сили у студенток ЕГ, хворих на ожиріння, які займались згідно 
експериментальної програми, свідчать про її значні переваги над чинною. Результати експерименту в ЕГ свідчать й про вплив 
використаної методики на зменшення маси тіла.  

3. Аналіз рівня фізичної підготовленості студенток КГ, хворих на ожиріння, упродовж курсу занять фізичним вихованням у 
ВНЗ показав відсутність значних змін цього показника. Останнє засвідчує недостатність вплив на розвиток параметрів фізичної 
підготовленості у процесі фізичного виховання. Отримані дані підтверджують дослідження ряду науковців [1-5], які свідчать, що з 
кожним роком динаміка приросту рівня фізичної підготовленості студентів СМГ знижується. 

4. Комплексна методика авторської експериментальної програми показала свою ефективність, зарекомендувала себе 
надійною і педагогічно доступною, довела правильність обраної стратегії роботи. Вважаємо за доцільне рекомендувати для 
широкого використання в практичній діяльності і в якості змін та доповнень до програми з фізичного виховання СМГ. 

Перспективи подальших досліджень передбачають аналіз впливу розробленої авторської експериментальної 
програми для студентів СМГ, хворих на ожиріння І-ІІ ступеня, на стан соматичного здоров’я. 
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Джим В. Ю., Павленко Д.Г.  
Харьковская государственная академия физической культуры 

 
ОПРЕДИЛЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У 

ПАУЭРЛИФТЕРОВ 12-14 ЛЕТ 
 

Цель: выявить уровень физического развития и физической подготовленности пауэрлифтеров 12-14 лет. 
Материалы и методы: В данном исследовании принимали участие юноши 12-14 лет которые занимаются в секциях 
пауэрлифтингом в ДЮСШ №9 города Харькова. К эксперименту были привлечены 34 юноши. Результаты: установлено, 
что юные пауэрлифтеры которые были задействованы на протяжении 2-х этапов педагогического эксперимента 1 
этап (12 – 13 лет), 2 этап (13 – 14 лет) – данные. Выявленные различия в интенсивности прироста показателей 
физического развития за двухлетний период наблюдений отражают неравномерность и гетерохронность созревания 
организма детей. Даже за такой относительно короткий промежуток времени (два года) отмечается заметная разница в 
интенсивности прироста большинства изучаемых показателей физического развития. Для абсолютных значений общей 
физической работоспособности испытуемых, установлено повышение на протяжении всего двухлетнего периода. Однако 
величина относительной интенсивности прироста абсолютных значений общей физической работоспособности на 
этапах наблюдений разная: первый год - 10,48%, второй - 0,86% (t=22,3; р<0,01). Иными словами, за первый год наблюдений 
(возраст 12-13 лет) показатели общей физической работоспособности значительно возрастают, а за второй год 
(возраст 13-14 лет) практически не меняются. Выводы: установлено, снижение относительных величин общей физической 
работоспособности, отмеченное у юношей, в совокупности с ухудшением результатов в беге на дистанции 1000 м, что 
свидетельствуют о недостаточном развитии у них важнейших физических качеств и систем организма, определяющих 
выносливость и общую физическую работоспособность. Несомненно, недостаточный уровень выносливости и общей 
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физической работоспособности снижает адаптационные возможности юношей пауэрлифтеров. 
Ключевые слова: физическое развития, физическая подготовленность, физическая работоспособность, 

относительные величины, адаптационные возможности. 
 
Джим В.Ю., Павленко Д.Г.. Визначення рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості у пауерліфтерів 

12-14 років.  Мета: виявити рівень фізичного розвитку і фізичної підготовленості пауерліфтерів 12-14 років. Матеріали і 
методи: У даному дослідженні брали участь юнаки 12-14 років які займаються в секціях пауерліфтингом в ДЮСШ №9 міста 
Харкова. До експерименту було залучено 34 юнаки. Результати: встановлено, що юні пауерліфтери які були задіяні 
протягом 2-х етапів педагогічного експерименту 1 етап (12 - 13 років), 2 етап (13 - 14 років) - дані. Виявлені відмінності в 
інтенсивності приросту показників фізичного розвитку за дворічний період спостережень відбивають нерівномірність і 
гетерохронность дозрівання організму дітей. Навіть за такий відносно короткий проміжок часу (два роки) відзначається 
помітна різниця в інтенсивності приросту більшості досліджуваних показників фізичного розвитку. Для абсолютних значень 
загальної фізичної працездатності випробуваних, встановлено підвищення на протязі всього дворічного періоду. Однак 
величина відносної інтенсивності приросту абсолютних значень загальної фізичної працездатності на етапах 
спостережень різна: перший рік - 10,48%, другий - 0,86% (t = 22,3; р <0,01). Іншими словами, за перший рік спостережень (вік 
12-13 років) показники загальної фізичної працездатності значно зростають, а за другий рік (вік 13-14 років) практично не 
змінюються. Висновки: встановлено, зниження відносних величин загальної фізичної працездатності, зазначене у юнаків, в 
сукупності з погіршенням результатів в бігу на дистанції 1000 м, що свідчать про недостатній розвиток у них 
найважливіших фізичних якостей і систем організму, що визначають витривалість і загальну фізичну працездатність. 
Безсумнівно, недостатній рівень витривалості і загальної фізичної працездатності знижує адаптаційні можливості юнаків 
пауерліфтерів. 

Ключові слова: фізичне розвитку, фізична підготовленість, фізична працездатність, відносні величини, 
адаптаційні можливості. 

 
Dzhym V., Pavlenko D. Certain level of physical development and physical readiness in рowerlifting 12-14 years. 

Objective: to reveal the level of physical development and physical readiness of powerlifters 12-14 years.  
Materials and Methods: In this study, young men aged 12-14 took part in the powerlifting sessions in Children's Sports 

School No. 9 in Kharkov. 34 young men were involved in the experiment. Results: it is established that the young powerlifters who were 
involved during the 2 stages of the pedagogical experiment 1 stage (12-13 years), 2 stage (13-14 years) - data. The revealed differences 
in the intensity of the increase in the indices of physical development over a two-year period of observations reflect the unevenness and 
heterochronicity of the maturation of the children's organism. Even for such a relatively short period of time (two years), there is a 
marked difference in the intensity of growth in most of the studied indicators of physical development. For absolute values of the overall 
physical performance of the subjects, an increase was established throughout the biennium. However, the magnitude of the relative 
intensity of the increase in the absolute values of the overall physical performance at the observation stages is different: the first year is 
10.48%, the second - 0.86% (t = 22.3, p <0.01). In other words, during the first year of observations (12-13 years old), the indicators of 
the overall physical working capacity increase significantly, and in the second year (age 13-14 years) practically do not change. 
Conclusions: it has been established that the relative values of the total physical working capacity decreased in young men, in 
combination with the worsening of the results in running at a distance of 1000 m, which indicates that they lack the most important 
physical qualities and systems of the body that determine endurance and overall physical performance. Undoubtedly, the insufficient 
level of endurance and overall physical performance reduces the adaptive capabilities of the youth of the powerlifters. 

Key words: physical development, physical readiness, physical working capacity, relative values, adaptive capabilities. 
 
Вступление. пауэрлифтинг является популярным не олимпийским видом спорта который пользуется 

авторететом среди современной молодежи (в.н. платонов,  2004; л.с. дворкин, 2005; м.т. лукьянов, 1969; в.г. 
олешко, 2011) [1; 3; 8; 18]. данное обстоятельство привлекает внимание специалистов к разработке и научно-
методическому обоснованию теории и методики подготовки спортсменов разного возраста и квалификации. 

Согласно исследованиям, особенно важным является этап начальной подготовки, т.к. в этот период происходит 
быстрое развитие силовых способностей, становление спортивного мастерства, интенсивное протекание процессов адаптации 
к специфическим условиям занятий пауерлифтингом. Проблеме тренировки юных спортсменов на этапе начальной подготовки 
в пауэрлифтинге уделяется определенное внимание, происходит постоянное совершенствование методики подготовки юных 
спортсменов. В частности, за последние годы проведены научные исследования, посвященные различным аспектам данной 
проблемы (Ю.В. Верхошанский, 2013; Л.С. Дворкин, 2005; В.Г. Олешко, 2011) [2;  3; 18-19], издано два методических 
пособия (Л.С. Дворкин, 2005; В.Г. Олешко, 2011)  [3; 18]. Опубликовано большое число научных статей, издаются 
программы для ДЮСШ. Все это свидетельствует об актуальности исследуемого направления. 

Анализ последних исследований и публикаций. Анализируя доступную научно-методическую литературу, 
посвященную подготовке начинающих спортсменов в пауэрлифтинге, следует отметить, что многие вопросы представлены 
достаточно широко. 

В частности, рассматриваются различные взгляды о возрасте начала занятий пауэрлифтингом (Л.С. Дворкин, 2005 ; 
В.Г. Олешко, 2011) [3;  18], объеме и содержании тренировочной работы (Ю. В. Верхошанский, 2013; Б. И. Шейко, 2008) 
[2; 17], использовании разнообразных тренировочных средств (Л.С. Дворкин, 2005; Н.А. Лапутин, 1973; Ю. К. Гавердовский, 
2007; А.В. Черняк, 1970; В.Ю. Джим, 2013) [3; 5; 6; 11;  12]. 
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Вместе с тем имеющиеся сведения часто противоречивы, носят фрагментарный характер, что не позволяет 
разработать рациональную систему подготовки начинающих спортсменов в пауэрлифтинге (В.С. Фарфель, 1963; В.П. Новиков, 
1990) [10; 20]. 

Так, анализ теории спортивной тренировки и практики учебно-тренировочной деятельности юных спортсменов на 
этапе начальной подготовки в пауэрлифтинге выявляется ряд противоречий: 

- между традиционно применяемыми в пауэрлифтинге средствами развития силовых способностей и возможностями 
опорно-двигательного аппарата начинающих спортсменов; 

- между стремлением большинства тренеров интенсифицировать тренировочный процесс уже на начальном этапе 
подготовки путем снижения доли общей физической подготовки и необходимостью всестороннего развития юных спортсменов; 

Связь работы с научными программами, планами, темами. Научное исследование выполнено по теме Сводного 
плана научно-исследовательской работы в сфере физической культуры и спорта на 2011-2015 гг. По теме 3.7 
«Методологические и организационно-методические основы определения индивидуальной нормы физического состояния 
человека» (номер государственной регистрации 0111U000192). 

Цель, материалы и методы. 
Цель исследования: выявить уровень физического развития и физической подготовленности пауэрлифтеров 12-14 лет  
Методы исследования: Теоретический метод и обобщения литературы, педагогическое наблюдение, педагогический 

эксперимент, метод математической статистики. 
Материалы исследования: В данном исследовании принимали участие юноши 12-14 лет которые занимаются в 

секциях пауэрлифтингом в ДЮСШ №9 города Харькова. К эксперименту были привлечены 34 юноши, которые занимаются в 
секции пауэрлифтинга, все они не имели разрядных званий. Все участники  были задействованы на протяжении 3-лет 
педагогического эксперимента 1 год (12 лет) – исходный уровень, 2 год эксперимента (12 лет) – данные, 
зафиксированные после года наблюдений, 3 год (14 лет) - данные, зафиксированные после второго года 
наблюдений. Участники эксперимента тренировались 3 раза в неделю. 

Результаты исследования. Одной из задач нашего исследования являлось определение физического развития и 
физической подготовленности пауэрлифтеров 12-14 лет, тренирующихся в городских ДЮСШ начальной подготовки. Постановка 
подобной задачи, на наш взгляд, оправдана, т.к. оценивалась динамика физического развития и физической подготовленности 
юношей, занимающихся пауэрлифтингом, на протяжении начального этапа подготовки. 

Кроме того, в специальной литературе отмечается, что за последние десятилетия выявлены негативные тенденции в 
показателях физического развития детей, особенно в возрастных группах старше 14 лет. Установлено достоверное снижение 
длины и массы тела, показателей физической подготовленности подростков по сравнению с их сверстниками в предыдущие 
годы [4; 7; 9; 14]. 

Для оценки особенностей физического развития и физической подготовленности современных подростков нами 
проводился педагогический эксперимент, сутью которого являлось определение факторов воздействия на 
динамику физического развития, физической подготовленности и общей физической работоспособности начинающих 
пауэрлифтеров 12-14 лет. 

Результаты показателей физического развития испытуемых пауэрлифтеров на протяжении 3-лет педагогического 
эксперимента 1 год (12 лет) – исходный уровень, 2 год эксперимента (13 лет) – данные, зафиксированные после 
года наблюдений, 3 год (14 лет) - данные, зафиксированные после второго года наблюдений, представлены в 
таблице 1. 

                  Таблица 1 
Показатели физического развития пауэрлифтеров 12-14 лет на протяжении педагогического эксперимента  

(M±m) (n=34) 

Показатели 12 лет 13 лет 14 лет 

Длинна тела (см) 142,0±0,6 149,5±0,6 155,4±0,7 

Масса тела (кг) 39,5±0,4 45,7±0,6 50,6±0,5 

индекс Кетле 278,1±3,3 305,7±3,4 325,6±3,0 

ЖЕЛ (л) 2,1±0,1 2,3±0,1 2,5±0,1 

Окружность грудной клетки (см) 67,5±0,5 70,4±0,5 74,7±0,3 

Окружность талии (см) 59,4±0,4 61,9±0,4 64,3±0,4 

Окружность таза(см) 63,0±0,3 65,8±0,3 67,9±0,3 

Окружность плеча (см) 18,1±0,2 19,7±0,2 21,1±0,2 

Окружность бедра (см) 36,2±0,2 40,8±0,3 43,3±0,3 

Окружность голени (см) 22,3±0,2 23,9±0,2 24,7±0,3 

Кистевая динамометрия (кг) 21,3±0,4 26,6±0,4 31,7±0,4 

Становая динамометрия (кг)  48,9±0,7 55,3±0,7 61,3±0,7 

 
Следует заметить, что для характеристики особенностей возрастного развития юных пауэрлифтеров представляет 

анализ не только абсолютных значений изучаемых показателей физического развития испытуемых, но и относительной 
интенсивности прироста данных показателей по годам. 
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Анализируя представленные данные, следует в первую очередь охарактеризовать неравномерность прироста 
изучаемых показателей. Величина относительной интенсивности прироста за первый год наблюдений оказалась выше для 
таких показателей, как: длина тела (4,5% в первый год и 2,74% во второй; t=12,8; p<0,01), масса тела (11,44 и 8,73%; t=8,3; 
p<0,01), весо-ростовой индекс Кетле (6,89 и 6,03%; t=2,6; p<0,05), жизненная емкость легких (12,09 и 5,77%; t=16,5; p<0,01), 
окружность грудной клетки (2,69 и 2,33%; t=2,2; p<0,05), окружность голени (4,99 и 2,91%, t=10,1; p<0,01) и динамометрия 
сильнейшей руки (16,05 и 9,19%; t=16,7; p<0,01). 

За второй год наблюдений величина относительной интенсивности прироста оказалась выше для таких показателей, 
как: окружность плеча (8,44 и 13,28%; t=16,4; p<0,01), окружность бедра (8,44 и 13,28%; t=16,4; p<0,01) и становая 
динамометрия (12,46 и 18,1%; t=13,1; p<0,01). 

Величина относительной интенсивности прироста для таких показателей, как разница окружности грудной клетки на 
вдохе и выдохе, окружность талии и окружность таза за оба года наблюдений оказалась примерно одинаковой, поэтому 
различия по годам не являются статистически достоверными (p>0,05). 

Выявленные различия в интенсивности прироста показателей физического развития за трьох летний период 
наблюдений отражают, на наш взгляд, неравномерность и гетерохронность созревания организма детей. Даже за такой 
относительно короткий промежуток времени (три года) отмечается заметная разница в интенсивности прироста большинства 
изучаемых показателей физического развития. 

Для характеристики общей физической подготовленности юных пауэрлифтеров на протяжении двух лет 
педагогического эксперимента определялись результаты контрольных упражнений ( бег на 30 м с низкого старта, 
прыжок в длину с места, бросок ядра 3 кг вперед с места двумя руками, бег на 1000 м), позволяющих судить об их 
физической подготовленности. Результаты измерений представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Показатели общей физической подготовленности пауэрлифтеров 12-14 лет на протяжении педагогического 

эксперимента (M±m)(n=34) 

Показатели 12 лет 13 лет 14 лет 

Бег 30 м (с) 5,60±0,12 5,42±0,12 5,21±0,12 

Прыжок в длину с места (см) 148,2±2,7 154,3±2,8 163,1±2,8 

Бросок ядра 3 кг. (м) 4,24±0,19 5,43±0,19 6,89±0,2 

Бег 1000 м (мин.) 5,24±0,15 5,11±0,15 5,08±0,16 

 
В целом, представленные данные характеризуют возрастные изменения уровня физической подготовленности 

испытуемых. При этом выявлено, что в упражнениях, связанных со скоростными и скоростно -силовыми 
качествами, наблюдается постоянный прогресс от одного этапа наблюдений к другому. Для результатов бега на 
1000 м, характеризующего выносливость испытуемых, подобной динамики не обнаружено. Если за первый год 
наблюдений отмечается уменьшение времени  пробегания дистанции 1000 м (5,24±0,15 мин. в начале наблюдений и 
5,11±0,15 мин. через год; t=2,5; p<0,05), то за второй год происходит некоторое ухудшение результатов ( 5,11±0,15 мин 
после первого года наблюдений и 5,08±0,16 мин. в конце эксперимента; t=0,3; p>0,05). Изменение результатов бега на 
дистанции 1000 м за второй год наблюдений для данной выборки испытуемых ( n=34) не является статистически 
достоверным, но свидетельствует, на наш взгляд, о проявлении тенденции снижения выносливости 14 летних 
пауэрлифтеров.  

Важную информацию, характеризующую возрастные особенности развития современных юношей, можно получить, 
изучая динамику показателей физической работоспособности (табл. 3). 

Таблица 3 
Показатели общей физической работоспособности пауэрлифтеров 12-14 лет на протяжении педагогического 

эксперимента (M±m) (n=34) 

Показатели 12 лет 13 лет 14 лет 

Абсолютные величины PWC170 (кгм/мин) 703,2±7,8 780,9±6,9 787,7±7,3 

Относительные величины PWC170 (кгм/мин на 1 кг веса) 16,7±0,6 15,5±0,6 14,4±0,6 

 
Анализируя представленные данные, прежде всего, следует отметить две противоположные тенденции: увеличение 

от одного этапа к другому абсолютных величин общей физической работоспособности и одновременно с этим снижение 
относительных величин (в пересчете на килограмм веса тела) общей физической работоспособности юношей пауэрлифтеров. 

Из представленных данных видно, что у испытуемых, занимающихся пауэрлифтингом, наблюдаются 
разнонаправленные изменения показателей физической подготовленности и общей физической работоспособности на 
протяжении двухлетнего периода наблюдений. 

В частности, имеет место повышение результатов (уменьшение времени) в беге на 30 м на протяжении всего периода 
наблюдений, однако за первый год наблюдений относительная интенсивность прироста результатов выше. За первый год - 
3,75%, за второй - 2,86%. Разница значений интенсивности прироста результатов в беге на 30 м по годам носит статистически 
достоверный характер (t=7,5; р<0,01). 

Величина относительной интенсивности прироста результатов в прыжках в длину с места примерно одинаковая за 
весь период наблюдений (первый год - 8,27%, второй - 8,49%). Различия для данной выборки испытуемых не являются 
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статистически достоверными (t=0,7; р>0,05).  
С высокой интенсивностью у испытуемых увеличивались результаты броска ядра 3 кг вперед с места двумя руками 

(первый год - 21,23%, второй – 18,36%; t=18,3; р<0,01). Столь высокая относительная интенсивность прироста результатов 
броска отражает, на наш взгляд, быстрое развитие мышц плечевого пояса и верхних конечностей в данном возрастном 
периоде. 

При анализе динамики величины интенсивности прироста результатов в беге на 1000 м у испытуемых обнаружились 
разнонаправленные изменения: в первый год - повышение результатов (уменьшение времени бега); во второй год 
незначительное ухудшение. [4; 11; 15 ]. 

Выводы 
Изложенный в данной публикации материал, свидетельствуют, что физическое развитие, физическая 

подготовленность и общая физическая работоспособность современных юношей 12-14 лет, тренирующихся в ДЮСШ, по 
большинству показателей соответствуют сверстникам девяностых годов. Отмеченные факты свидетельствуют о замедлении 
процессов децелерации физического развития современных детей. 

Об этом же свидетельствует и выявленная нами динамика показателей общей физической работоспособности. Для 
абсолютных значений общей физической работоспособности испытуемых, установлено повышение на протяжении всего 
двухлетнего периода. Однако величина относительной интенсивности прироста абсолютных значений общей физической 
работоспособности на этапах наблюдений разная: первый год - 10,48%, второй - 0,86% (t=22,3; р<0,01). Иными словами, за 
первый год наблюдений (возраст 12-13 лет) показатели общей физической работоспособности значительно возрастают, а за 
второй год (возраст 13-14 лет) практически не меняются. Для относительных величин общей физической работоспособности, 
наоборот, установлено снижение значений на протяжении периода наблюдений. При этом интенсивность снижения 
относительных величин общей физической работоспособности за первый год - 0,96%, за второй - 7,87% (t=21,4; р<0,01). 

Снижение относительных величин общей физической работоспособности, отмеченное у юношей, в совокупности с 
ухудшением результатов в беге на дистанции 1000 м сделать заключение о недостаточном развитии у них важнейших 
физических качеств и систем организма, определяющих выносливость и общую физическую работоспособность. Несомненно, 
недостаточный уровень выносливости и общей физической работоспособности снижает адаптационные возможности юношей 
пауэрлифтеров. 

В последние годы наблюдается внедрение новых форм, методов, средств физического воспитания подростков и 
юношей, и в литературе имеются представления о том, что занятия пауэрлифтингом могут стать одним из наиболее доступных 
современных средств физической культуры для юношей. 
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Довгопол Е.П. 

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського  

 
РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ВОЛЕЙБОЛОМ 

 
У статті розглянуто основні методи та засоби розвитку фізичних якостей школярів-волейболістів. Визначено 

найбільш важливі фізичні якості, які необхідні школярам для гри в волейбол. Виявлено рівень взаємозв’язку між розвитком 
фізичних якостей і технічною майстерністю школярів, які займаються волейболом. 

Ключові слова: фізичні якості, волейбол, школярі, ігрова діяльність. 
 
Довгопол Е.П. Развитие физических качеств школьников, занимающихся волейболом.  
В статье рассмотрены основные методы и средства развития физических качеств школьников-волейболистов. 

Определены наиболее важные физические качества, которые необходимы школьникам для игры в волейбол. Выявлен 
уровень взаимосвязи между развитием физических качеств и техническим мастерством школьников, занимающихся 
волейболом.  

Ключевые слова: физические качества, волейбол, школьники, игровая деятельность. 
 

Dovgopol E.P. Development of physical qualities of schoolchildren involved in volleyball. 
In the article the main methods and means of development of physical qualities of schoolchildren-volleyball players are 

considered. The most important physical qualities that are necessary for schoolchildren to play volleyball are determined. The level of 
interrelation between the development of physical qualities and technical skill of schoolchildren involved in volleyball has been revealed. 

School age - is important during childhood. The high intensity of this age period defines great opportunity versatile young 
athlete development. Participating students in games helps their self-develops perseverance to succeed and various motivational 
qualities. In games, improved thinking, including action planning, forecasting, choice of alternatives. The game creates a positive 
emotional background in which all mental processes are most active [5, 7]. 

Sports games and volleyball in particular can develop and improve as motor quality (strength, speed, endurance, flexibility, 
coordination abilities), and so personal (initiative, independence, creativity, etc.). Thanks to them, you can influence the mental 
processes of students: perception, thinking, attention, memory, imagination, language, and hence on the cognitive activity in general. 
Sports Games also promote moral education. Respect for the opponent, a sense of sociability, honesty in wrestling, striving for 
perfection - all these qualities can be successfully formed on the lessons from sports. 

However, the complexity of sports equipment, low motility prevents most students at the appropriate level master gaming 
devices and efficiently apply them in a two-way game. This leads to finding new ways to improve the process of learning motor actions. 
One of these ways is the purposeful development of physical qualities of students, which was associated with the ability to learn. 

Key words: physical qualities, volleyball, schoolchildren, game activity. 
 
Постановка проблеми. Шкільний вік – це важливий період дитинства. Висока інтенсивність цього вікового періоду 

визначає великі можливості різностороннього розвитку юного спортсмена. Участь школярів в іграх сприяє їхньому 
самоствердженню, розвиває наполегливість, прагнення до успіху й різні мотиваційні якості. В іграх, удосконалюється мислення, 
включаючи дії з планування, прогнозування, вибору альтернатив. Гра створює позитивний емоційний фон, у якому всі психічні 
процеси протікають найбільш активно [5]. 

Спортивні ігри та волейбол зокрема дозволяють розвивати й удосконалювати як рухові якості (сила, швидкість, 
витривалість, гнучкість, координаційні здібності), так й особистісні (ініціативність, самостійність, винахідливість тощо). Завдяки їм 
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можна впливати на психічні процеси школярів: сприйняття, мислення, увага, пам’ять, уява, мова, а отже, і на пізнавальну 
діяльність загалом. Спортивні ігри сприяють також моральному вихованню. Повага до суперника, почуття товариськості, 
чесність у спортивній боротьбі, прагнення до досконалості – усі ці якості можуть успішно формуватись на заняттях зі спортивних 
ігор [1]. 

Однак складність виконання техніки спортивних ігор, низький рівень моторики більшості учнів не дозволяє на 
належному рівні оволодіти ігровими прийомами та раціонально застосовувати їх у двосторонній грі. Це спонукає до пошуку 
нових шляхів підвищення процесу навчання рухових дій. Одним із таких шляхів є цілеспрямований розвиток фізичних якостей 
школярів, з якими пов’язують здібності до навчання [2]. 

Таким чином, актуальність даної проблеми зумовлена значущістю фізичних якостей для виконання всіх технічних 
прийомів гри у волейбол, з одного боку, і відсутністю інформації в доступній нам науково-методичній літературі щодо 
особливостей взаємозв’язку різних видів фізичних якостей та ігрової діяльності – з іншого. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз літературних джерел свідчить про те, що тренери з волейболу повинні 
акцентувати увагу на тих якостях, здібностях і складових підготовленості школярів, які безпосередньо зв’язані з ефективністю 
ігрової діяльності юних спортсменів. Саме тому так важливо визначити вплив розвитку фізичних якостей на ефективність гри 
юних волейболістів. За даними науковців ефективність гри у волейбол залежить від різного числа елементів, коло яких 
розширюється в міру дорослішання гравців. Однак автори вказують на фундаментальні фактори, які багато в чому визначають 
результативність спортивної діяльності незалежно від віку волейболістів. До їхнього числа, безсумнівно, відносяться прояви 
розвитку різних фізичних якостей [3]. 

Аналіз науково-методичної літератури показав, що  волейбол – один із найпопулярніших і захоплюючих видів спорту 
серед учнівської молоді. Проблема побудови тренувально-навчального процесу учнів-волейболістів у межах шкільної програми 
на сучасному етапі є досить актуальною, що зумовлено, з одного боку, широкою мережею шкільних секцій із волейболу [4], а з 
іншого – відсутністю чітко розробленої програми спрямованої на розвиток фізичних якостей учнів-волейболістів. Важливо, що в 
процесі тренування ця здатність поліпшується не тільки за рахунок кількісного зростання арсеналу навичок і умінь, який 
використовується, але і за рахунок їхнього якісного вдосконалення. При вихованні фізичних якостей як здатності опановувати 
нові рухи, можуть бути використані будь-які вправи, але лише доти, доки вони включають елементи новизни. В міру 
автоматизації рухової дії, значення такої фізичної вправи як засобу виховання, розвитку фізичних якостей зменшується. 

Виховання фізично розвинутих, готових до праці та оборони  країни школярів є першорядним завданням, які 
вирішуються на уроках фізичної культури. 

У школярів, які займаються волейболом необхідно розвивати ті фізичні якості, які особливо потрібні для ігрової 
діяльності. До них слід віднести: 

а)швидкісно-силові; 
б) витривалість;  
в)спритність; 
г)гнучкість. 
Саме у дитячому віці закладається той фундамент фізичної підготовленості, на якому базується техніко-тактична 

майстерність в майбутньому. 
Під швидкісно-силовими якостями слід розуміти єдність сили і швидкості, які необхідні для виконання стрибків, 

переміщень, ударів по м’ячу. Засоби і методи швидкісно-силової підготовки слід підбирати з урахуванням віку та статі [5]. 
Для підвищення швидкості рухового акту використовуються вправи, які виконуються з граничною чи близько граничною 

швидкістю, наприклад, подолання невеликих відрізків за максимально короткий час. Для покращення зорово-рухових реакцій 
застосовують вправи, які вимагають миттєвої реакції на сигнал чи на ситуацію. 

Найкращий віковий період для розвитку швидкості від 9 до 14 років, для розвитку сили – 15-17 років [4]. 
Для волейболістів велике значення має комплексне поєднання швидкості і сили. Найбільш точним показником рівня 

розвитку швидкісно-силових якостей є відрив загального центру ваги при стрибках вгору. Однак переміщення по майданчику 
також вимагають швидкісно-силової підготовки, яку можна оцінити при про біганні коротких відрізків. 

Для розвитку швидкісно-силових якостей слід застосовувати спеціальні і підготовчі вправи, спрямовані на проявлення 
найбільшої сили в умовах максимально швидких рухів. Одним  із найпоширеніших методів є вправи з вантажем (пояс з піском, 
свинцем). Але для виховання максимальної сили використовують штангу [6]. 

Другим методом розвитку швидкісно-силових якостей є повторне виконання вправ, у яких спеціалізується гравець. 
(наприклад, нападаючий удар). Їх слід виконувати у максимальному темпі у звичних умовах. При повторенні таких вправ 
необхідно добиватись того, щоб кожна наступна спроба виконувалась без зниження швидкості. Це можливо при дотриманні 
інтервалів відпочинку, необхідних для відновлення функцій організму. Для відновлення функцій слід своєчасно переключати 
діяльність школяра. 

Велику увагу при розвитку швидкості слід звертати на уміння розслабити м’язи. Фаза розслаблення під час виконання 
будь-якої вправи чергується з фазою напруження м’язів. Оптимальне співвідношення цих фаз допомагає краще працювати 
м’язовій системі. 

1.В упорі лежачи – згинання і розгинання рук у максимальному темпі. 
2.Вистрибування на предмети різної висоти. Поштовхом двох ніг зістрибнути на тумбу висотою 50 см, зістрибнути на 

дві ноги застрибнути на тумбу висотою 30 см, зістрибнути на поштовхову ногу, застрибнути на тумбу висотою 30 см, зістрибнути 
на махову ногу. Повторити 4-5 разів у дуже швидкому темпі. 

3.Стрибки зі зміною лівої і правої ноги: від 50 до 100 см на одній нозі. 
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4.Стрибки у глибину з поворотом, спочатку обличчям вперед, а в міру зростання підготовки – спиною вперед [5]. 
Велике значення для фізичної підготовки школярів, які займаються волейболом має виховання спроможності до 

тривалого виконання швидкісно-силових вправ: стрибків, пересувань по майданчику, ударів по м’ячу, падінь. Виконання 
фізичних вправ тривалий час без зниження дієздатності характеризує витривалість школяра. У різноманітних видах спорту 
витривалість має своєрідний характер. Ігрові навантаження у волейболі характеризуються здебільшого швидкісно-силовою 
витривалістю, спроможністю тривалий час виконувати рухи з певною силою і швидкістю. Хоча волейбол і не відносять до видів 
спорту, де витривалість є основним фактором, але необхідність виконувати в процесі гри стрибки, швидкі пересування по 
майданчику, а також удари по м’ячу з граничною силою протягом 1-2-годинного змагання при високому фізичному і емоційному 
навантаженні вимагають від волейболіста вже у ранньому віці розвитку загальної і спеціальної витривалості [1]. 

Розвиток спеціальної витривалості багато у чому залежить від загальної витривалості, що характеризується високим 
рівнем діяльності всіх функцій і систем організму спортсмена. Загальна витривалість досягається з допомогою вправ середньої 
інтенсивності, що виконуються досить тривалий час. До них відносяться біг у середньому темпі на середні дистанції, кроси, 
спортивні ігри (баскетбол, гандбол). 

Основними засобами розвитку спеціальної витривалості у юних волейболістів є спеціальні вправи з м’ячем, які 
застосовуються шляхом повторно-змінного тренування з поступово прогресуючим обсягом тренувальних навантажень [2]. 

1. Виконання верхніх і нижніх передач на партнера або тренера при переміщеннях у різних напрямках і з різною 
швидкістю. 

2. Виконання серії нападаючих ударів. 
3. Виконання різних прийомів у круговому тренуванні. 
4. Навчально-тренувальні ігри з 8-10 партій. 
Розвитку спритності у школярів,  що займаються волейболом, потрібно приділяти велику увагу, бо успішне виконання 

прийомів техніки волейболу пов'язане з точно координованими рухами.  
Всі рухи і дії волейболіста відрізняються великою точністю у просторі і часі. Збільшення або зменшення зусилля 

викликає відповідні порушення у структурі рухів, що в цілому негативно відбивається на ефективності спортивної техніки. 
Тому спритність потрібно розуміти як високо-координовану діяльність нервово-м’язового апарату, специфічну в 

залежності від виду спорту. 
Виховання спритності у школярів-волейболістів у першу чергу пов'язане з симетричністю рухів правої і лівої руки і 

рівномірністю їх зусиль при верхньому і нижньому прийомах і передачах м’яча. Розвиток цих відчуттів здійснюється з перших 
спроб взаємодії, з м’ячем. Спритність волейболіста тісно пов'язана з умінням володіти своїм тілом при виконанні різноманітних 
падінь, перекатів, застосованих при прийомах важких м’ячів, а також при виконанні рухів у безопорному положенні (при 
нападаючих ударах і блокуванні). Волейболіст повинен уміти швидко пересуватися по майданчику, міняючи напрямок руху, 
переборювати перешкоди, що виникають на шляху, не боячись падінь, сміло приймати м’ячі, що летять далеко, швидко 
вставати після падінь і перекатів для продовження гри.  

Для розвитку спритності у юних волейболістів можна рекомендувати наступні вправи [5]. 
Вправи загального впливу для розвитку стрибкової спритності 
1. Стрибок прогнувшись з підкидного містка. 
2. Те ж, спиною вперед. 
3. Стрибки з підкидного містка з групуванням у повітрі. 
4. Стрибки з підкидного містка з фіксацією положення рук і ніг нарізно. 
Збільшення рухливості у суглобах у юних волейболістів і амплітуда рухів пов'язані з розвитком гнучкості. Вправи, що 

розвивають гнучкість, носять характер загального і спеціального впливу. Розвиток загальної гнучкості сприяє збільшенню 
амплітуди рухів в усіх суглобах. Спеціальна гнучкість пов'язана з відведенням руки, що ударяє по м’ячу. 

Особливості гри у волейбол, як ми вже говорили, вимагають  певних психічних функцій спортсменів. І це потрібно 
враховувати у навчально-тренувальному процесі. Волейбол - командна гра, і вона має своєрідні вимоги до гравців, що повинні 
на майданчику співпереживати всі хвилюючі моменти спортивної боротьби, ідентично сприймаючи конкретні ігрові ситуації, і на 
основі цього доцільно будувати свої ігрові дії (команда-єдине ціле, діє у єдиному пориві і т. ін.) [6]. 

Таким чином особливого інтересу набуває впровадження та вдосконалення нових засобів і методів розвитку не тільки 
фізичних якостей школярів, які займаються волейболом, а й значної уваги потребує морально-психологічна підготовка учнівської 
молоді до гри у волейбол з метою досягнення високих результатів у даному виді спорту.   

Висновки.  
Отже, на різних вікових періодах школярів-волейболістів розвиток фізичних якостей є однією з основних проблем і весь 

час потребує доповнення, удосконалення згідно вікових, фізіологічних, психологічних особливостей організму.  
Побудова навчально-тренувального процесу школярів, які займаються волейболом ґрунтується на принципах 

програмування та моделювання даного процесу.  
Його характерними рисами є раціональне планування тренувального процесу на всіх ланках підготовки з обов’язковим 

урахуванням рівня підготовленості гравців; урахування всіх компонентів навантаження; коректний розподіл годин за видами 
підготовки залежно від вікових особливостей; використання специфічних та неспецифічних засобів, вибірково спрямованих на 
розвиток фізичних якостей, найбільш необхідних на певному періоді підготовки. 

Аналізуючи науково-методичну літературу з даного питання, можна зробити висновок, що від рівня розвитку фізичних 
якостей і здібностей, специфічних для гри у волейбол, залежить рівень володіння учнями техніко-тактичними навичками. Чим 
вищий рівень розвитку спеціальних якостей і здібностей, тим швидше можна оволодіти основами техніки і тактики гри.  
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Національний університет фізичного виховання і спорту України  
 

ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ’Я СТАРШОКЛАСНИКІВ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ З РІЗНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПРОЦЕСУ 
НАВЧАННЯ 

 
В статті розглянуто перерозподіл навчального навантаження школярів старших класів в закладах середньої 

освіти з різними умовами організації процесу навчанням м. Івано-Франківська. В залежності від цих умов був визначений та  
проаналізований стан фізичного здоров’я юнаків та дівчат. 

Та встановлено, що у всіх спеціалізованих навчальних закладах навантаження становить 38 годин на тиждень 
разом з уроком фізичної культури. Учні Івано-Франківського обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей сільської 
місцевості навчаються 6 днів на тиждень разом з уроком фізичної культури. Інші навчальні заклади функціонують за п’яти 
денним робочим тижнем.  

Більшість школярів десятих одинадцятих класів як хлопці, так і дівчата мають низький та нижче середнього рівні 
фізичного здоров’я: в десятому класі – 70,4%, в одинадцятому класі – 88,6 % юнаків та 73,6% і 58,9% дівчат відповідно. А у 
незначного відсотка дівчат – 2,2% одинадцятого класу був виявлений рівень вище середнього. Низький рівень фізичного 
здоров’я граничить з розвитком патологічних відхилень в стані здоров’я школярів. Найбільша кількість юнаків та дівчат з 
низьким та нижче середнього рівнями фізичного здоров’я навчається в ЗОШ №25 – 87,5 % та 81,3% відповідно. Ситуація, що 
складається досить критична і потребує негайного вирішення, бо подальше зволікання призводитиме до розвитку ряду 
хвороб. 

Можна зазначити, що інтенсифікація навчального процесу, велике розумове навантаження на основних і 
спеціальних предметах в навчальних закладах не може бути компенсовано такою малою кількістю годин (2 години на 
тиждень), яка приділяється на рухову активність. Тому процес фізичного виховання потребує вдосконалення не тільки на 
урочних формах занять, враховуючи мотиви та інтереси сучасної молоді, а й позаурочних формах, залучаючи школярів до 
регулярних занять фізичними вправами, до проведення активного дозвілля, до здорового способу життя.  

Ключові слова: старшокласники, навчальне навантаження, фізичне здоров’я, фізичне виховання, навчальні заклади. 
 
Долженко Л.П, Перегинец М.М. Физическое здоровье старшеклассников в учебных заведениях с различной 

организацией процесса обучения. В статье рассмотрено перераспределение учебной нагрузки школьников старших 
классов в учреждениях среднего образования с различными условиями организации процесса обучения г. Ивано-Франковска. 
В зависимости от этих условий был определено и проанализировано состояние физического здоровья юношей и девушек. 

И установлено, что во всех специализированных учебных заведениях нагрузка составляет 38 часов в неделю 
вместе с уроком физической культуры. Ученики Ивано-Франковского областного лицея-интерната для одаренных детей из 
сельской местности учатся 6 дней в неделю вместе с уроком физической культуры. Другие учебные заведения 
функционируют по пяти дневной рабочей неделей. 

Большинство школьников десятых одиннадцатых классов как юноши, так и девушки имеют низкий и ниже 
среднего уровне физического здоровья: в десятом классе - 70,4%, в одиннадцатом классе - 88,6% юношей и 73,6% и 58,9% 
девушек соответственно. А в незначительного процента девушек - 2,2% одиннадцатого класса был обнаружен уровень 
выше среднего. Низкий уровень физического здоровья граничит с развитием патологических отклонений в состоянии 
здоровья школьников. Больше всего количество юношей и девушек с низким и ниже среднего уровнями физического здоровья 
учится в школе №25 - 87,5% и 81,3% соответственно. Ситуация, складывающаяся достаточно критическая и требует 
немедленного решения, потому что дальнейшее промедление приведет к развитию ряда болезней. 

Можно отметить, что интенсификация учебного процесса, большое умственное напряжение на основных и 
специальных предметах в учебных заведениях не может быть компенсировано такой малым количеством часов (2 часа в 
неделю), которая отводится на двигательную активность. Поэтому процесс физического воспитания нуждается в 
совершенствовании не только на урочных формах занятий, учитывая мотивы и интересы современной молодежи, но и 
внеурочных формах, привлекая школьников к регулярным занятиям физическими упражнениями, к проведению активного 
досуга, и к здоровому образу жизни. 

 Ключевые слова: старшеклассники, учебная нагрузка, физическое здоровье, физическое воспитание, учебные 
заведения. 
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Dolzhenko L., Perehinets M. Physical health high school student in educational institutions different organization of 
the learning process.This article deals with redistribution of workload high school students in institutions middle education with different 
conditions of the process study of city Ivano-Frankivsk. Depending on these conditions was defined and analyzed the state of physical 
health of young people. 

And found that all special education load is 38 hours per week including physical education classes. Students Ivano-Frankivsk 
regional boarding school for gifted children in rural areas rained 6 days a week with physical education lesson. Other schools operate on 
five day working week. 

Most pupils tenth eleventh classes of both boys and girls have low and below average physical health: in the tenth classes – 
70,4%, in the eleventh classes – 88,6 % boys and73,6% and 58,9% girls respectively. A small percentage of girls – 2,2% eleventh 
classes was discovered above the average level. Low levels of physical health is bordered to the development of pathological deviations 
in the health of schoolchildren. Most young people from low and below average physical health   studying in school №25 – 87,5 % and 
81,3% respectively. The situation is made fairly critical and needs urgent solution for further delay will lead to the development of 
diseases. 

 It is possible noted that intensification of educational process great mental stress on the main and special items in schools can 
be compensated so small amount of time (two hours for a week) provided on physical activity. Because process of physical education 
needs improvement not only in the lesson, considering the motives and interests contemporary young people but also extracurricular 
forms  attracting students to regular physical exercise for the active leisure, healthy lifestyle. 

Keywords: high school student, workload, physical health, physical education, educational institution. 
 
Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій. Кожна країна намагається дбати про власне 

майбутнє, що ототожнюється з її молоддю, тому спрямовують всі зусилля для їх благополуччя, а міцне здоров’я є невід’ємною 
частиною успішності людини. В сучасному бурхливому сьогоденні на здоров’я жителів міст чатують: несприятлива екологія, 
стресогенні ситуації, низька якість питної води, продуктів харчування, незадовільні умови життя [2, 9]. Дедалі ширше 
впровадження новітніх технологій значно сприяють зменшенню рухової активності, яке стимулює значне омолодження багатьох 
хвороб, що були притаманні ще десяток років тільки дорослому населенню [10, 8, 12]. 

Аби протидіяти факторам зниження здоров’я серед дітей та молоді держава покладається на державний стандарт 
базової та повної загальної середньої освіти, Закони України “Про освіту”, “Про фізичну культуру і спорт,” загальнодержавну 
програму "Здоров’я 2020: український вимір" на 2012-2020 р. Ці документи звертають увагу на збереження та зміцнення здоров’я 
населення шляхом профілактики неінфекційних захворювань, мінімізації факторів ризику захворювань та створення 
сприятливого для здоров’я середовища, формування культури здоров’я, мотивацію населення до здорового способу життя, 
створення системи охорони здоров’я, яка відповідає реальним потребам населення з організацією виконання спеціальних 
заходів щодо медичного забезпечення хворих за окремими найбільш значущими в соціально-економічному та медико-
демографічному плані окремими класами хвороб та нозологічними формами [4, 14]. Проте все частіше в ряді інформаційних 
джерел можна натрапити на публікації, що стосуються катастрофічної ситуації щодо стану здоров’я школярів та учнівської 
молоді загалом [6, 7]. 

Система охорони здоров’я в своїй діяльності в основному спрямована на лікування хвороб та продаж медикаментів 
пацієнтам, що приносить величезні статки фармакологічним компаніям та медичним установам. Закладів та програм з 
профілактики захворювань та їх раннє виявлення не так багато, в силу своєї фінансової невигідності [2].  

Навчальні заклади в погоні за освітніми рейтингами забувають про здоров’я дітей, а саме воно є запорукою успішності 
школярів. Та й сучасна школа далеко не те місце, де дітям вдається зміцнювати власне здоров’я. Вчені Самодай В., Неділько 
В.П. та інші у своїх дослідженнях демонструють як змінюється рівень здоров’я від молодшої до старшої школи, та нажаль, це не 
позитивна динаміка [7, 13]. 

Тому в силу негативної динаміки здоров’я із збільшенням хронічних захворювань у старшокласників, інтенсифікації 
навчального процесу, зміни рухової активності та розумового навантаження визначає актуальність наукових досліджень у цьому 
напрямку.  

Мета дослідження – визначити стан фізичного здоров’я школярів старшого шкільного віку в навчальних закладах з 
різною організацією процесу навчання. 

Методи дослідження: аналіз, систематизація та узагальнення даних науково-методичної літератури, експрес-оцінка 
фізичного здоров’я за методикою Г.Л. Апанасенко, методи математичної статистики. 

Зв'язок з науковими темами. Робота виконується згідно Зведеного плану НДР за темою 3.1 “Теоретико-методичні 
основи вдосконалення нормативних засад фізичної підготовки дітей, підлітків і молоді” на 2016-2020 рік. 

Організація дослідження. В рамках дослідження стану фізичного здоров’я старшокласників м. Івано-Франківська в 
дослідженнях прийняли участь 231 школяр віком 15-16 років, які навчаються у 10-11-х класах, з них 88 юнаків та 143 дівчини. Це 
учні загальноосвітньої школи №25 (ЗОШ №25), навчально-виховного комплексу школи-гімназії №3 (НВК №3), школи-ліцею №23 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Ш-Л №23), Івано-Франківського обласного ліцею-
інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості (ОЛІДОСМ). 

Результати дослідження. За даними науково методичної літератури стан здоров’я тісно пов'язаний з руховою 
активністю дітей та молоді. Організація процесу фізичної культури в навчальному закладі безпосередньо впливає на фізичну 
підготовленість, функціональні можливості та здоров’я школярів [5, 11]. 

Згідно державних санітарних норм (ДСанПіН 5.5.2.008-01) загальноосвітні навчальні заклади, що функціонують з 
п’ятиденним робочим тижнем, не повинні перевищувати гранично допустиме навчальне навантаження учнів більше ніж 33 
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години на тиждень для учнів 10 та 11 класів. А спеціалізовані навчальні заклади з поглибленим вивченням навчальних 
предметів ― гімназії, ліцеї, колегіуми, школи з профільним навчанням, інтернатні заклади, навчально-виробничі комбінати 
можуть запроваджувати шестиденний робочий тиждень. У такому разі гранично допустиме навчальне навантаження учнів 
встановлюється в обсязі 36 годин на тиждень у 10 та 11 класах. Разом з уроком фізичної культури 38 годин, та час виділений на 
фізичну культуру не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів [3]. 

Аналізуючи організацію процесу навчання та навчального навантаження старшокласників за навчальними планами 
різних закладів середньої освіти було виявлено особливості перерозподілу навантаження в залежності від здійснюваного 
поглибленого навчання по окремим дисциплінам. 

Так, Івано-Франківський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей сільської місцевості (ОЛІДОСМ) створений за 
виконанням регіональної програми «Обдаровані діти», затвердженої сесією Івано-Франківської обласної ради народних 
депутатів 14.08.1998 р. Відповідно до статуту головним завданням ліцею-інтернату є пошук і відбір талановитої учнівської 
молоді, розвиток природних здібностей та нахилів дітей, створення умов для самореалізації та самовдосконалення, здійснення 
науково-практичної підготовки ліцеїстів. 

Поглиблене навчання здійснюється за рахунок введення додаткових годин на вивчення профілюючих предметів у 
варіативній частині навчального плану та різноманітних форм позакласних занять. 

В ліцеї-інтернаті заняття проводяться за розкладом по два уроки з кожного предмету з перервами між ними. Заклад 
функціонує за шестиденним навчальним тижнем. Навчальний заклад обладнаний спортивним залом, невеликим тренажерним 
залом, відкритим спортивним майданчиком. 

На 2015-2016 н.р у закладі функціонують напрями української філології, де навчальний процес побудований на основі 
рекомендацій та робочих планів затверджених Міністерством освіти та науки. Профільні предмети, такі як українська мова, 
українська та світова література, отримують максимально допустиму кількість годин - по 3, 4 години на тиждень. Загальна 
кількість складає 38 годин на тиждень разом з уроком фізичної культури, з них 32,5 години приділяється на вивчення основних 
дисциплін та 5,5 годин додаткові на профілюючі предмети. 

У біолого-хімічному профілі навчання всі зусилля спрямовані на вивчення біології та хімії у десятому класі 5 та 4 години 
відповідно. Загалом бюджет часу на тиждень складає 31,5 годин та 6,5 годин виділених для поглибленого вивчення предметів. В 
одинадцятому класі відбуваються незначні зміни у предметах та часу виділених для них. Загалом бюджет часу на тиждень 
складає 34 годин разом з уроком фізичної культури і додаткові 4 години для поглибленого вивчення предметів та введення спец 
курсів.  

На урочні заняття з фізичної культури виділено лише 2 години на тиждень. 
Школа-ліцей №23 Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (Ш-Л №23) збудована у 1989 році як 

школа лабораторія Івано–Франківського державного педагогічного університету ім. Василя Стефаника, 1993 році стала першою 
школою-ліцеєм на Прикарпатті. У 2004 році одержала статус навчально-виховного комплексу. В закладі функціонує 3 спортивні 
зали, відкритий спортивний майданчик та басейн. Загальна кількість школярів, що навчаюся у закладі складає 1303 з них 108 
старшокласників.   

В навчальному закладі функціонує ряд напрямів серед яких історичний профіль. Як правило на профільні предмети 
виділяється максимальна кількість годин - по 3, 4 години. Навантаження на інші предмети знаходиться на академічному рівні. 
Загалом бюджет часу на тиждень складає 33 години разом з уроком фізичної культури та 5 годинам, що приділяються для 
поглибленого вивчення предметів і введення спецкурсів. В одинадцятому класі бюджет часу на тиждень складає 32 години 
разом з уроком фізичної культури та 6 годин виділених для поглибленого вивчення предметів з історії Прикарпаття, української 
літератури та мову.  

Години, що виділяються на правовий профіль зконцентровані на правознавстві, українській та всесвітній історії. 
Загалом бюджет часу на тиждень складає 32 годин разом з уроком фізичної культури, а 6 годин виділених для поглибленого 
вивчення предметів. В одинадцятому класі загалом бюджет часу на тиждень складає 33 години, а 5 годин виділені для 
поглибленого вивчення предметів. У філологічному напрямі навчання в десятому класі профільними предметами є українська 
мова, українська та світова література, яким надається від 3 до 4 годин на тиждень. Загальний бюджет часу складає 32,5 години 
разом з уроком фізичної культури та 5,5 годинами винесеним на поглиблене вивчення предметів та ведення спец курсів. В 
одинадцятому класі відбуваються незначні зміни у предметах. Бюджет на тиждень складає 33 години разом з уроком фізичної 
культури та 5 години, винесені на поглиблене вивчення предметів та ведення спец курсів. 

На проведення фізичної культури також виділено 2 години. 
Загальноосвітня школа №25 (ЗОШ №25) функціонує з 1993 року. Кількість педагогічних працівників на 2015-2016 н.р. 

складає 127 вчителів. Загальна кількість школярів, які навчаються в школі - 1060, в старших класах - 72 учня. У старшій школі 
функціонує два освітні напрями: історичний та філологічний. Навчання відбувається за державною програмою. В закладі 
функціонує спортивний зал, невеликий тренажерний зал, відкритий спортивний майданчик та стадіон з асфальтним покриттям. 

Десятикласники, які навчаються за філологічним профілем поглиблено вивчають українську мову, українську та світову 
літературу, котрим надається від 3 до 4 годин на тиждень. На математику теж виділяється достатня кількість годин, що 
становить 3 години, плюс 1 годину додатково. Загальний бюджет часу складає 32 годин з врахування уроку фізичної культури та 
6 годин винесені на поглиблене вивчення предметів і введення спецкурсів. В одинадцятому класі загальний бюджет часу 
складає 33 годин разом з уроком фізичної культури та 5 годин винесені на поглиблене вивчення предметів і ведення спец курсів.  

Аналізуючи навчальні плани з історичного профілю кардинальних розбіжностей у порівняні з філологічним не має. 
Зрозуміло, що акценти зміщені на українську та світову історію ― 4 і 3 години відповідно. Бюджет складає все ті ж 32 годин 
разом з уроком фізичної культури та 6 годин, які винесені на поглиблене вивчення предметів та ведення спецкурсів. В 
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одинадцятому класі бюджет складає 38 годин з яких 32,5 годин виділені для основного вивчення предметів та 5,5 годин винесені 
на поглиблене вивчення предметів та ведення спецкурсів. На проведення фізичної культури виділено також 2 години. Уроки з 
фізичної культури проводяться одночасно в декількох класах в одному залі. 

В навчально-виховному комплексі школі-ліцею №3 (НВК №3) у 2015-2016 н.р. навчалося 1047 учнів з них 63 
старшокланики. Спортивна база складається з спортивного залу, відкритого спортивного майданчика та стадіону.  

В закладі функціонує ряд навчальних профілів, серед яких -інформаційно-технологічний. Основне педагогічне 
навантаження в школярів десятого класу спрямоване на вивчення інформатики ― 5 годин, алгебри ― 5 годин, геометрії 4 
години та фізики 3 години. Навантаження інших предметів згідно академічного рівня. Бюджет становить 38 годин разом з уроком 
фізичної культури з них 32 години – виділені на основні предмети та 6 годин винесені на поглиблене вивчення предметів та 
ведення спецкурсів.  

В одинадцятому класі додались предмети згідно навчальної програми навантаження, що відповідає академічному 
рівню за виключенням профільних предметів, навантаження на які залишилось на рівні десятого класу, для вивчення основних 
предметів виділено 33 години разом з уроком фізичної культури та 5 годин винесені на поглиблене вивчення предметів та 
ведення спецкурсів.  

При навчанні на економічному профілі основне педагогічне навантаження в школярів десятого класу спрямоване на 
вивчення географії ― 5 годин та економіки ― 3 години. Навантаження на інші предмети відповідає академічному рівню. В 
одинадцятому класі навантаження на профільні предмети залишилось незмінними. Збільшилось навантаження на алгебру до 3 
годин та додались предмети згідно навчальної програми навантаження на яких відповідає академічному рівню. Загальне 
навантаження складає як в десятих, так і в одинадцятих класах 38 годин на тиждень з уроком фізичної культури. 

На проведення фізичної культури виділено так само тільки 2 години.  
Таким чином нами було з’ясовано, що навчальне навантаження в усіх середніх закладах освіти, де проводились наші 

дослідження знаходяться на гранично припустимому рівні, а саме 36 годин разом з поглибленим вивчення предметів та 
введенням спецкурсів. Також не варто забувати, що час який витрачається на підготовку домашнього завдання, який теж можна 
віднести до розумового навантаження. Водночас для організації рухової активності відводиться 2 години на тиждень які повинні 
компенсування розумове навантаження. 

Провівши дослідження та проаналізувавши результати фізичного здоров’я старшокласників було виявлено вражаючі 
дані, що серед досліджених школярів були відсутні юнаки 10-11 класів з «безпечним» рівнем здоров’я, який складається з 
високого та вище середнього рівнів фізичного здоров’я. Таким чином, фізичне здоров’я юнаків знаходиться за межею 
«безпечного» рівня, котрий може гарантувати відсутність прихованих хронічних захворювань та виникнення патологічних 
процесів. Більше всього школярів з низьким і нижче середнього рівнями фізичного здоров’я як в 10 класі – 70,4%, так і, 
особливо, в 11 класі – 88,6 %. (рис.1). З середнім рівнем було лише 29,6% хлопців в 10 класі та 11,4 % - в 11 класі.  

27,8 %

42,6 %

29,6 %

10 клас

низький;

нижче середнього;

середній

34,3 %

54,3 %

11,4 %
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У дівчат схожа ситуація до хлопців, бо з низьким та нижче середнього рівнями здоров’я була переважна більшість 
школярок: 73,6% десятикласниць та 58,9% учениць одинадцятих класів. Тільки в однієї учениці одинадцятого класу був 

Рис. 1. Рівень фізичного здоров’я юнаків 10 – 11 класів м. Івано-Франківська: 
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констатований рівень фізичного здоров’я вище середнього - 1,4% (Рис.2).  
Тож ситуація із здоров’ям старшокласників у досліджуваних навчальних закладах критична і потребує негайного 

втручання, запровадження комплексу дій, які повинні бути спрямовані на здоров’язбереження та здоров’яформування 
підростаючого покоління.  
 
 

 
Аналізуючи стан фізичного здоров’я школярів 10-11 класів за навчальними закладами з різними умовами організації 

навчального процесу було встановлено наступні особливості.  
Переважна більшість юнаків мала низький і нижче середнього рівні фізичного здоров’я. Так, найбільша кількість юнаків 

з цими рівнями була в ЗОШ № 25, що склала 87,5 %, потім в юнаків, які навчаються в ОЛІДОСМ – 83,4%, в школі-ліцеї №23 
таких хлопців було 72%. Найнижча кількість з досліджуваних з цим рівнем була виявлена в навчальному закладі НВК №3 – 
63,2% (Табл.1). Відповідно з середнім рівнем фізичного здоров’я найбільше хлопців було в НВК №3 – 36,8%, а найменше – в 
ЗОШ №25 – 12,5%. 

Таблиця1 
Розподіл старшокласників за рівнями фізичного здоров’я в навчальних закладах з різною організацією процесу 

навчання, % 

Рівень фізичного 
здоров’я  

Навчальний заклад  

ОЛІДОСМ n=12 НВК №3 n=19 Ш-Л №23 n=25 ЗОШ №25 n=32 

«Безпечний» - - - - 

Середній  16,6 36,8 28 12,5 

Нижче середнього 41,7 42,1 48 50 

Низький  41,7 21,1 24 37,5 

 
Аналізуючи фізичне здоров’я за рівнями у дівчат, які навчаються в різних закладах середньої освіти, треба наголосити на 

тому, що тільки одна старшокласниця в обласному ліцеї-інтернаті для обдарованих дітей сільської місцевості (ОЛІДОСМ) мала 
рівень фізичного здоров’я вище середнього – 2,2%.  

Найбільша кількість дівчат, які мали низький та нижче середнього рівні здоров’я, так само як і в юнаків, навчались в ЗОШ 
№25 – 81,3 % (Табл.2). Наступними за кількістю з низьким та нижче середнього рівнями здоров’я були дівчата з НВК №3 – 72% 
та з ОЛІДОСМ – 65,2%. В школі-ліцеї №23 таких старшокласниць було 50%.  

Відповідно середній рівень здоров’я мали найменша кількість дівчат в ЗОШ №25 – 18,7%, в НВК №3 - 28%, в ОЛІДОСМ –
32,6%, а найбільше - в школі-ліцеї №23 – 50%. 

 
 

Рис. 2. Рівень фізичного здоров’я дівчат 10 – 11 класів м. Івано-Франківська: 
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Таблиця2 
Розподіл старшокласниць за рівнями фізичного здоров’я в навчальних закладах з різною організацією процесу 

навчання, % 

Рівень фізичного 
здоров’я  

Навчальний заклад  

ОЛІДОСМ n=46 НВК №3 n=25 Ш-Л №23 n=40 ЗОШ №25 n=32 

«Безпечний» 2,2 - - - 

Середній  32,6 28 50 18,7 

Нижче середнього 36,9 56 35 56,3 

Низький  28,3 16 15 25 

Висновки. Аналіз навчальних програм показав максимально припустиме навчальне навантаження в учнів всіх 
спеціалізованих навчальних закладів на рівні 38 годин на тиждень разом з уроком фізичної культури. Учні Івано-Франківського 
обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей сільської місцевості (ОЛІДОСМ) навчаються 6 днів на тиждень разом з уроком 
фізичної культури. Інші навчальні заклади функціонують за п’яти денним робочим тижнем.  

Провівши експрес-оцінку фізичного здоров’я за методикою Г.Л. Апанесенка було встановлено, що ситуація із здоров’ям 
школярів 10-11 класів досить критична. Більшість старшокласників як хлопців, так і дівчат мають низький та нижче середнього 
рівні фізичного здоров’я: в 10 класі – 70,4%, в 11 класі – 88,6 % юнаків та 73,6% і 58,9% дівчат відповідно. А у незначного 
відсотка дівчат – 2,2% одинадцятого класу був виявлений рівень вище середнього. Низький рівень фізичного здоров’я граничить 
з розвитком патологічних відхилень в стані здоров’я школярів. Найбільша кількість юнаків та дівчат з низьким та нижче 
середнього рівнями фізичного здоров’я навчається в ЗОШ №25 – 87,5 % та 81,3% відповідно. Ситуація, що складається досить 
критична і потребує негайного вирішення, бо подальше зволікання призводитиме до розвитку ряду хвороб. 

Отже в підсумку можна зазначити що, інтенсифікація навчального процесу, велике розумове навантаження на 
основних і спеціальних предметах в навчальних закладах не може бути компенсовано такою малою кількістю годин (2 години на 
тиждень), яка приділяється на рухову активність. Тому процес фізичного виховання потребує вдосконалення не тільки на 
урочних формах занять, враховуючи мотиви та інтереси сучасної молоді, а й позаурочних формах, залучаючи школярів до 
регулярних занять фізичними вправами, до проведення активного дозвілля, до здорового способу життя. 

До перспектив подальших досліджень можна віднести розробку здоров’я формуючої технології для 
старшокласників, які навчаються в закладах середньої освіти з різними умовами організації навчального процесу. 
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Друзь В. А., Абдул Вахид Дшад Нихад 
Харьковская государственная академия физической культуры  

 
СОБЕННОСТИ ПОЭТАПНОГО ОТБОРА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСПЕШНОСТИ СПОРТСМЕНОВ В МНОГОЛЕТНЕМ 

ПРОЦЕССЕ ЕГО ПОДГОТОВКИ 
 
Цель: выделить наиболее важные положения, которые в поэтапном отборе и прогнозировании определяют 

успешность спортсмена в многолетнем процессе его подготовки. 
Материалы и методы: анализ структуры построения процесса многолетней подготовки спортсменов. 

Используемые методы исследования: теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы, метод 
аналогий, многомерные семантические признаковые пространства с единой мерой сопоставления их характеристик, 
метод естественного эксперимента. 

Результаты: определены критерии, которые лежат в основе отбора спортсменов на этапе многолетней 
подготовки по их качественной направленности двигательной деятельности, определяющей выбор видов спорта и общие 
свойства, обеспечивающие достижения высокого уровня спортивного совершенствования. 

Выводы: исходная структура фактов, которая определяет успешность освоения образовательной среды 
включает в себя физические, трофические и психологические составляющие компоненты. Их долевое соотношение 
определяет качественную возможность развития, а мера их совместного проявления определяет уровень развития 
возможного достижения в благоприятном его направлении. 

Ключевые слова: физическое развитие, биологический возраст, критерии отбора, индивидуальная норма. 
 

Features of phased selection and prediction of success of sportsmen in the long-term process of its training. Druz 
Valeryi Anatoliyevich, Abdul Vakhid Dshad Nikhad. Purpose: to allocate the most important provisions which define success of the 
sportsmen in the long-term process of its training in phased selection and prediction. 

Materials and methods: analysis of structure of creation of process of long-term training of sportsmen. The used research 
methods: theoretical analysis and generalization of scientific-methodical literature, method of analogies, multidimensional semantic sign 
spaces with the uniform measure of comparison of their characteristics, method of natural experiment. 

Results: criteria, which are the cornerstone of selection of sportsmen at the stage of long-term training on their qualitative 
orientation of the motive activity defining the choice of sports and the general properties providing achievements of the high level of 
sports improvement, are defined. 

Conclusions: the initial structure of the facts, which defines success of development of the educational environment, includes 
physical, trophic and psychological making components. Their share ratio defines qualitative possibility of development, and the 
measure of their joint manifestation defines the level of development of possible achievement in its favorable direction. 

Keywords: physical development, biological age, selection criteria, individual norm. 
 
Особливості поетапно відбору та прогнозування успішності спортсменів у багаторічному процесі його 

підготовки. Друзь Валерій Анатолійович, Абдул Вахід Дшад Ніхад. Мета: виділити найбільш важливі положення, які в 
поетапному відборі і прогнозуванні визначають успішність спортсмена в багаторічному процесі його підготовки. 

Матеріали і методи: аналіз структури побудови процесу багаторічної підготовки спортсменів. Методи 
дослідження, які використовувалися: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, метод 
аналогій, багатовимірні семантичні признакові пространства з єдиною мірою зіставлення їх характеристик, метод 
природного експерименту. 

Результати: визначено критерії, які лежать в основі відбору спортсменів на етапі багаторічної підготовки по їх 
якісній спрямованості рухової діяльності, що визначає вибір видів спорту і загальні властивості, які забезпечують 
досягнення високого рівня спортивного вдосконалення. 

Висновки: вихідна структура фактів, яка визначає успішність освоєння освітнього середовища включає в себе 
фізичні, трофічні і психологічні складові компоненти. Їх часткове співвідношення визначає якісну можливість розвитку, а міра 
їх спільного прояву визначає рівень розвитку можливого досягнення в сприятливому його напрямку. 

Ключові слова: фізичний розвиток, біологічний вік, критерії відбору, індивідуальна норма. 
 
Введение. Современная система многолетней подготовки спортсменов основана на значительном объеме 

практического опыта лучших спортсменов и тренерского корпуса. Многочисленные научные публикации по обоснованию теории 
построения этой системы направлены на разрешение актуальных проблем, связанных с практическими задачами подготовки 
спортсмена. По оценке В.Н. Платонова в методолгическом плане они далеки от реальных проблем подготовки спортсмена [4]. 
Это положение свидетельствует о актуальности проблемы отбора и прогнозирования успешности спортсмена в многолетнем 
процессе его подготовки, а также необходимости дальнейшего уточнения методологических основ теории и развития 
спортивной науки и практики спорта [2]. 

Еще в Древней Греции главное внимание на начальных этапах формирования структуры подготовки спортсмена 
уделялось непосредственно системе спортивной тренировки, что являлось фундаментальной основой подготовки атлетов. 

В настоящее время по прежнему главное внимание уделяется спортивной тренировки как фундаментальной основе 
подготовки атлета. Так как подготовка спортсменов высокого класса занимает достаточно длительное время, то особую 
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значимость в системе ее организации приобретает проблема спортивного отбора и ориентации. Спортивный отбор 
предполагает наличие достаточно обоснованных признаков, используемых для оценки особенностей физического развития, 
физического и психического здоровья, меры оценки двигательной одаренности к специфическому виду двигательной 
деятельности, формирование определенной потребности в занятии конкретным видом спорта. Крайне важным в этом вопросе 
является учет возрастных особенностей проявления соответствующих критериев и необходимой достаточности их 
выраженности чтобы получить ответ на вопрос: сможет конкретный индивид выполнить задачи соответствующего этапа 
многолетней тренировки? 

Для каждого из этапов подготовки необходимо иметь адекватные методы и критерии отбора, обеспечивающие 
достаточную гарантированность даваемого заключения. Естественно, что на первом этапе отбора определяющую роль играют 
антропометрические и морфофункциональные показатели занимающихся и доступный уровень физической подготовленности. 
На этом этапе оценивается уровень физической подготовленности общей направленности, которую можно характеризовать как 
универсальную базу, на основе которой будет формироваться последующая спортивная специализация. Естественно, что 
кроме антропометрических, морфофункциональных показателей, показателей уровня физической подготовленности и 
физического развития, не исключаются критерии оценки психического развития, физического состояния, скорости и уровеня 
возрастной обучаемости. Поскольку речь идет о отборе и прогнозировании, то всю контролируемую информацию на каждого 
занимающегося необходимо накапливать как паспорт индивидуального развития с последующей систематизацией собранного 
материала. Это позволит уточнить методологические основы теории и практики спортивной педагогики и определить 
соответствующие методологические подходы к современному уровню развития спортивной науки и практики спорта [1, 6]. 

Связь исследования с научными программами, планами, темами. Исследования выполнены в соответствии со 
Сводными планами научно-исследовательских работ в сфере физической культуры и спорта на 2011-2015гг. по теме 2.6 
«Теоретико-методические основы совершенствования тренировочного процесса и соревновательной деятельности в структуре 
многолетней подготовки спортсменов (№ государственной регистрации 0111U001168)», и комплексного научного проекта 
«Теоретико-методические основы формирования личностной физической культуры у детей и молодежи как основы их здоровья 
(№ государственной регистрации 0113U001205)». 

Цель исследования: выделить наиболее важные положения, которые в поэтапном отборе и прогнозировании 
определяют успешность спортсмена в многолетнем процессе его подготовленности. 

Задачи исследования: 
1. Определить основополагающие критерии индивидуального физического развития и характерные особенности 

морфофункционального созревания систем организма. 
2. Определить критерии постоянства отношений и постоянства встречаемости этих отношений в 

морфофункциональном взаимодействии систем организма как объективных показателей индивидуального развития 
занимающихся. 

3. Выделить основные закономерности взаимообусловленных отношений систем организма в его развитии, которые 
определяют индивидуальные особенности проявления двигательных возможностей, обеспечивающих успешность в 
достижениях высоких спортивных результатов. 

Материалы и методы исследования. Анализ процедуры построения процесса многолетней подготовки спортсменов 
по материалам научно-методической литературы рассматриваемой проблемы, собственные исследования детей 7-8 лет, 
занимающихся в спортивных школах Украины и Курдистана 

Методы исследования: Анализ и обобщение научно-методической литературы, медико-биологические методы, 
естественный педагогический эксперимент, методы математического моделирования, статистический анализ полученного 
экспериментального материала. 

Результаты исследования и их обсуждение. В существующей системе отбора, ориентации, управления и контроля 
в многолетней подготовки спортсменов используются среднестатистические критерии оценки параметров, которые выбраны 
для осуществления поставленных задач. Естественно, что получаемая оценка индивидуальных возможностей на основании 
этих критериев несет в себе ошибку. Согласно теории прогнозирования процессов протекаемых в нечетких множеств или 
толерантных пространств его надежность тем ниже, чем больше ошибка оценки [7]. Тем не менее среднестатистические 
критерии оценки играют исключительно важную роль в установлении общих законов динамики взаимообусловленных 
отношений системы «организм – окружающая его среда». Любого рода такие отношения, будучи представленным в 
признаковых семантических пространствах с введенной в них единой мерой сравнения, позволяют установить упорядоченное 
представление возникающих взаимообусловленных отношений [9]. Именно это положение позволяет использовать конечный 
результат как обобщающие критерии его получения при различной вариации долевого участия взаимодействующих 
параметров [5, 10]. 

Окружающая среда выступает фактором отбора тех, кто наиболее приспособлен к эффективному взаимодействию с 
ней в формировании устойчивых взаимообусловленных отношениях. При определенном конечном эквифинальном результате, 
через определенный промежуток времени, его значение достигают только те, кто оказался наиболее адекватным к ее 
условиям. Фактически происходит исключение тех, кто не имеет необходимого уровня проявления признаков для выживания. 
Это приводит к уменьшению вариации признаков относительно оставшегося контингента, обладающего устойчивой 
характеристикой среднестатистического показателя необходимого признака. Относительно наиболее широко используемого 
критерия оценки пригодности к занятиям каким-либо специфическим видом двигательной деятельности используются 
антропометрические характеристики структуры строения соматотипа. Попадая в условия необходимости выполнения 
специфической физической деятельности в ней остаются те индивиды, для которых эти условия доступны по интенсивности 
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переносимых нагрузок и соответствию качественной их сложности. При постепенном освоении такого рода образовательной 
среды, вариация соматотипов по эквифинальной сложности достигнутого результата сжимается приближаясь к идеальной 
модели структуры строения тела по установленным критериям строения телосложения. 

В оценке качественной структуры телосложения спортсменов, занимающихся различными видами спортивной 
специализации была использована клиническая антропометрия, в которой оцениваются линейные размеры пятнадцати 
биометрических элементов тела [3]. В зависимости от нарастающей сложности специфики избранного вида спортивной 
специализации происходит рассеивание начального контингента занимающихся по их соответствию врожденной 
предрасположенности соматотипа к специфике предъявляемой физической нагрузки. Фактически отмечается естественный 
педагогический эксперимент, который был разработан Лазурским А.Ф. как метод «естественного эксперимента». Его 
использование внесло исключительно значимый вклад в развитие теоретических основ по характерологии и классификации 
личности [2]. 

Применительно проводимых исследований к занятиям спортивной гимнастикой в системе многолетней тренировки 
используемый метод клинической антропометрии и метод естественного эксперимента позволили установить наиболее 
характерную структуру соматотипа занимающихся юных спортсменов в спортивной гимнастике на стадии первичного отбора и 
ориентации первого этапа многолетней подготовки.  

Полученные результаты приведены в таблицах №1 и №2. 
Таблица 1 

Измеряемые части тела в методике клинической Антропометрии М.Я. Брейтмана 

1.  Верхнее лицо 

Голова с шеей 

Вся длина тела 
посрединной-

вертикальной линии 

2.  Нижнее лицо  

3.  Шея  

4.  Акромиально-сосковое расстояние 

Туловище 5.  Сосково-пупочное расстояние 

6.  Пупочно-паховое расстояние 

7.  Бедро  

Нога  8.  Голень  

9.  Стопа  

10.  Половинное акромиальное расстояние 

Горизонтальные расстояния 11.  Половинное межсосковое расстояние 

12.  Длина стопы от пятки до конца большого пальца 

13.  Длина плеча 

Рука  14.  Длина предплечья 

15.  Длина кисти 

 
Таблица 2. 

 
Наиболее характерная структура соматотипа определяющий предрасположенность к освоению арсенала 

двигательной деятельности соответствующей сложности в спортивной гимнастики на первом этапе отбора. 
 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  

8,85 4,21 5,79 6,84 13,66 10 26,14 20,33 4,21 9,5 6,33 14,7 18 14,5 10,5 

8,33 3 4,17 8,33 17,66 7 23,5 25,5 5,5 9 7 16 19 14,6 9,2 

8 4 5,33 6,22 15,11 5,33 26,66 24 5,2 9,33 7,11 14,5 17 14 9,73 

 
Первая строка в таблице 2 соответствует стандарту строения соматотипа, который представляет среднестатическую 

популяционную характеристику обследуемого контингента. Вторая и третья строки соответствуют категории обследуемых лиц, 
которые наиболее спешно осваивают арсенал упражнений спортивной гимнастики, входящих в программу первичного этапа 
многолетней подготовки, связанной с осуществлением предварительного отбора и спортивной ориентации. 

В методике клинической антропометрии линейные размеры измеряемых частей тела соотносятся к длине тела, что 
позволяет определять вариативность структуры строения тела относительно его роста. Данный метод обеспечивает высокую 
точность прогнозирования предрасположенности организма к устойчивости и чувствительности действия различных факторов 
окружающей среды. Этот факт лежит в основе донозологической диагностики и оценки врожденных особенностей соотношения 
двигательных качеств, что определяет соответствующую предрасположенность к специфическим формам двигательной 
деятельности. 

Таким образом, абсолютные размеры тела и вариативность его компонентов выступают внешним отображением 
особенностей обменных процессов, что характеризует индивидуальность физического развития и скорость биологического 
созревания различных морфофункциональных образований целостного организма. Такое представление протекаемого 
процесса формообразования позволило разработать единый подход в оценке истинного или биологического возраста 
занимающихся спортсменов. Важность решения этого вопроса определяется тем, что все существующие методы отбора и 
тестирования базируются на показании хронологического возраста. При его использовании биологический возраст в достаточно 
большом количестве случаев существенно различается с хронологическим. Более того, определение биологического возраста 
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по различным, широко используемым критериям его определения, у одного и того же индивида оказывается разным. 
На основании разделения понятия развития на его составляющие компоненты, к которым относится рост массы тела и 

ее формообразование, было достигнуто согласование соотношения хронологического возраста и биологического возраста, 
присущего конкретному индивиду. Наблюдаемый эффект разного формообразования тела при одинаковой его массе и 
одинакового формообразования при разной массе обращает внимание на то, что рост массы тела является наиболее 
устойчивым показателем оценки биологического возраста и его согласованием с хронологическим возрастом. 

При статистической обработке распределение массы тела относительно хронологического возраста, масса тела 
соответствующая математическому ожиданию принимается за возрастную норму для данного хронологического и 
биологического возраста. Масса, которая оказывается меньше номы, указывает на замедление биологического развития 
индивида. При массе, которая оказывается больше нормы, биологическое развитие считается ускоренным. Представление 
зависимости процесса формообразования и роста массы тела в специальном признаковом семантическом пространстве 
позволяет создать упорядоченную систему формообразования тела по трем пространственным координатам.  

Такая система распределения массы тела относительно ее возрастной нормы позволяет давать количественную 
характеристику биологического возраста и индивидуальных особенностей его протекания. Перемещение массы тела вдоль 
линии ее среднестатистического значения отражает биологический возраст. Во всех случаях он может либо совпадать с 
хронологическим возрастом обследуемого, что отражает норму биологического развития, либо опережать, либо отставать. Так 
как представленная зависимость отражена в трехмерном пространстве, в котором координатные оси являются линейными 
характеристиками, отражающие объем тела, то его диагональ с учетом плотности тела выступает шкалой измерения массы 
тела. 

Для однозначного определения биологического возраста обследуемого и индивидуальных особенностей его 
протекания необходимо по массе тела обследуемого установить его соответствие массе хронологического возраста. Если 
координаты размеров тела по продольной, боковой и сагиттальной осям тела совпадают и масса тела ровна хронологическому 
возрасту, то биологический возраст соответствует норме его развития. Когда координаты установленной массы тела 
обследуемого лежит на шкале массы тела, но она не соответствует хронологическому его значению, то можно говорить о 
нормальном запаздывающем развитии и нормальном опережающем развитии. 

При условии, когда координаты массы тела не лежат на шкале массы тела, то из точки их пересечения проводится 
перпендикуляр на шкалу массы тела и определяется биологический возраст. Через точку пересечения перпендикуляра со 
шкалой массы тела проводится плоскость, перпендикулярная к шкале измерения массы тела. Находящийся на этой плоскости 
отрезок, соединяющий описанные точки является радиусом вектором, который представляет качественные и количественные 
индивидуальные особенности биологического возраста обследуемого. Длина радиус вектора отражает меру нарушения 
долевого соотношения распределения массы тела по направлению трех координатного процесса его формообразования. 
Качественная направленность этих отклонений определяется углом поворота относительно проекции трех координатных осей 
на проведенную плоскость. 

Разработанный метод оценки биологического возраста имеет патент №77618 Украины «Спосіб побудови 
антропометричної будови тіла людини для діагностики та контролю фізичного розвитку фізичної підготовленості». Заявка від 
25.02.2013. – 4 с. Получаемые характеристики оценки биологического возраста обследуемого обладают постоянством своего 
проявления в течении всего жизненного цикла и несут в себе отражение качественной и количественной характеристики 
индивидуального физического развития, выраженных в особенностях морфофункционального созревания систем организма. 

Учитывая сохранение постоянства проявления критериев индивидуального физического развития и постоянство 
встречаемости отношений конкретно определенных морфофункциональных взаимодействий систем организма как 
объективных показателей индивидуального развития занимающегося контингента спортом установленных в результате 
проведенных исследований было получено решение первых двух задач. Это позволило приступить к поиску закономерности, 
которые определяют индивидуальные особенности двигательных возможностей, обеспечивающих успешность в достижении 
высоких спортивных результатов. 

Как отмечалось выше для решения этой задачи был использован естественный педагогический эксперимент. Его суть 
состояла в том, что на максимально доступном количестве лиц различного уровня спортивной квалификации и направленности 
спортивной специализации, охватывающих контингент лиц от новичков до мастеров спорта международного класса стало 
возможным констатировать факт связи между характером растущей сложности тренировочных заданий и соревновательной 
деятельности, и тех способностей занимающихся, которые позволили обеспечить их успешность в достижении высших 
ступеней спортивного мастерства.  

На первом этапе многолетней подготовки, когда осуществляется первичный отбор и определение спортивной 
ориентации вся масса «новичков» дифференцируется по направленности последующей спортивной ориентации на основе 
врожденной предрасположенности к специфике двигательной деятельности. Выбрав конкретную спортивную ориентацию 
контингент занимающихся подвергается естественному отбору, в котором учесть все факторы практически не представляется 
возможным. На этом этапе в силу вступает метод последовательного исключения лиц, не обладающих необходимыми 
качествами, свойствами и способностями, возникающими по мере усложнения средовых условий избранной двигательной 
деятельности. Фактором отбора выступает возрастающая квалификация спортивной деятельности. Фактически, спорт, как и 
любая усложняющаяся среда оставляет на арене только тех, кто может адаптироваться к ней. 

По этапам спортивной сложности любой ее специфической направленности все в большей мере проявляются 
наиболее общие для любой спортивной направленности те качества, которые позволили достичь мастерства международного 
класса. Вариативность этих качеств, сужается, а выраженность их возрастает до очевидного проявления. Используя это 
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явление и метод семантических признаковых пространств была установлена зависимость снижения численности индивидов по 
мере достижения или более высокого уровня спортивной квалификации в различных видах спорта. 

Семантическое признаковое пространство упорядоченного отражения зависимости между численностью лиц 
достигающих высших уровней спортивного совершенствования от уровня этих достижений представляет прямоугольное 
декартовое двухмерное пространство в виде квадрата. Координатные оси, в этом пространстве являются: шкала сложности 
выполняемого мастерства, отражающая уровень квалификации, шкала сложности освоенного уровня арсенала двигательной 
деятельности направленной спортивной ориентации. Одна из диагоналей отражает адекватность требований среды и уровня 
готовности спортсмена в ее пребывании. Вторая диагональ отражает меру вариативности достаточного уровня 
подготовленности для успешного пребывания на соответствующем уровне профессиональной сложности среды. Фактически 
эти диагонали могут выступать координатами самостоятельного семантического признакового пространства, в котором при 
нулевой сложности задания, вариативность достаточного уровня подготовленности, обеспечивающего требования в среде, 
выступает вторая диагональ. 

Такая система упорядоченного представления «выживаемости» участников многолетнего отбора наиболее лучших 
показывает, что их численность уменьшается по экспоненциальной зависимости. Начиная с уровня мастеров спорта особую 
значимость представляют такие признаки как соревновательная надежность, которая отражает устойчивость спортсмена к 
экстремальным и особым условиям соревновательной деятельности. Данные признаки характеризуют уровень 
психологической подготовленности спортсмена. Именно этот раздел их подготовки остается наиболее слабым в системе 
тренировочного процесса. 

Причина такого состояния вопроса состоит в том, что в практике спортивного психолога отсутствуют методы 
индивидуального контроля меры психической напряженности как показателя уровня готовности и текущего волнения как 
показателя уровня оперативного адаптационного поведения выбора решения. Опираясь на выполненные исследования Я.И. 
Пугач в области исследования эмоционального поведения спортсменов в экстремальных и особых условиях соревновательной 
деятельности были выделены существенные различия между понятиями экстремальных условий и особых условий как двух 
независимых характеристик, определяющих влияние на протекание эмоциональных состояний человека. В основе одной из них 
лежит оценка меры неопределенности в среде пребывания, которая порождает экстремальность ситуации по качественной 
неожиданности ее проявления, силы проявления и скорости развития возникшей неожиданности. В основе второй лежит мера 
осознанности ответственности за выполнение задания. Оно не зависит от меры осведомленности о условиях выполняемого 
задания, а касается понимание глубокой необходимости его выполнения, что и составляет особые условия его выполнения. 
Именно эта сторона воздействия на психическое состояние спортсмена определяет его соревновательную надежность и 
влияет на успешность выступлений в соревнований различной значимости по ответственности выступления и победе в них. 

Анализ накопленного опыта и специально проведенные исследования показывают, что особенность протекания 
эмоциональных состояниях в экстремальных и особых условиях спортсменов, которые достигают успеха состоит в том, что оно 
всегда остается в зоне равновесного эмоционального напряжения с проявлением сдержанной реакции на успех и 
хладнокровной реакцией на неудачу. Основная форма изменения эмоционального состояния характеризуется динамикой 
изменения эмоционального напряжения, соответствующего необходимому уровню готовности при минимальном диапазоне 
эмоционального волнения. Разработанные методики оценки индивидуального характера протекания эмоциональных состояний 
в экстремальных и особых условиях, которые были выявлены у спортсменов высшей квалификации в равной степени 
наблюдаются у контингента обследуемых начального этапа предварительного отбора и спортивного ориентирования в 
многолетней подготовке спортсменов. 

Существенным недостатком организации и осуществления этого процесса является тот факт, что распределение 
контингента по возрастным этапам в многолетней подготовке основано только на хронологической констатации без учета 
истинного биологического возраста и индивидуальных особенностей скорости и направленности его протекания. Этот 
недостаток приводит к неправильному определению допустимых объемов и сложности арсенала двигательных упражнений, 
доступных для соответствующего биологического возраста. Стремление интенсифицировать и ускорить достижения 
превосходящие естественные границы физических возможностей, достижиых для каждого индивидуального биологического 
возраста приводят уже на первом этапе первичного отбора и ориентации в многолетней подготовке к потере одаренных детей. 

Несмотря на то, что сущность индивидуальной нормы имеет достаточно обширное освещение в научной литературе 
начиная с 80-х годов прошлого столетия, существуют методы ее определения и контроля за текущим функциональным 
состоянием человека, должного применения она не нашла в практике организации спортивной тренировки. Планирование и 
учет продолжает осуществляться на основе среднестатистических популяционных критериев, что приводит к значительному 
отсеву перспективных индивидов. 

Выводы. 
1. Для обеспечения отбора и ориентации к занятиям спорта в поэтапной многолетней подготовке необходимы 

стабильно воспроизводимые критерии надежного прогнозирования, которыми выступают показатели стандартизированной 
системы определения биологического возраста, являющегося наиболее объективным показателем особенностей протекания 
индивидуального физического развития с учетом скорости его развития и качественными особенностями проявления. 

2. Особенности протекания физического развития по его скорости и качественной направленности являются 
основой для определения индивидуальной нормы взаимодействия с образовательной средой и построения оптимального 
алгоритма ее освоения с установлением скорости и предельного значения уровня достигаемой сложности взаимодействия с 
ней.  
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3. Осуществление сличимости качественных особенностей протекания физического развития, требуемой для 
отбора и спортивной ориентации в поэтапной многолетней подготовке спортсменов, необходимо представлять в признаковых 
семантических пространствах с введенной в них единой мерой сопоставляемых параметров. В выборе надежных и доступных 
для систематического контроля параметров необходимо использовать критерии росто-весовых отношений предложенных в 
методике оценки физического развития по методике Hirata и клинической антропометрии Брейтмана, модифицированных в 
ХГАФК, которые широко используются в проводимых исследованиях и изложены в научных изданиях [8]. 

4. Построение сравнительных качественных характеристик индивидуального физического развития на основе 
специальных признаковых семантических пространствах позволит упредить ошибочный отсев одаренных детей на начальном 
этапе предварительного отбора возникающий в результате несовершенства используемых методик диагностики особенностей 
индивидуального физического развития. 

Дальнейшие исследования будут направлены на построения автоматизированной системы контроля процесса 
отбора и определения ориентации направленности занятий конкретным видом спорта, что при наличии современной 
компьютерной техники существенно повысит эффективность этого процесса. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З АТЛЕТИЗМУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СУЧАСНОМУ 

ОСВІТНЬОМУ ВИМІРІ 
 

У статті висвітлено особливості організації занять з атлетизму для студентів вищих навчальних закладів.  
Обґрунтовується необхідність застосування нових методик в організації занять для досягнення ефективних 

результатів при застосуванні нових методів і засобів фізичного виховання.  
Зазначено сучасний підхід до організації занять з атлетизму зі студентами, враховуючи їхні індивідуальні та 

фізичні можливості. 
Ключові слова: атлетизм, студенти, заняття, освітній вимір. 
 
Корюкаев Н.Н. Особенности организации занятий с атлетизма для  для студентов высших учебных 

заведений в современном образовательном измерении.  
В статье освещены особенности организации занятий с атлетизма для студентов высших учебных заведений.  
Обосновывается необходимость применения новых методик в организации занятий для достижения 

эффективных результатов при применении новых методов и средств физического воспитания.  
Указано современный подход к организации занятий с атлетизма со студентами, учитывая их индивидуальные и 

физические возможности. 
Ключевые слова: атлетизм, студенты, занятия, образовательный измерение. 

 
Koryukaev N.N. Features of the organization of classes with athleticism for students of higher educational institutions 

in the modern educational dimension. 
The article highlights the features of the organization of classes with athleticism for students of higher educational institutions. 

The necessity of applying new methods in the organization of classes for achieving effective results in the application of new methods 
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and means of physical education is substantiated. The modern approach to the organization of classes with athleticism with students, 
taking into account their individual and physical abilities, is indicated. 

In Ukraine today is a common problem faced urgently improvement of students. The health of their due to many factors and is 
assessed by experts of medical, educational, psychological sciences as unsatisfactory, increasing the level of overall incidence and 
prevalence of diseases of individual organs and systems.  

This contributes to the increased intensity of the impact on children's health of environmental factors and social health risk, 
nutrition deterioration of the structure, reducing the effectiveness of traditional preventive measures, increased inactivity due to the rapid 
development of science and technology. 

The organization of classes athleticism important task is to develop students healthy lifestyle of physical i restore spiritual 
strength, rehabilitation and correction of health.. 

Modern scientific research related to the influence of recreational physical education facilities, including new and innovative types 
of sports . 

One feature classes in athletics is that they affect the physical rehabilitation of students and are very popular among young 
people. The problem of the current state of physical education teaching students the subject of many works, which proved lack of 
motivation towards physical education students. Features attitude of young people to physical education indicate a need to improve 
physical training programs towards their individual compliance and physical abilities. 
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Постановка проблеми. В наш час стан фізичної підготовленості студентів є досить незадовільним це спонукає до 
визначення й усвідомлення ролі фізичної культури як складової частини загальної культури та необхідності розв’язання 
проблем, пов’язаних зі здоров’ям. Незадовільний стан фізичного здоров’я більшості населення, у тому числі й студентів, дає 
підстави вважати, що існуюча система фізичного виховання не спроможна повною мірою вирішити питання культури здоров’я 
особистості, поліпшення її фізичних якостей. Спроби використати фізичну культуру як засіб оздоровлення, без вироблення 
необхідності фізичного самовиховання, створюють лише передумови для деякої модернізації самого процесу формування 
фізичного розвитку людини, але не формування фізичної культури особистості [3].   

В Україні сьогодні нагально постала загальна проблема оздоровлення студентів. Стан здоров’я їх зумовлений 
багатьма факторами і оцінюється фахівцями медичних, педагогічних, психологічних наук як незадовільний: підвищується рівень 
загальної захворюваності та поширеність захворювань окремих органів і систем. Цьому сприяє зростання інтенсивності впливу 
на здоров’я дітей факторів екологічного та медико-соціального ризику, погіршення структури харчування, зниження ефективності 
проведення традиційних профілактичних заходів, підвищення гіподинамії у зв’язку зі стрімким розвитком науково-технічного 
прогресу. 

В організації занять з атлетизму важливим завданням є формування студентів здорового способу життя, розвитку 
відновлення фізичних i духовних сил, реабілітації й корекції здоров'я. Факт існування тісного зв'язку між здоров'ям дітей i 
організацією та методикою фізичного виховання доведено А. Г. Сухаревим, Г. Л. Апанасенком, В. А. Шаповаловою. 

Сучасні дослідження науковців пов'язані з оздоровчою дією засобів фізичного виховання, у тому числі й нових 
нетрадиційних фізкультурно-спортивних видів на осіб юнацького і молодіжного віку 17 – 20 років. 

Однією з особливостей занять з атлетизму є те, що вони впливають на фізичне оздоровлення студентства і 
користуються великою популярністю серед молоді. Проблемі сучасного стану фізичного виховання студентів присвячено багато 
педагогічних праць, в яких, доведено відсутність мотивації до занять фізичною культурою студентів. Особливості ставлення 
молоді до процесу фізичного виховання свідчать про необхідність доопрацювання програм із фізичної культури у напрямі їх 
відповідності індивідуальним та фізичним можливостям [1].  

Опитування студентів вищих навчальних закладів показує підвищення популярності серед занять з фізичного 
виховання – занять з атлетизму, плавання, футболу. Тому Однією із ефективних методик є розробка та вдосконалення науково-
обґрунтованого підходу саме занять з атлетизму.  

Виклад основного матеріалу. В сучасному освітньому вимірі атлетизм являється одним із популярних видів спорту 
серед студентів. Особливістю занять з атлетизму є оздоровчий напрям, а також використання комплексів силових вправ із 
різними обтяженнями: штанга, гантелі, гирі, тренажери для вдосконалення фізичної підготовленості. Система вправ, які 
виконуються на заняттях з атлетизму, дає можливість студентам розвивати силу разом із витривалістю, спритністю й деякими 
іншими фізичними якостями, які сприяють зміцненню здоров’я.  

В наш час все більш популярними стають фізичні вправи з обтяженням. Ними займаються і жінки, і чоловіки різного віку 
та соціального походження. Особливу перевагу їм надає молодь. Бути сильними, міцними, м’язистими хочуть багато людей. У 
зв’язку з цим виникає потреба у підготовці висококваліфікованих фахівців, котрі можуть надавати послуги щодо задоволення 
населення у його прагненні покращити свої силові кондиції [ 7]. 

В історичному аспекті атлетизм сформувався як складова філософії фізичного вдосконалення людини. У всі часи 
виявлявся інтерес до фізичної сили і її пливу на здоров’я людини. На різних етапах еволюції атлетизм виділився в окремі види 
спорту (важка атлетика, гирьовий спорт, пауерліфтинг, бодібілдинг, фітнес) і види оздоровчо-рухливої діяльності (пілатес, 
шейпінг). 

Атлетизм позитивно впливає на м’язову систему  і є основою психофізичного тренування, дозволяє підтримувати на 
високому рівні психофізичні функції, які є показником здоров’я. Вправи з обтяженням швидко знімають психічні навантаження, 
заспокоюють нервову систему. 

Заняття з атлетизму мають свої переваги:  
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1) настає помітний ефект занять уже протягом декількох місяців;  
2) дає змогу ізольовано впливати на недостатньо розвинуті м’язові групи та легко дозувати навантаження.  
Вчені встановили, що заняття з атлетизму позитивно впливають на функціональні системи організму, зокрема, серцево-

судинну та органи дихання. Під час занять фізичними вправами силової спрямованості в скелеті з’являються нові морфологічні 
ознаки, наприклад гіпертрофія кісток, особливо їх компактного шару, перебудова структури губчастої речовини тощо [5].  

Заняття з атлетизму дають змогу за короткий термін досягти збільшення м’язової маси в хлопців 18–19 років. У цілому 
вправи з обтяженнями сприятливо впливають на формування статури, покращують дієздатність органів і систем молодого 
організму. Організовуючи заняття з атлетизму слід враховувати наступні фактори: біологічні особливості студентів, загальний 
рівень фізичної підготовки [8].  

На заняттях з атлетизму потрібно використовувати комплекс засобів для розвитку сили: вправи з обтяженням масою 
власного тіла; вправи з обтяженням масою предметів; вправи в подоланні опору еластичних предметів; вправи в подоланні 
опору партнера; вправи з комбінованим навантаженням; вправи на тренажерах [4].  

Крім того, особливістю планування навантаження на заняттях з атлетизму є використання не тільки силових вправ, але й 
рухливі ігри, біг і вправи на гнучкість, особливо на початкових етапах навчання. За даними науковців вправи на гнучкість 
пришвидшують відновлення після вправ із навантаженнями, а біг, створює фізіологічні та біохімічні передумови для успішних 
силових тренувань. Гнучкість також є засобом підвищення інтенсивності тренувань в атлетизмі, тому що вправи для її розвитку 
можливо використовувати не тільки перед і після тренування, але й між підходами [3].  

Заняття атлетизмом вимагають дотримання студентами певних порад щодо профілактики травм у процесі силової 
підготовки: перед вправами силового характеру потрібно ретельно розім’ятись і зберігати організм у теплі протягом усього 
заняття; величини обтяжень та загальний обсяг силових навантажень збільшують поступово, особливо на початковому етапі 
занять силовими вправами; спочатку потрібно добре засвоїти техніку виконання вправи; не слід затримувати дихання при 
виконанні вправ із неграничними обтяженнями; потрібно уникати надмірних навантажень на хребет, в інтервалах відпочинку 
розвантажувати хребет через виконання висів; у вправах із предметами застосовують різноманітні хвати, це допомагає уникнути 
травм рук; силу м’язів ніг слід розвивати в положенні сидячи та лежачи на спеціальних тренажерах; помилково робити глибокий 
вдих перед натужуванням, оптимальним є напіввдих або на 60 – 70 % від глибокого вдиху; варто уникати тривалих натужувань; 
при відчутті болю або поколюванні в м’язах, зв’язках, сухожиллях чи суглобах слід негайно припинити виконання вправ [7].  

Головне на заняттях з атлетизму - це прагнення гармонійного розвитку м’язів для побудови гарного, пропорційного 
розвинутого тіла. Адже багато показників здоров’я залежать від пропорцій тіла людини й, навпаки, пропорції та розміри 
залежать від розвитку внутрішніх органів [9].  

Встановлено, що основними принципами атлетичного заняття є принципи прогресуючого збільшення навантаження, 
ізоляції, м’язового шоку, піраміди, пріоритету, суперсетів, суперкомбінації, додаткових повторень, відпочинку, пікового 
скорочення, негативного навантаження, інстинктивного тренінгу, серій зі зменшенням ваги; принцип неповних повторень, 
швидкості [4].  

Головним компонентом занять з атлетизму є особиста гігієна студента, сукупність гігієнічних правил, виконання яких 
сприяє збереженню та зміцненню здоров’я молодого організму. До цих правил слід віднести правильне чергування розумової та 
фізичної праці, регулярне повноцінне харчування, чергування праці й активного відпочинку, повноцінний сон. Невід’ємним 
елементом особистої гігієни студента, індивідуальної профілактики захворювань є здоровий спосіб життя, особливе місце в 
якому належить розпорядку дня (тижня [6].  

Ще одна особливість занять з атлетизму в сучасному освітньому вимірі полягає в у великому різноманітті вправ, методів 
та принципів розвитку силонових якостей, що дає можливість широкого диференціювання навантажень. Це дозволяє врахувати 
індивідуальні особливості студентів залежно від її статі, віку, фізичної підготовленості, рівня фізичного здоров’я. Ця особливість 
сприяє реалізації в навчальному процесі таких дидактичних принципів, як диференціація та індивідуалізація, що особливо 
актуально з огляду на вкрай низький рівень соматичного здоров’я та фізичної підготовки сучасної студентської молоді. 

Висновки й перспективи подальших досліджень. Серед студентів спостерігається значний інтерес до занять з 
атлетизму і вони можуть використовуватись у їх фізичному вихованні.  

Заняття  потрібно поєднувати з використанням не тільки силових вправ, але й рухливих ігор, бігу і вправ на гнучкість.  
Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку сучасних тренувальних програм із використанням засобів 

атлетичної гімнастики. Визначатиметься ефективність їхнього впливу на організм студентів вищих навчальних закладів.  
Література 

1. Гайдук І. Атлетична гімнастика в системі фізичного виховання дітей старшого шкільного віку / І. Гайдук // Молода 
спортивна наука України. – Львів : ЛДУФК. – Вип. 10. – Т. 1. – С. 141–144.  

2. Канішевський С. М. Умови, стан і перспективи розвитку фізичного виховання у вузах України / С. Канішевський, Р. 
Раєвський, В. Краснов, А. Рибковський, С. Присяжнюк, Н. Третьяков // Теорія і практика фізичного виховання. – 2008. – № 1. – С. 
139–145.  

3. Круцевич Т. Ю. Спрямованість цінностей індивідуальної фізичної культури студентів різних відділень вузу / Т. 
Круцевич, О. Марченко // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2008. – № 3–4. – С. 103–107.  

4. Линець М. Основи методики розвитку рухових якостей : навч. посіб. для фізкультурних вузів / М. Линець. – Львів : 
Штабор, 1997. – 204 с.  

5. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры / Л. Матвеев. – М. : Физкультура и спорт, 2008. – 544 с.  
6. Семенович С. Особливості впливу занять атлетичною гімнастикою на розвиток силових здібностей юнаків 15–17 років / 

С. Семенович // Молода спортивна наука України. – Львів : ЛДІФК. – Вип. 3. – Т. 1. – С. 308–311.  



Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова                                                                Випуск 4 (85)  2017  

 

 

65 

 

 

7. Приходько В. В. Реформування вищих навчальних закладів фізичної культури і спорту в Україні / В. Приходько // Теорія 
і практика фізичного виховання. – 2008. – № 1. – С. 74–85.  

8. Шиян Б. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Б. Шиян. – Ч. 1. – Тернопіль : Навч. кн.–Богдан, 2003. – 272 
с.  

9. Hayduk I. Atletychna himnastyka v systemi fizychnoho vykhovannya ditey starshoho shkil'noho viku / I. Hayduk // Moloda 
sportyvna nauka Ukrayiny. – L'viv : LDUFK. – Vyp. 10. – T. 1. – S. 141–144.  

10. Kanishevs'kyy S. M. Umovy, stan i perspektyvy rozvytku fizychnoho vykhovannya u vuzakh Ukrayiny / S. Kanishevs'kyy, R. 
Rayevs'kyy, V. Krasnov, A. Rybkovs'kyy, S. Prysyazhnyuk, N. Tret'yakov // Teoriya i praktyka fizychnoho vykhovannya. – 2008. – № 1. – 
S. 139–145.  

11. Krutsevych T. Yu. Spryamovanist' tsinnostey indyvidual'noyi fizychnoyi kul'tury studentiv riznykh viddilen' vuzu / T. 
Krutsevych, O. Marchenko // Sportyvnyy visnyk Prydniprov"ya. – 2008. – № 3–4. – S. 103–107.  

12. Lynets' M. Osnovy metodyky rozvytku rukhovykh yakostey : navch. posib. dlya fizkul'turnykh vuziv / M. Lynets'. – L'viv : 
Shtabor, 1997. – 204 s.  

13. Matveev L. P. Teoryya y metodyka fyzycheskoy kul'turы / L. Matveev. – M. : Fyzkul'tura y sport, 2008. – 544 s.  
14. Semenovych S. Osoblyvosti vplyvu zanyat' atletychnoyu himnastykoyu na rozvytok sylovykh zdibnostey yunakiv 15–17 rokiv / 

S. Semenovych // Moloda sportyvna nauka Ukrayiny. – L'viv : LDIFK. – Vyp. 3. – T. 1. – S. 308–311.  
15. Prykhod'ko V. V. Reformuvannya vyshchykh navchal'nykh zakladiv fizychnoyi kul'tury i sportu v Ukrayini / V. Prykhod'ko // 

Teoriya i praktyka fizychnoho vykhovannya. – 2008. – №1. – S. 74–85.  
16. Shyyan B. Teoriya i metodyka fizychnoho vykhovannya shkolyariv / B. Shyyan. – Ch. 1. – Ternopil' : Navch. kn.–Bohdan, 

2003. – 272 s. 
Лаврентьєв О.М., Буток О.В., Сокіл О.А. 

Університет державної фіскальної служби України 
 

РУХОВА АКТИВНІСТЬ ЗАПОРУКА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 
 

В роботі розглядаються питання, що до формування здорового способу життя засобами рухової активності в 
зокрема елементами ходьби. Використовувалась програма «S Health», яка направлена на підтримання фізичної форми та 
гарного самопочуття – функція крокомір. В досліджені прийняло участь 60 чоловік з них n=30 курсантів та n=30 офіцерів 
різними за віком. Були проаналізовані науково-методичні, інтернет джерела та власні дослідження. 

Ключові слова: фізична активність, ходьба, викладач, здоров’я. 
 
Лаврентьев А.Н., Буток Е.В., Сокол О.А. «Двигательная активность залог здорового образа жизни». В 

роботе рассматриваются вопросы к формирования здорового образа жизни,  средствами физической активности в 
частности ходьба. Использовалась программа «S Health», функция шагомер. В исследовании приняло участие 60 человек з 
которых n=30 курсантов и n=30 офицеров различными по возрасту. Были проанализированы литературные интернет 
источники и личные наблюдения. 

Ключевые слова: двигательная активность, ходьба, преподаватель, здоровье. 
 
Lavrentiev A.N., Butok O.V., Sokol O.A. "Locomotor activity in a healthy way of life" The paper discusses the issues to a 

healthy lifestyle by using of motor activity in particular elements of distance. The article consider question with the motor activity of 
teaching staff. Because of their distinctive features are: high neuro-emotional tension, mental overwork, stress and low physical activity. 
Which will eventually lead to a significant decrease in mental and physical performance, deterioration of activity major body systems and 
psychological indicators, and for systematic action significantly impair the health and cause of various diseases. To solve this problem 
used the program «S Health» function pedometer. In a investigation accept part officers (n = 30) for medical and age groups and 
students (n = 30). By age officers distributed as follows: from 20-30 years -10 people; 30 to 40 years - 10 people; 40 -50 years - 10 
people. By tracking the students had taken a training platoon 3 courses (age is 19-20 years). 

So consider physical activity as the foundation of physical activity to balance physical activity during their service and in their 
spare time. 

Motor activity is monitored for 4 months. During this study period was characterized by the fact that the semester ended, 
approaching holidays and the start of a new semester. 

The results of own research found that almost all of the study participants performed minimal physical activity, their rates 3-4 
times higher than the minimum. But the exercise was of moderate, without any acceleration and the performance of motor activity 
continued for 10 hours or more. 

The authors analyzed the scientific and methodological and internet sources and own observations. 
Key words: physical activity, walking, teacher, health. 
 
Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. На даний час, проблема 

фізичного розвитку, має велику актуальність, враховуючи те, що в загальноосвітніх школах та ВНЗ зменшилась активність 
підлітків та молоді, а саме: мало хто відвідує спортивні секції; фізична активність слабка, не завжди відповідає нормі, самостійна 
робота у напрямку фізичному розвитку низька  або слабо організована [1]. 

В свою чергу, недостатня рухова активність впливає на: опорно-руховий апарат; центральну нервову, дихальну та 
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ендокринну системи; виникають серцево-судинні захворювання, нирок. На зараз перелічені хвороби де частіша зустрічаються 
серед молоді [3]. 

Як відомо, в процесі адаптації організму до фізичних навантажень покращується скорочувальна можливість міокарда, 
зменшується потреба його в кисні, збільшується сітка капілярів, підвищується вміст глікогена, білкових з’єднань і активність 
ферментів, необхідних для інтенсивної та довготривалої  роботи серця. Вагома перебудова нейрогуморальних механізмів 
регуляції сприяє економізації роботи серця та наростання енергетичного потенціалу. Основні фізіологічні показники в стані 
спокою у тренованих людей знаходяться на більш “економічному” рівні, а максимальні можливості під час м’язової роботи більш 
високі, чим у нетренованих людей. 

 Автори [6, 3] вважають, що процес формування навичок здорового способу життя належать до сфер як навчання так і 
виховання, оскільки в умовах управління поведінкою, необхідно виховувати у молодого покоління культуру здоров’я. Особливе 
значення в цьому плані набувають заходи, що базуються на педагогічних засадах фізичного виховання; методів самоорганізації 
та проведення культурно-спортивних заходів з оздоровчою спрямованістю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом в найбільш розвинених країнах світу спеціально 
організована рухова активність розглядається як потужний засіб зміцнення здоров’я населення. Згідно затвердженим 
рекомендаціям рівень фізичної активності, необхідний для підтримання здоров’я мінімально складає 150 хв. вправ середньої 
інтенсивності або 75 хв. високої інтенсивності в тиждень. Американські дослідники визначили, що добра фізична підготовка 
чоловіків середнього віку на 55% знижує ризик розвитку раку легень і на 44% кишечника. Так як  
під час рухової активності частіше скорочуються м’язи: діафрагми (підвищення частоти дихання), передньої стінки живота, що 
впливає на хвилеподібні послідовні скорочення (покращує перистальтику кишечника та на функцію шлунково-кишкового тракту). 
Покращується секреція і виділення жовчі з печінки, що сприяє її активнішій функції. Відбувається очищення крові від токсичних 
речовин, синтезуються необхідні організму білки, ферменти і вітаміни [8]. 

Також іноземні дослідники дійшли до висновку, що ті хто виконує не високий рівень фізичної активності але він 
присутній в їх ньому житті то ризик передчасної смерті нижчий. А якщо вона перевищує в два рази то цей ризик знижується на 
31%, для виконуючих 2-3 норми  на 37 %. Найбільш сприятливим для тривалого життя є рівень фізичної активності від 3-5 
рекомендованих мінімумів, що приблизно дорівнює 7 годинам ходьби або 2 годинам 15 хвилин бігу на тиждень [8]. 

Організацією вільного часу дітей, студентської молоді, різних груп населення займались науковці різних країн світу (А. 
Мартик; І. Олійник, К. Єрусалимець, С. Савчук, В. Ковальчу; Н. Цимбалюк). Особливостями впливу середовища в якому 
виховується людина належать роботи (Д. Пуцято, Т. Шчебак). Рекреаційно-оздоровча направленість розглядаються в роботі ( Л. 
Карпова).  Рухова активність як засіб здорового способу життя у роботах (О. Жданова, Я. Чеховська) [5]. 

Наукове дослідження виконується  згідно науково-дослідної теми кафедри спеціальних дисциплін та організації 
професійної підготовки факультету податкової міліції Національного університету державної податкової служби України   на 
2014-2019 роки за темою «Формування спеціальних професійних якостей працівників правоохоронних органів», державний 
реєстраційний номер 0114U001841. 

Актуальність теми полягає у тому, що недостатня рухова активність приводить до порушення нормального 
функціонування організму. Через це і виникає необхідність у вишукуванні найбільш раціональних фізіологічних методах 
боротьби з нестачею рухової активності.  

Формування мети та завдань роботи: Мета дослідження –організація різноманітної рухової активності за рахунок 
самоорганізації власного та колективного дозвілля. 

Завдання дослідження:1. Дати характеристику рухової активності.2. Визначити основні компоненти рухової активності 
як складової організації будь якого дозвілля. В роботі використовуються методи аналізу й узагальнення наукових, навчально-
методичних та інтернет джерел та власні дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Рухова активність будь якого індивідуума направлена на формування, 
збереження, зміцнення здоров’я його та адаптацію до змін навколишнього середовища.  

В даній роботі ми звертаємо увагу на фізичну активність науково-педагогічного складу та курсантів ФПМ Університету 
державної фіскальної служби України. Відмінними рисами викладацької діяльності є: високе нервово-емоційне напруження, 
розумові перевантаження, стреси та низька рухова активність. Які з часом  призводять до суттєвого зниження розумової та 
фізичної працездатності, погіршення діяльності основних систем організму та психологічних показників, а за систематичною 
дією значно погіршують стан здоров’я та причиняють виникнення різних захворювань [2]. А заняття у курсантів ВНЗ 
доповнюються іншими формами фізичної підготовки, а саме: ранкова фізична зарядка, спортивно-масова робота (відвідування 
спортивних секцій), участь в спортивних змаганнях та самостійна підготовка [4].  

В досліджені прийняло участь офіцери (n=30) за медико-віковими групами та курсанти (n=30). За віком офіцери 
розподілились наступним чином: від 20-30 років -10 чоловік; від 30 до 40 років – 10 чоловік; від 40 -50 років – 10 чоловік.  До 
складу курсантів був взятий навчальний взвод 3 курсу (вік складає 19-20 років).  

Рухова активність досліджувалась на протязі 4 місяців.  В період 
дослідження закінчувався навчальний семестр,  наближались вихідні, святкові дні, зимова відпуска та початок нового семестру.  

Програма функції крокомір в «S Health», дозволила побачити кількість зроблених кроків, які конвертувались в пройдену 
відстань та потрачені калорії, в залежності від віку, росту, ваги, що наведені в профілі. Та визначалась за наступними 
критеріями: - максимальна кількість кроків протягом дослідження; - середня активність в день або в тиждень; - кількість 
втрачених калорій; - період активності протягом доби; - сон. 

Тому рухову активність розглянемо як основу фізичної активності для збалансування  фізичного навантаження під час 
проходження служби та в години дозвілля. Що може виступити необхідними умовами для: стилю життя, збереження здоров’я, 
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профілактики захворювань тощо. 
За результатами власних досліджень встановлено, що майже всі учасники дослідження виконували мінімальну рухову 

активність, їх показники 3-4 рази перевищують мінімальні. Але навантаження носило помірний характер, без будь-яких 
прискорень та час виконання рухової активності продовжувався  на протязі 10 і більше годин.  

Так для реалізації, щодо залучення викладацького складу до рухової активності ми рекомендуємо прості вправи, а 
саме: - провести роз’яснення у доступній формі про фізіологічну роль руху; - на роботу та с роботи ходити пішки (можливо якусь 
відстань); - на поверх до власної квартири підніматись по сходах (при цьому бажано включати в роботу повністю коліні суглоби, 
що дозволить включити в роботу додаткові м’язи ніг); - розмовляти по телефону під час ходьби; - активна праця та відпочинок 
(робота в домі або в саду); - стрибки на скакалці; плавання (басейні або будь якому водоймі при сприятливих погодних умовах); 
-катання на велосипеді; ходьба на лижах, роликах; будь які спортивні ігри на свіжому повітрі тощо.  

В таблиці 1 вказані основні дані відносно дослідження проведеного  
для визначення рухової активності науково-педагогічного складу та 
курсантів. 

Таблиця. 1 
Критерії оцінки рухової активності 

Критерії Вік 

20-30 30-40 40-50 Курсанти 
19-20 

Максимальна кількість кроків протягом 
дослідження 

27537 18878 18442 23533* 

Середня активність в день / тиждень 94/658 83/581 85,4/601 227/1589 

Кількість втрачених калорій 400 516 417 1062 

Період активності протягом доби 08-20.30 07-23.00 7.30-20.00 6.30-22.00 

Сон 8 8 6.30-8 8.30 

 
*  кроки в період активності 

 
А на наш погляд будь яка рухова активність  допоможе покращити:  
- кровообіг та серцево-судинне здоров’я; 
- оптимізувати роботу всіх внутрішніх органів; 
- прискорити метаболізм глюкози (насичення організму енергією); 
- перешкоджає відкладення холестерину на внутрішніх стінках судин, перешкоджає розвитку атеросклерозу;  
- зниження кров’яного тиску.   
Крім цього різні види ходьби впливають на розвиток м’язів, а саме: 
- ходьба вгору зміцнює м’язи литки та стегон; 
- ходьба з посиленим напруженням м’язів сідниць робить їх пружними; 
- ходьба спиною вперед впливає на м’язи спини та сідниць; 
- ходьба  зігнутими колінами позначається на  м’язах живота; 
- скандинавська ходьба (використання спеціальних палок),  направлено на укріплення верхнього плечового поясу, що 

задіяє 90% всіх м’язів організму та дозволяє спалити на 40% калорій більше, ніж при звичайній ходьбі.  
За історичною довідкою прогулянками на свіжому повітрі полюбляли генії людства такі, як Ньютон, Бетховен, 

Арістотель, Сократ та багато інших.  
М.М. Амосов говорив: «Обов’язково займайтесь спортом. Нормальне фізичне навантаження при здоровому серці: 30-

45 хв. гімнастики на всі суглоби (приблизно 1000-1500 рухів, з яких 500 потрібно робити з гантелями (5 кг)). 60 хв. швидкої 
ходьби, а краще – біг.  У збільшенні навантаження важлива поступовість. Починати треба з четверті норми, прибавляти 3% 
щодня. 

 Контролюйте пульс. Небажано допускати, щоб після вправ або біга він збільшувався більш ніж на 50%, чим в стані 
спокою. Межі частоти: для молодих –150, для похилого віку – 120 уд. в хв. Вправи можна виконувати перед телевізором, щоб 
економити час. 

Здорове харчування вживання: сир, овочі та фрукти – 300-500 грам. молоко, творог, м’ясо – 50-100 грам. Тваринних 
жирів треба уникнути, рослинних – небагато. Сіль та цукор потрібно обмежити. Хліб краще ржаний плюс каші. Голоду не бійтесь 
– він корисний. У похилих людей вага повинна зменшуватись, а не збільшуватись, тому що при старості зменшується маса 
м’язкових білків, а накопичування жиру ні до чого. Нормальна вага, вираховується за формулою: зріст мінус 105-110.  

Керуйте своєю психікою. Від стресів хвороби більше, чим від інших причин. Профілактична перевірка здоров’я: 
вимірюйте кров’яний тиск (норма 110-140 на 60-80), пульс – 60-70. Раз в год бажано зробити аналіз крові на цукор, на гемоглобін 
(120 и више)». 

Висновок. Особистий час кожної людини та її самоорганізація до занять фізичними вправами потребує постійного 
моніторингу для планування особистого дозвілля у вільний час після трудового дня або тижня. Сучасні програми такі як «S 
Health» та інші допоможуть всім бажаючим контролювати, планувати та сприяти власне активне життя.  

Перспективи подальших досліджень у даному напрямі.  Полягає  у створення програм щодо залучення більшої 
кількості  людей до ведення здорового способу життя, та які б відповідали вимогам: доступності, практичності та об’єктивності.  



Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова                                                                Випуск 4 (85)  2017  

 

 

68 

 

 

Література 
1. Антоненко С.А. Формування адаптаційних процесів у курсантів першого курсу до фізичних навантажень під час  

навчання в вузах правоохоронних органів України /Сергій Антоненко// Науковий Часопис серія 15. Науково-педагогічні проблеми 
фізичної культури / фізична культура і спорт / випуск 2(55)15 – Київ: видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. 

2. Безпалий С.М. Вдосконалення професійно важливих якостей постійного складу вищих навчальних закладів МВС 
України /Сергій Безпалий// Науковий Часопис серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і 
спорт / випуск 14(41)13 – Київ: видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – С. 22-27. 

3. Буток О.В. Проблеми формування здорового способу життя у курсантів правоохоронних органів та шляхи їх вирішення 
/О.В. Буток, О.В. Малишєв // Вісник Чернігівського Національного Педагогічного Університету ім. Т.Г. Шевченка Вип. 129 Т.3 
[Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт]. – Чернігів, ЧДПУ, 2015. - С. 42-45. 

4. Лаврентьєв О.М. Аналіз спортивно-масової роботи на факультеті податкової міліції /О.М. Лаврентьєв, О.В. 
Пристінський, О.В. Якименко// Науковий Часопис серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і 
спорт / випуск 9(65)15 – Київ: видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 76-79. 

5. Мандюк А.Б. Рухова  активність в культурі вільного часу як об’єкт наукового дослідження / А.Б. Мандюк// Вісник 
Чернігівського Національного Педагогічного Університету ім. Т.Г. Шевченка Вип. 139 Т.2 [Серія: Педагогічні науки. Фізичне 
виховання та спорт]. – Чернігів, ЧДПУ, 2016. – С.101-105. 

6. Щур Л.Р. Вплив технології формування навичок здорового способу життя на зміни фізичної активності студентів / Л. Р. 
Щур, І. Б. Грибовська, В.В. Іваночко// Слобожанський  науково-спортивний  вісник. – Харків:  ХДАФК, 2016. – №4(54) . – С. 123-127. 

7. Hainer V., Toplak H., Mitrakou A. Treatment modalities of obesity: What fits whom//Diabetes Care. – 2008. – Vol. 31 (suppl. 2). 
– S269-277.  

8. Martyka Anna. Czas wolny dzieci we wspolczesnych polskich miastach / A. Martyka// Wydzial Architektury, Politechnika 
Krakowska – 2012 – S. 105-120. 

9. http://www.bugaga.ru/interesting/1146744074-top-25-prichin-zanimatsya-fizicheskimi uprazhneniyami.html#ixzz3CR259YuC. 
 

Миценко Є. В. 
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, 

 
МОТИВАЦІЯ ДО ЗАНЯТЬ ФІТНЕСОМ У СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ПЕДАГОГІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
Мета: виявити мотиви, що впливають на залучення студентів неспеціальних факультетів до занять фізичним 

вихованням в секційному відділенні фітнесу, визначити значимість кожного з таких мотивів.  Матеріали і методи:  
мотиви, що обумовлюють схильність студентів до занять фізичним вихованням визначались за допомогою двох етапів 
анкетування, проведеного серед студентів першого та другого курсів неспеціальних факультетів Кіровоградського 
державного педагогічного університету ім. В. Винниченка у кількості 64 осіб. Результати: представлена динаміка 
активності студентів в процесі занять фітнесом. Виявлено основні чинники, що мотивують, а також чинники що 
заважають студентам займатися в секції фітнесу. Представлені дані про рівень значимості кожного такого чинника. 
Висновки: виявлено, що три мотиви є основними в процесі прийому рішення про заняття фітнесом для 93% студентів, це - 
необхідність отримати залік, бажання покращити фізичну форму, поліпшити зовнішній вигляд. Зайнятість іншими 
навчальними дисциплінами або ж брак часу загалом є основним чинником, що заважає займатися фітнесом для 60% 
студентів. 

Ключові слова: мотивація, фітнес, фізичне виховання, студенти, активність. 
 
Мыценко Е. В. Мотивация к занятиям фитнесом у студентов высшего педагогического учебного 

заведения. Цель: выявить мотивы, влияющие на привлечение студентов неспециальных факультетов к занятиям 
физическим воспитанием в секционном отделении фитнеса, определить значимость каждого из таких мотивов. 
Материалы и методы: мотивы, обуславливающие склонность студентов к занятиям физическим воспитанием 
определялись с помощью двух этапов анкетирования, проведенного среди студентов первого и второго курсов 
неспециальных факультетов Кировоградского государственного педагогического университета им. В. Винниченко в 
количестве 64 человек. Результаты: представлена динамика активности студентов в процессе занятий фитнесом. 
Выявлены основные факторы, мотивирующие, а также факторы мешают студентам заниматься в секции фитнеса. 
Представленные данные об уровне значимости каждого такого фактора. Выводы: выявлено, что три мотива являются 
основными в процессе приема решение о занятиях фитнесом для 93% студентов, это - необходимость получить зачет, 
желание улучшить физическую форму, улучшить внешний вид. Занятость другими учебными дисциплинами или нехватка 
времени вообще является основным фактором, мешающим заниматься фитнесом для 60% студентов. 

Ключевые слова: мотивация, фитнес, физическое воспитание, студенты, активность. 
 
Mytsenko Ye. V. Fitness training motivation among the students of the pedagogical university. Purpose: to find the 

factors that influence the interest of the students with unsporting specialization concerning fitness training and identify each factors` 
value. We solve these problems: attitude of students about ways to improve fitness; study of the current state of the question; selection 
factors may include the subject matter of the study; determining the significance of individual motives in their overall impact on 
attendance; perspectives for future research. Material and methods: the factors that cause the students` inclination to fitness training 
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were determined means of two stages of the questionnaire that had been lead among 64 first- and second-year students with unsporting 
specialization at the University. Questionnaire anonymously occurred in two stages. Both phases lasted less than a week in December 
2016. The result of the survey was the reasons for, and the second - the indicators that reflect how often a particular motive most 
students feel the most influential. Results: the dynamic of the students` activity in the process of fitness training was revealed. The main 
factors that motivate the students to train at fitness group and the factors that prevent them from fitness training were revealed. The data 
about the level of each factor`s value are revealed. Conclusion: it is revealed that three factors are main in the process of making 
decision about regarding fitness training for 93 percents of the students. This motives are: the necessity to get the credit for a course, the 
desire to improve the physical condition and appearance. Being busy with other subjects or lack of time at all is the main factors that 
prevents 60% of the students from fitness training. A more detailed study measures the impact of individual motifs on the activity of 
students, we believe a promising area of future research. 

Key words: motivation, fitness, physical training, students, activity. 
 

Постановка проблеми. Займаючись фітнесом, як напрямом фізичного виховання студентів в Кіровоградському 
державному педагогічному університеті, ми в тому числі прагнули врахувати їх мотивацію до цього виду діяльності. Прагнучи 
більш раціонально побудувати навчально-виховний процес, ми зіштовхнулися з проблемою розуміння окремих мотивів, як 
чинників, що впливають на рішення студента займатися фізичним вихованням в секційному відділенні фітнесу. Спостерігаючи 
протягом навчального процесу перепади у рівні відвідуваності занять, ми поставили задачі дослідження мотивації тих студентів, 
які обрали фітнес для власного фізичного виховання на початку навчального року. Слід зазначити, що можливість такого вибору 
отримали всі студенти університету в перші тижні навчання.  Ті з них, хто навчався на першому та другому курсах були 
проінформовані про обов’язкову форму контролю успішності занять з фізичного виховання. Оскільки ця категорія студентів є 
пріоритетною в плані залучення до занять для фахівців кафедри фізичного виховання  і оздоровчої фізичної культури, то саме 
студенти першого і другого курсів склали об’єкт нашого дослідження. Предметом же стала їх мотивація до занять фітнесом в 
рамках навчально-виховного процесу. 

Зв’язок теми з науковими планами, програмами. Наукове дослідження виконане згідно теми науково-дослідної 
роботи кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту Кіровоградського державного педагогічного університету 
ім. В. Винниченка на 2016-2017 навчальний рік: «Формування адаптації до навчальних навантажень учнівської молоді засобами 
фізичного виховання», державний реєстраційний номер 0116U005281. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мотивацію до занять фізичним вихованням загалом, вивчала велика 
кількість науковців, окремі роботи були присвячені шляхам педагогічного впливу на процес її формування [5; 4], інші так само як і 
ми, вирішували задачі визначення її структури [8; 3]. Так, в ході окремих досліджень [9], було з’ясовано основні мотиви, що 
спонукають до занять фізичним вихованням студентів економічних спеціальностей. Інша робота присвячена таким мотивам у 
студенток спеціальностей педагогічних [2]. А також зроблено ряд рекомендацій, серед яких врахування побажань студентів в 
процесі планування навчального процесу [9]. Частина дослідників спрямували свою увагу на ще вужчий предмет: мотивацію 
саме до занять фітнесом, як жінок в цілому [10],  так і студентів ВНЗ зокрема [1], тому задачі, яких вони досягали в ході цих  
досліджень, значною мірою збігаються з нашими. Втім припускаємо, що мотиви, рівень їх значимості можуть різнитися в 
залежності від контингенту, місця проведення занять, специфіки закладу, в якому ці заняття проводяться. От же залишається 
відкритим питання компонентів мотивації до занять фізичним вихованням з урахуванням специфіки фітнесу, як напряму такого 
виховання, специфіки контингенту, що залучається до занять у вищому навчальному закладі гуманітарного напряму з перших 
двох курсів неспеціальних факультетів. А також з урахуванням специфіки, обумовленої тим, що заняття відбуваються в рамках 
навчально-виховного процесу. При цьому існує вірогідність розширення, доповнення і уточнення даних в ході повторних, 
близьких за напрямом досліджень. Тому ми прийняли рішення про достатню актуальність проблеми мотивації до занять 
фітнесом студентів неспеціальних факультетів таких навчальних закладів, як наш. 

Основну мету дослідження можна сформулювати як виявлення мотивів, що впливають на імовірність залучення 
студента до занять власним фізичним вихованням в рамках відділення фітнесу.  Під поняттям мотив ми розуміємо усвідомлену 
причину активності людини, спрямовану на досягнення мети [6, с.118]. Ґрунтуючись на результатах попередніх досліджень в 
цьому напрямку [9], а саме рекомендацій про врахування думки студентів в процесі планування навчально-виховного процесу, 
ми визначили одну із задач нашого дослідження. Вона полягала у вивченні думки студентів про шляхи покращення процесу 
організації занять фітнесом. Серед інших задач, як основні слід зазначити вивчення сучасного стану питання,  вибір чинників, 
що гіпотетично можуть належати до предмету дослідження, перевірка такої приналежності, визначення ваги окремих мотивів у 
їх загальному впливі на імовірність відвідування занять, окреслення перспектив подальших досліджень. 

Матеріали i методи дослідження. Місцем проведення дослідження є Кіровоградський державний педагогічний 
університет імені В. Винниченка, де ми шляхом двох етапів анкетування, як загальноприйнятого методу в дослідженні мотивації 
[6, с. 119], спочатку визначили які чинники респонденти вважають такими, що спонукають їх до занять фітнесом, й далі на основі 
запропонованих ними варіантів сформулювали мотиви, внесли їх до бланків і з рештою провели другий етап анкетування 
запропонувавши респондентам оцінити який із зазначених мотивів найбільше впливає на їх рішення займатися фітнесом. 
Обидва етапи опитування проводилися серед студентів першого та другого курсів неспеціальних факультетів, які займаються 
фізичним вихованням в секції фітнесу. Кількість опитаних склала 64 особи, кожній з яких було поставлено три запитання: що 
найбільше спонукає вас до занять фітнесом;  що найбільше заважає вам займатися фітнесом; як би ви хотіли змінити процес 
занять фітнесом? Слід також зазначити, що анкетування відбувалось анонімно і обидва етапи тривали менше тижня у грудні 
2016 року. То ж, як випливає з наведеного, результатом першого етапу анкетування став перелік мотивів, а другого – показники, 
що відображають те наскільки часто той чи інший мотив самі студенти вважають найвпливовішим. 
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Отримані на першому етапі відповіді, ми розділили на групи за принципом спорідненості. Наприклад якщо декілька 
відповідей від різних студентів містили інформацію про незручний час занять, як причину, що заважає їх відвідувати, то ми 
відносили ці відповіді до однієї групи. При цьому самі відповіді могли відрізнятися в деталях, але формуючи з них групи ми 
намагалися виділити і врахувати суттєві моменти. З рештою в кожній з груп опинилися відповіді певного типу. 

Результати дослідження та їх обговорення. Як уже сказано, одним із чинників, що на нашу думку підтверджує 
актуальність даного дослідження, є динаміка середнього рейтингу успішності. Зокрема, як видно з малюнку, значні відмінності в  
активності студентів, яку ми спостерігали протягом першого семестру 2016/2017-го навчального року (рис.).  

 
Динаміка активності студетів у відсотках від максимально-можливої для кожного календарного місяця в першому 

навчальному семестрі 
 
Аналіз цієї динаміки ми здійснили на прикладі випадково обраних 24 студентів із числа контингенту дослідження, 

порівнявши відносну кількість балів успішності, яку вони набрали в кожному з місяців навчання у першому семестрі. Бали 
студенти отримували в основному за відвідування занять. В різні місяці максимально можлива доля балів набраних таким чином 
коливалася від 60% до 80%. Решта рейтингу залежала від засвоєння техніки виконання вправ [7]. Кількість балів набраних 
певного місяця ми порівнювали із максимально-можливою за цей період часу і фіксували у відсотках. Порівнявши середні 
показники 24 студентів по кожному з місяців, ми вияснили, що у жовтні та грудні відбулись зміни у показниках їх активності, які 
вірогідно (P<0,05) відрізнялися від аналогічних в вересні та листопаді. Зокрема в жовтні активність була нижчою в порівнянні з 
вереснем та листопадом на 24% та 19% відповідно (P<0,05). В грудні зниження відбулось на 55% в порівнянні з вереснем 
(P<0,001), на 31% в порівнянні з жовтнем (P<0,01) та на 50% в порівнянні з листопадом (P<0,001). Активність же студентів у 
вересні та листопаді суттєво не відрізнялася (P>0,05). Враховуючи те, що вивчення представленої динаміки немає серед 
пріоритетних задач нашого дослідження, ми вирішили, що такого рівня вірогідності достатньо аби обґрунтувати його 
актуальність, і тому не стали проводити аналіз даних більшої кількості студентів. 

В ході аналізу результатів першого етапу анкетування на перше запитання про те, що найбільше спонукає 
респондентів до занять фітнесом, ми отримали наступні типи відповідей у таких пропорціях: турбота про здоров’я – 11%; 
бажання покращити фізичну форму – 17%; підсумковий контроль (залік) – 16%; прагнення краще виглядати – 44%; особливості  
роботи тренера – 2%; необґрунтована  мотивація – 2%; можливість розважитися – 3%; вольове зусилля (без детального 
пояснення) – 2%; психологічний тонус – 2%. 

На друге запитання про те, що найбільше заважає займатися фітнесом, відповіді вдалось розподілити на наступні 
типи: стан здоров’я 15%; інші види діяльності окрім навчання – 7%; брак часу загалом 17%; брак організації в режимі дня – 5%; 
навчання –43%; інші тренування – 2%;, не зручний час занять – 3%; психологічний дискомфорт в чужому колективі 2%; лінь 2%; 
нічого не заважає – 4%. 

Відповіді на третє запитання, про бажані зміни, були розподілені наступним чином: все влаштовує – 67%; просторіший 
зал – 2%; змінити час занять – 7%; змінити вправи – 5%; не відповіли по суті – 14%; активніше використання інвентарю – 2%; 
більш гнучкий графік занять 2%. 

Оскільки в процесі віднесення відповідей наданих студентами в довільні формі до тої чи іншої групи, очевидно мало 
значення наше суб’єктивне рішення, то отримані результати, як уже зазначалося раніше, були піддані уточненню в ході другого 
етапу анкетування. На цьому етапі для кожного із запитань ми склали перелік варіантів відповіді. Основою для кожного з цих 
варіантів був один з отриманих в ході попереднього етапу роботи типів відповідей.  

Проаналізувавши дані з анкет, які ми таким чином сформували, вдалося визначити, що  до занять фітнесом студентів 
найбільше спонукає необхідність отримати залік, 47% опитаних вказали, що це найсильніший із запропонованих стимулів, 25% 
зазначили як такий вдосконалення власної фізичної форми, 21% – бажання краще виглядати, 5% - турботу про стан здоров’я. 
Решту запропонованих мотивів, вказали як основні невелика кількість опитаних. Загалом біля 3% (табл.). 

Серед причин, що найчастіше заважають студентам в процесі занять фітнесом, останні найчастіше вказували 
навчання з інших дисциплін – 41%, загальний брак часу – 19%, стан здоров’я – 14%, інші справи (окрім навчання) – 12%. За 
іншими варіантами, частота їх зазначення як основних причин, що заважають займатися фітнесом не перевищила 5%. 
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В процесі анкетування ми також спробували визначити потенційні причини, які наразі відсутні, але могли би впливати 
на рішення про відвідування занять за інших обставин. В результаті 36% студентів зауважили, що не бачать таких причин чи 
обставин, тому що їх все влаштовує. І все ж  28% студентів зазначили, що таким чинником міг би бути час занять, за умови що 
їм нададуть право самостійно такий час обирати, ще 15% - загалом за умови його зміни на більш зручний. Серед решти 
обставин, які обрали студенти, більш просторе приміщення, частіше використання інвентарю, зміна основних засобів – 10%, 8% 
і 3% відповідно.  

Результати анкетування студентів 

Запитання 

Що найбільше спонукає вас до 
занять в секції фітнесу? 

Що найчастіше заважає вам відвідувати 
секцію фітнесу? 

Як би ви хотіли змінити процес занять 
фітнесом? 

Варіанти відповідей та їх кількість у % 

Необхідність отримувати 
залік 

47 Навчання з інших дисциплін 41 Ніяк, мене все 
влаштовує 

36 

Бажання вдосконалити 
фізичну форму 

25 Брак часу загалом 19 Надати студентам право 
обирати час занять 

28 

Бажання краще виглядати 21 Стан здоров’я 14 Змінити час занять 15 

Турбота про стан здоров’я 5 Інші справи окрім навчання 12,5 Проводити заняття в 
більшому приміщенні 

10 

Задоволення від процесу 
занять 

2 Незручний час занять 5 Частіше 
використовувати 
інвентар 

8 

Бажання покращити 
психоемоційний стан 

1 Власна лінь 3 Змінити вправи, які 
виконуються 

3 

  Нічого не заважає 2   

 
Повертаючись до динаміки навчальної активності студентів від місяця до місяця, та маючи тепер дані про складові їх 

мотивації, можна робити більш обґрунтовані припущення що до причин того, чому така активність змінюється. Оскільки 
основною обставиною, що заважає займатись фітнесом, була названа завантаженість в рамках інших навчальних дисциплін, то 
логічним виглядає зниження активності в грудні місяці, коли триває зимова іспитова сесія. Аналогічна тенденція в жовтні може 
бути пов’язана з заходами поточного контролю, які в нашому закладі традиційно частіше застосовуються в цей час. З огляду на 
те, що основним мотивом до занять фітнесом за результатами опитування виявилась необхідність успішно пройти підсумковий 
контроль, можна припустити, що активність студентів підвищиться в другому семестрі навчання, з наближенням заліку 
запланованого на літню іспитову сесію. Але достатньо вірогідно стверджувати про зв’язок окремих мотивів та динаміки 
навчальної активності студентів, можна буде лише провівши додаткові дослідження.  

Також цікаво порівняти отримані нами результати із тими, які опубліковано іншими авторами у схожих роботах. Так 
отримання заліку  і відсутність заборгованості з фізичного виховання було зазначено як мета занять у 23% та 7% випадків 
відповідно, при опитуванні студенток педагогічних спеціальностей Уманського державного педагогічного університету ім. Павла 
Тичини [2], тоді як у нас аналогічний показник складає 47%. Прагнення покращити фізичну підготовку має провідне значення для 
мотивації 23% студенток Уманського та 25% Кіровоградського університету. Так само близько 23% студентів Української 
академії банківської справи Національного банку України, зазначили серед основних мотивів до занять фізичним вихованням 
підтримку фізичної форми та самовдосконалення [9]. Бажання краще виглядати, яке у нас виявилося третім за популярністю 
мотивом, студенти Уманського університету не зазначали, що може бути пов’язано зі специфікою фітнесу, тоді як колеги з 
університету П. Тичини досліджували мотивацію до фізичного виховання загалом. 

Серед причин які заважають займатися фізичним вихованням, 70% студентів Української академії банківської справи 
Національного банку України назвали брак часу, в тому числі і через навчання, під час нашого дослідження аналогічний 
показник склав 60% поєднавши в собі дві найпопулярніших причини: навчання з інших дисциплін і брак часу загалом. 

Висновки. Таким чином, підсумовуючи всі результати нашої роботи, можна говорити про нестабільну навчальну 
активність студентів в процесі занять фітнесом у першому семестрі. Також про значну відмінність результатів опитування в 
залежності від форми його проведення. Зокрема у випадку із довільними та регламентованими варіантами відповіді були 
отримані суттєво різні дані про рівень значимості окремих мотивів.  

Як серед мотивів так і серед обставин, що заважають займатися фітнесом, виявлена невелика кількість найбільш 
значимих для більшості студентів. Так 93% з них назвали як основний мотив: необхідність отримати залік, бажання покращити 
фізичну форму або зовнішній вигляд. І говорячи про те, що заважає займатися, 60% послалися на зайнятість іншими 
навчальними дисциплінами або брак часу загалом.  

Серед перспектив подальших досліджень можемо виділити встановлення безпосереднього вірогідного зв’язку між 
окремими мотивами та рівнем активності студентів в процесі занять фітнесом. А також більш докладне вивчення міри впливу 
окремих мотивів на таку активність. 
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МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЮНИХ ПЛАВЦІВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ БАЗОВОЇ 

ПІДГОТОВКИ  
 
Розглянуто роль занять плаванням серед дітей молодшого та середнього шкільного віку, що збігається з періодом 

базової багаторічної спортивної підготовки. Визначена вікова динаміка розвитку комплексу спеціальних фізичних здібностей 
хлопчиків 9-12 років, які спеціалізуються в плаванні. Розроблено основні параметри фізичних навантажень, спрямованих на 
підвищення рівня спеціальної фізичної підготовленості юних плавців. 

Ключові слова: плавання; базова підготовка; вікова динаміка; фізичні здібності; методика. 
 
Мороз Егор Олегович. Методические особенности развития физических способностей юных плавцов на 

начальном этапе базовой подготовки. 
Рассмотрена роль занятий плаванием среди детей младшего и среднего школьного возраста, что совпадает с 

периодом базовой многолетней спортивной подготовки. Определена возрастная динамика развития комплекса 
специальных физических способностей мальчиков 9–12 лет, которые специализируются в плавании. Разработаны 
основные параметры физических нагрузок, направленных на повышение уровня специальной физической подготовленности 
юных плавцов. 

Ключевые слова: плавание; базовая подготовка; возрастная динамика; физические способности; методика. 
 
Moroz Egor Olegovich. The methodological peculiarities of the development of physical abilities of young swimmers 

at the initial stage of basic training. 
Identified the problem of lack of sports practitioners the basic mechanical devices for improving a specific motor activity that 

requires maximal activation of functional reserves of children not only in competition but also in the preparatory period. In addition, age-
specific selection for different stages of sports training, which are the Foundation for the development of a multiyear strategy, as well as 
the content of methods of development of physical abilities of children, based on data collected almost a half-century ago and not true.  

Determined the existence of statistically significant dynamic processes in the development of special physical abilities of young 
athletes specializing in swimming at the preliminary and specialized phases of basic training. And without exception, all changes have a 
high confidence level is 0.001. 

The largest increase of results was observed in the course of the assignment "slip", which characterizes the development of 
special performance of swimmers due to the formation of oxygen debt. During the implementation of tasks and the length of the distance 
swim from 9-10 to 11-12 years increased by 43.8 and 38.1%, respectively. Overcoming the 100-meter distance is reduced to 28.6%, 
while the growth performance swimming at 25 and 50 m is 17.3 and 19.4%, respectively; 

Developed on the basis of statistical data methodology of development of special physical abilities of boys in the swimming 
pool presupposes the existence of scientifically sound intensity, which is calculated within ± 0.5 δ, and volume of physical activity of a 
different nature. The proposed approach allows for differentiation of the contingent into three groups, and the aforementioned calculation 
corresponds to the average level of the special physical preparedness of young sportsmen. In addition to the proposed guidelines, which 



Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова                                                                Випуск 4 (85)  2017  

 

 

73 

 

 

take into account the age characteristics of boys during exercise in the aquatic environment, submitted proposals provide guidance on 
the development of flexibility in the pool environment and provide scientific substantiation of the complex of pedagogical actions and 
reduces the likelihood of overstrain of the organism of young athletes. 

Key words: swimming; basic training; age dynamics; physical ability; a technique. 
Вступ. За даними Л.В. Волкова [2], в період активного біологічного розвитку дітей і підлітків великого значення набуває 

спорт масових розрядів. Саме на початкових етапах з’являється можливість одночасного застосування принципів всебічного та 
гармонійного фізичного розвитку, а також принципів гуманізму, що на практиці дозволяє з одного боку забезпечити 
впровадження значних обсягів загально розвиваючих засобів, а з іншого – забезпечити реалізацію власних потреб дітей і 
підлітків. 

Причому на думку закордонних дослідників [5–8], плавання відноситься саме до тих видів спорту, які мають 
комплексний позитивний вплив на стан спортсмена за рахунок тонізуючої дії водного середовища, яке має властивості 
багатофункціонального тренажера та може сприяти, в залежності від інтенсивності, удосконаленню як аеробного, так і 
анаеробного механізмів енергозабезпечення. Крім того, горизонтальне положення тіла забезпечує нормалізацію функцій 
опорно-рухового апарату, що набуває великого значення на фоні систематичного збільшення обсягів навчально-пізнавальної 
діяльності сучасних школярів у статичному положенні. 

В той же час, В.М. Платонов [3] та К.П. Сахновський [4], стверджують, що підвищення спортивної майстерності та 
перехід від одного етапу багаторічного удосконалення до іншого вимагає збільшення кількості змагань у мезоциклі, що 
передбачає необхідність впровадження тільки науково обґрунтованих параметрів специфічних тренувальних навантажень. Але 
на сьогоднішній день значна увага збоку науковців приділяється спорту вищих досягнень і переважна більшість методичних 
рекомендацій призначається для висококваліфікованих спортсменів. В такому випадку, наявність проблеми методичного 
забезпечення розвитку спеціальних фізичних здібностей хлопчиків 9–10 років, які спеціалізуються у плаванні на базових етапах 
багаторічної спортивної підготовки, визначає актуальність обраної теми магістерської роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Магістерську роботу виконано відповідно до 
тематичного плану та загальної проблеми наукових досліджень кафедри олімпійського та професійного спорту. Робота є 
складовою частиною тематичного плану науково-дослідних робіт Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова "Теорія та технологія виховання і навчання в системі освіти", який затверджений Вченою радою НПУ імені М.П. 
Драгоманова (протокол № 6 від 30 березня 2010 року).  

Мета дослідження – розробити методичні рекомендації щодо розвитку спеціальних фізичних здібностей хлопчиків, які 
спеціалізуються у плаванні на початковому етапі базової підготовки. 

В процесі досягнення мети дослідження використовувалися наступні методи:  теоретичний аналіз і узагальнення 
досвіду педагогічної та спортивної практики;  педагогічне спостереження;  педагогічне тестування; методи математичної 
статистики. Дослідження організовано та проведено на базі дитячо-юнацької спортивної школи № 1 м. Бориспіль із залученням  
42 хлопчиків, які навчаються на попередньому та спеціалізованому базових етапах спортивного удосконалення та мають 
спортивний стаж від 1,5 до 3,5 років. 

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз вікових особливостей розвитку спеціальних фізичних здібностей 
юних плавців 9-10 та 11-12 років, які навчаються на попередньому та спеціалізованому етапах багаторічного удосконалення, 
показав наявність позитивних змін за усіма показниками, причому у всіх випадках зміни мають максимальну статистичну 
достовірність (р < 0,001). 

Так, найбільший приріст результатів визначено (табл. 1–2) у показників часу (43,8%) та довжини (38,1%) «ковзання» в 
умовах кисневого боргу. Дані показники мають комплексні характеристики так, як виконується з субмаксимальною швидкістю, 
потребують прояву координаційних здібностей та гнучкості, а також значних резервів функціональних можливостей дихальної та 
серцево-судинної системи.  

Примітним є й те, що наступним за обсягами змін результатів є показник плавання на 100 м, час реалізації якого 
скорочується на 28,6%. Слід відмітити, що за даними Н.Ж. Булгакової [1] та В.М. Платонова [3], активізація приросту показників, 
які відображають стан розвитку витривалості характеризує наявність доброї техніки плавання так як на початковому етапі, в 
умовах недосконалих рухових дій на воді, здійснюється у більшості приріст показників сили. 

Таблиця 1 
Стан розвитку спеціальних фізичних здібностей юних плавців 9–12 років 

№ Показник 

Попередній базовий етап (n 
= 23) 

Спеціалізований  базовий етап (n = 19) 

Х  δ Х  δ 

1 Плавання 25 м, с 32,6 4,6 27,4 2,4 

2 Плавання 50 м, с 69,0 8,2 56,8 5,8 

3 Плавання 100 м, хв. 3,2 0,6 2,4 0,4 

4 Час «ковзання» в умовах кисневого боргу, 
с 8,2 1,2 12,8 2,0 

5 Довжина «ковзання» в умовах кисневого 
боргу, м 9,8 2,2 14,4 3,4 

6 Оберт рук, см 38,6 4,1 34,8 3,4 

 
Достатньо значні обсяги приросту, які також мають статистичну значущість на рівні р < 0,001, мають й інші показники, 
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які характеризують стан спеціальної фізичної підготовленості юних плавців. 
Так, на 19,4% скорочується час реалізації дистанції у 50 м, реалізація якої потребує прояву спеціальної швидкісної 

витривалості. 
 

Таблиця 2  
Вікова динаміка розвитку спеціальних фізичних здібностей  юних плавців 9–12 років 

№ 
 

Показники % T р 

1 Плавання 25 м, с 17,3 6,5 0,001 

2 Плавання 50 м, с 19,4 7,9 0,001 

3 Плавання 100 м, хв. 28,6 7,2 0,001 

4 Час «ковзання» в умовах кисневого боргу, с 43,8 12,8 0,001 

5 Довжина «ковзання» в умовах кисневого боргу, м 38,1 7,4 0,001 

6 Оберт рук, см 10,4 4,6 0,001 

Спеціальні швидкісні здібності, які визначалися за результатом плавання на 25 м, покращуються на 17,3%, а найменша 
динаміка зафіксована у показника рухливості суглобів і м’язових з’єднань верхнього, плечового поясу – 10,4%. 

До основи методики розвитку фізичних здібностей [1, 3, 4] фахівці рекомендують покладати науково обґрунтовані 
параметри фізичних навантажень, які повинні передбачати наявність інформації про інтенсивність та обсяг виконання фізичної 
вправи. 

Аналіз власних експериментальних даних дозволив визначити середньостатистичні значення результатів визначення 
стану розвитку ряду фізичних здібностей хлопчиків, які спеціалізуються у плаванні. На їх основі та із залученням методів 
розрахунку оціночних таблиць нами було розроблено (табл. 3) основні параметри фізичних вправ в умовах водного 
середовища.  

Таблиця 3 
Методика розвитку фізичних здібностей хлопчиків 9–10 років в процесі занять плаванням на попередньому етапі 

базової підготовки 
 

Спрямованість фізичних 
вправ, які виконуються в 

умовах басейну 

Інтенсивність навантаження Обсяг навантаження 

В залежності 
від  

максимального зусилля 

Час виконання одного 
підходу, с 

Дистанція за один підхід 

Спеціальні анаеробні 
спроможності (формування 

кисневого боргу) 
Субмаксимальна 7,6–8,8 8,7–10,9 

Швидкість Субмаксимальна 30,3–34,9 25 м 

Швидкісна витривалість Максимальна 64,9–73,1 50 м 

Витривалість Середня 2,9–3,5 100 м 

Гнучкість  Середня, мала Від 0,25 до 1,0 хв  

 
В той же час обсягом виконання фізичних навантажень є довжина дистанції, а у випадку з розвитком гнучкості – 

відповідна інтенсивність може коливатися від середньої до максимальної так як перед заходом у воду, в більшості випадків, 
безпосередньо в басейні більшість вправ характеризується махами, нахилами та обертами, які саме і спрямовані на підвищення 
рівню рухливості різних суглобів і з’єднань. 

Слід додати, що при формуванні послідовності виконання завдань окремого заняття на базових етапах, розвиток 
різних форм витривалості на початку основної частини, планувати не доцільно у зв’язку із значними енерговитратами організму 
в процесі реалізації дистанцій більше ніж 25 м. Безумовно, на спеціалізованому етапі відводяться окремі заняття на розвиток 
аеробних можливостей спортсменів, однак це можливо тільки за умов наявності досконалої техніки плавання. Такий підхід 
унеможливлює впровадження змагального методу організації тренування так, як робота на максимальний результат призведе 
до підняття ЧСС вище ніж аеробно-анаеробний поріг, і у подібному випадку, будуть удосконалюватися інші механізми 
енергозабезпечення м’язової діяльності. 

Крім того, відпочинок між вправами, як правило, супроводжується глибокими вдихами з послідуючим видихом у воду. 
Враховуючи, що вода значно щільніше ніж повітря набраний кисень буде виходити при видиханні не весь, а його залишки будуть 
компенсувати відповідні втрати під час виконання завдання. Причому, у розроблених нами методичних рекомендаціях, зміст 
яких представлений у вигляді таблиці, визначені параметри часу виконання для хлопчиків з середнім рівнем розвитку 
спеціальних фізичних здібностей. У разі виконання навантаження у більш короткий проміжок часу в процесі диференціації 
контингенту необхідно зараховувати до групи з високим рівнем підготовленості. І навпаки – у разі долання представлених 
дистанцій юними спортсменами за більш довгий період часу – відносити до групи з низьким рівнем підготовленості; 

Параметри навантажень, спрямованих на розвиток гнучкості представлені за даними В.М. Платонова [3] і 
передбачають виконання відповідних фізичних вправ тільки в умовах басейну, безпосередньо перед «заходом» у воду. В інших 
випадках подібні фізичні навантаження можуть мати більші обсяги та навіть складати окремі заняття. 
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Висновки 
1. Одними з найбільш ефективних засобів оздоровлення підростаючого покоління є фізичні навантаження циклічного 

характеру в умовах водного середовища, що досягається за рахунок горизонтального положення тіла на воді та її властивостей 
комплексного багатофункціонального тренажера. 

В той же час елементи змагальної діяльності та тонізуючий ефект привертає інтерес дітей і підлітків до систематичних 
занять плаванням у спортивних секціях, однак відповідний навчально-тренувальний процес не завжди передбачає застосування 
науково обґрунтованих педагогічних дій з урахуванням віку та статі контингенту; 

2. Отримані експериментальні дані свідчать про наявність динамічних процесів під час занять плаванням у спортсменів 
від 10–11 до 12–13 років, які без виключення є статистично значущими на рівні р < 0,001. 

Найбільший приріст зафіксовано у показників часу та довжини «ковзання» на грудях – 43,8 та 38,1% відповідно, що 
характеризує ефективність навально-тренувальних навантажень, спрямованих на формування спеціальної працездатності 
плавців. Крім того, характерною відзнакою доцільності педагогічних дій на попередньому базовому етапі є приріст результатів 
долання доволі довгою дистанції – час плавання на 100 м скорочується на 28,6%. 

Позитивні зміни в обсягах 19,4 та 17,3% визначені за показниками плавання на 50 та 25 м, які відображають стан 
розвитку швидкісної витривалості та швидкості юних спортсменів. В той же час найменш динамічним показником є оберт рук 
(10,4%), який характеризує рухливість суглобів верхнього плечового поясу, але й у даному випадку приріст є статистично 
значущім; 

3. На основі отриманих експериментальних даних і за допомогою впровадження ряду методів математичної статистики 
розроблені основні компоненти фізичних навантажень, які забезпечують науково обґрунтовані параметри навчально-
тренувальних дій, спрямованих на розвиток спеціальних працездатності, швидкості, швидкісної та загальної витривалості юних 
спортсменів 9–10 років. Крім того представлені рекомендації щодо удосконалення рухливості суглобів в умовах басейну для 
вищезгаданого контингенту, який навчається на базових етапах багаторічної спортивної підготовки. 

У подальшому планується розробити відповідні методичні рекомендації для дівчат, які навчаються на базових етапах 
багаторічного спортивного удосконалення та спеціалізуються у плаванні. 
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Мулик В.В., Джим Є.С., Джим В.Ю. 
Харківська Державна Академія Фізичної Культури 

 
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ БОДІБІЛДИНГОМ НА ПОКАЗНИКИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ 

СПОРТСМЕНОК В РІЗНІ ФАЗИ СПЕЦИФІЧНОГО БІОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ 
 

Мета: Дослідити вплив занять кваліфікованих спортсменок, що займаються бодібілдингом та фітнес бікіні на 
прояв фізичних якостей в різні фази оваріально-менструального циклу. Матеріали та методи: дослідження проводилися в 
спортивних фітнес клубах міста Харкова «Феромон», «Місто», «Кінг» з кваліфікованими спортсменками, що займаються 
бодібілдингом та фітнес бікіні протягом 3 місяців підготовчого періоду в кількості 14 осіб. У якості методів дослідження 
використовувалися: аналіз літературних джерел та тестування рівня рухових якостей в окремих фазах ОМЦ. 
Результати: представлено теоретичний аналіз  стану щодо особливостей врахування фаз ОМЦ у спортсменок та 
проведено тестування рівня розвитку фізичних якостей у різні фази специфічного біологічного циклу у кваліфікованих 
спортсменок, що займаються бодібілдингом. Висновки: Одержані результати свідчать, що фізична працездатність 
кваліфікованих спортсменок, що займаються бодібілдингом не одинакова в фазах оваріально-менструального циклу. 
Виявлено найкращі періоди для виконання значних фізичних навантажень у постовуляторній та постменструальній фазах 
ОМЦ, що доцільно враховувати при плануванні тренувального процесу у підготовчому періоді кваліфікованих спортсменок, 
які займаються бодібілдингом та фітнес бікіні. 

Ключові слова: тестування, фази ОМЦ, фізичні якості, бодібілдинг, спортсменки. 
 
Мулик В.В., Джим Е.С. Влияние занятий бодибилдингом на физические качества квалифицированных 

спортсменок в разные фазы специфического биологического цикла Цель: Исследовать влияние занятий 
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квалифицированных спортсменок, занимающихся бодибилдингом и фитнес бикини на проявление физических качеств в 
разные фазы овариально-менструального цикла. Материалы и методы: исследования проводились в спортивных фитнес 
клубах города Харькова «Феромон», «Город», «Кинг» с квалифицированными спортсменками, занимающихся бодибилдингом 
и фитнес бикини в течение 3 месяцев подготовительного периода в количестве 14 человек. В качестве методов 
исследования использовались: анализ литературных источников и тестирования уровня двигательных качеств в 
отдельных фазах ОМЦ. Результаты представлены теоретический анализ относительно особенностей учета фаз ОМЦ 
у спортсменок и проведено тестирование уровня развития физических качеств в разные фазы специфического 
биологического цикла в квалифицированных спортсменок, занимающихся бодибилдингом. Выводы: Полученные 
результаты свидетельствуют, что физическая работоспособность квалифицированных спортсменок, занимающихся 
бодибилдингом не одинакова в фазах овариально-менструального цикла. Выявлено лучшие периоды для выполнения 
значительных физических нагрузок в постовуляторного и постменструальном фазах ОМЦ, что целесообразно учитывать 
при планировании тренировочного процесса в подготовительном периоде квалифицированных спортсменок, занимающихся 
бодибилдингом и фитнес бикини. 

Ключевые слова: тестирование, фазы ОМЦ, физические качества, бодибилдинг, спортсменки. 
 
Mulyk V, Dzhym E.,. Dzhym V. Impact studies on natural bodybuilding as qualified athletes in different phases of a 

speciic biological cycle Objective: To investigate the effect of employment of skilled athletes involved in bodybuilding and fitness bikini 
on a display of physical qualities in different phases of ovarian-menstrual cycle. Materials and Methods: The study conducted in the 
sports fitness clubs Kharkiv City "pheromone", "City", "King" of skilled athletes involved in bodybuilding and fitness bikini for 3 months 
preparation period in the amount of 14 people. As research methods were used: analysis of literature and testing of motor ski lls in 
certain phases of the CMC. Results: The theoretical analysis on the specifics consideration phase CMC in athletes and tested level of 
physical qualities in different phases of the biological cycle specific skilled athletes involved in bodybuilding. Conclusions: The results 
indicate that the physical performance of skilled athletes involved in bodybuilding not equally in phases ovarian-menstrual cycle. Found 
the best times to perform significant physical activity in postovulyatorniy and postmenstrualniy phases of the CMC, it is appropriate to 
consider when planning the training process in the preparatory period trained athletes engaged in bodybuilding and fitness bikini. 

Keywords: Testing, CMC phases, fyzycheskye quality, bodybuilding, athletes. 
 
Вступ. Однією з найбільших істотних відмінностей жіночого організму, від чоловічого є будова й функціонування 

полової системи та її гормональної регуляції [6; 16]. Тому, тренувальні та оздоровчі заняття, повинні базуватися на обліку 
особливостей їх впливу на жінок у різних фазах оваріально-менструального циклу. Насамперед, слід ураховувати, що ці зміни 
протягом циклу відбуваються не тільки в статевій системі жінок, а поширюються на ряд інших систем і органів (нервову, 
серцево-судинну, ендокринну, дихальну, імунну й ін.) [18; 19; 20; 21]. 

Існує дві основні точки зору на взаємозв'язок овуляторно- менструального циклу й працездатності. Одні фахівці 
заперечують залежність працездатності від її фаз у спортсменок [2]. Інші вчені [1; 4; 17] уважають, що різна концентрація 
статевих гормонів в організмі протягом овуляторно-менструального циклу, що змінює функціональний стан життєво важливих 
систем організму, не може не відбиватися на рівні працездатності спортсменок. Тим часом доведено, що не у всіх фазах 
біологічного циклу спортсменки в стані виконати тренувальні й змагальні  навантаження. 

Так, наприклад, українські дослідники [5; 12; 14; 16; 17] , що займалися проблемою жіночого спорту багато років, 
дійшли висновку, що у всіх жінок рівень прояву різних рухових можливостей протягом овуляторно-менструального циклу не 
залишається постійним і змінюється відповідно до фаз циклу. 

У той же час дослідники, не заперечуючи впливу менструальної функції на працездатність, звертають увагу на 
індивідуальність її динаміки в окремих фазах у різних спортсменок [11; 15]. 

Дослідники, що вивчали м'язову діяльність жінок, установили, що залежно від характеру протікання оваріально-
менструального циклу й динаміки працездатності всіх спортсменок можна розділити на категорії. При цьому виділяють таку 
групу жінок, у яких спостерігається стабільність працездатності протягом оваріально-менструального циклу, і групу спортсменок, 
у яких відбувається різке зниження працездатності в менструальній фазі. Інші групи, виділені вченими, різні: це й спортсменки, 
що досягалися в менструальну фазу максимальної працездатності, і спортсменки, що показують максимальний рівень 
працездатності під час овуляції [17]. 

Слід зазначити, що в роботі Л. Г. Шахліної приводиться класифікація жінок за результатами суб'єктивної самооцінки 
самопочуття в менструальній фазі [17]: 

1 група - спортсменки з гарним самопочуттям і гарним об'єктивним станом. Спортивні результати не залежать від фаз 
оваріально-менструального циклу. 

2 група — спортсменки, що скаржаться на сонливість, слабість, небажання тренуватися; звичайно в них знижується 
артеріальний тиск. 

3 група - спортсменки, у яких бувають головні болі типу мігрені, болі в низі живота й у попереку, підвищена 
дратівливість; артеріальний тиск у них нерідко підвищується, а пульс частішає. 

4 група – спортсменки, що мають симптоми отруєння: втрата апетиту, нудота, болі в суглобах, що ниють, неспокійний 
сон, іноді частішання пульсу, подиху, зниження артеріального тиску, підвищення температури. 

У дослідженні G. Erdeby показано, що в тих видах спорту де спортсменки одержують більші фізичні навантаження 
(лижні перегони, різні види веслування) у них зустрічаються глибокі порушення менструальної функції (аменорея, гіпоменорея, 
дисменорея й ін.). При чому, автор відзначає, що в період зменшення як фізичного так і психічного навантаження в них 
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спостерігається нормалізація протікання оваріально-менструального циклу [18]. Про негативний вплив інтенсивних фізичних 
навантажень на протікання даного циклу у спортсменок повідомляється в ряді робіт [3;7; 8; 9; 10; 13].  

Вивчаючи питання змін в інших системах організму спортсменок у зв'язку з порівнянням різних фаз їх менструального 
циклу, автори визначили по-перше, їхню наявність, а по-друге, залежність глибини функціонально-метаболічних змін в органах і 
тканинах від фази оваріально-менструального циклу. 

Існують дослідження, автори яких певні, що спортсменки можуть продовжувати тренування й виступати на змаганнях 
протягом усього оваріально-менструального циклу [9]. При цьому автори, які дотримуються такої думки, відзначають, що при 
участі спортсменок у змаганнях у передменструальної і менструальної фазах їх оваріально-менструального циклу, результати й 
досягнення суттєво погіршуються. 

Наведений аналіз літературних даних освідчить, що більшість авторів, що займалися даної проблемою, висловлюють 
одностайну думку про високий рівень прояву основних фізичних якостей (крім гнучкості) у постменструальній і постовуляторній 
фазах, і про зниження показників під час менструації, овуляції й передменструального періоду. Однак питання про мінімальний 
рівень прояву конкретної рухової якості протягом оваріально-менструального циклу залишається відкритим. Також проведені 
дослідження в різних видах спорту не в повній мірі відображають специфіку спортивної діяльності силового характеру, до якого 
відноситься бодібілдинг, що потребує проведення досліджень. 

Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано за темою Зведеного 
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр. за темою 3.7 «Методологічні і 
організаційно-методичні основи визначення індивідуальної норми фізичного стану людини» (номер державної реєстрації 
0111U000192). 

Мета дослідження: визначити вплив занять спортсменок, що займаються бодібілдингом та фітнес бікіні на прояв 
фізичних якостей кваліфікованих спортсменок в різні фази оваріально-менструального циклу. 

Матеріали та методи: дослідження проводилися в спортивних фітнес клубах міста Харкова «Феромон», «Місто», 
«Кінг» з кваліфікованими спортсменками, що займаються бодібілдингом та фітнес бікіні протягом 3 місяців підготовчого періоду 
в кількості 14 осіб. У якості методів дослідження використовувалися: аналіз літературних джерел та тестування рівня рухових 
якостей в окремих фазах ОМЦ. 

Результати досліджень. При плануванні тренувального процеса спортсменок, що займаються бодібілдингом 
важливим є розподіл спеціальних фізичних навантажень з урахуванням працездатності в різних фазах ОМЦ. Тому нами 
проведені дослідження протягом 3х мезоциклів підготовчого періоду з визначенням впливу окремих фаз ОМЦ на прояв 
спеціальної фізичної підготовленості, результати яких представлено у таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Показники спеціальної фізичної  підготовленості в різних фазах оваріально-менструльного циклу у 

кваліфікованих спортсменок, що займаються бодібілдингом (n=14) 

Показники 
Фази ОМЦ  

I II III IV V 

Присідання зі штангою, кг  52,5±0,97 62,5±0,98 53,5±0,89 64,8±1,04 54,1±0,88 

Жим лежачи, кг  45,2±0,85 52,1±0,97 47,2±0,90 53,5±0,99 46,6±0,88 

Жим штанги стоячи, кг 27,5±0,47 32,5±0,57 28,8±0,52 32,7±0,59 28,1±0,50 

Станова тяга, кг  70,3±0,92 78,3±1,02 72,2±0,98 80,5±1,06 71,5±0,95 

Згинання рук зі штангою 
стоячи, кг  

20,4±0,70 28,±0,74 22,3±0,72 27,5±0,75 22,0±0,71 

Жим лежачи вузьким хватом, 
кг 

36,8±0,68 45,5±0,72 38,7±0,71 47,0±0,76 37,5±0,70 

Фази ОМЦ: I- менструальна; II – постменструальна; III – овуляторна; 
IV – постовуляторна; V – перед менструальна. Як свідчать результати виконання з застосуванням силових вправ 

найкращі показники отримано у  постменструальній та постовуляторній фазах. 
Таблиця 2. 

Матриця достовірності різниці у показниках жима штанги стоячи та жим штанги лежачи в різних фазах ОМЦ у 
кваліфікованих спортсменок, що займаються бодібілдингом (n=14) 

Фази ОМЦ II III IV V 

I 
t = 6,84; <0,001 t = 1,85; >0,05 t = 6,93; <0,001 t = 0,87; >0,05 

t = 5,34; <0,001 t = 1,61; >0,05 t = 6,38; <0,001 t = 1,15; >0,05 

II  
t = 4,81; <0,001 t = 0,25; >0,05 t = 5,79; <0,001 

t = 3,71; <0,001 t = 1,01; >0,05 t = 4,20; <0,001 

III   
t = 5,00; <0,001  t = 0,97; >0,05 

t = 4,70; <0,001  t = 0,48; >0,05 

IV    
t = 5,97; <0,001 

t = 5,23; <0,001 

V     
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В чисельнику –– жим штанги стоячи у знаменнику жим штанги лежачи. 
Так, найвищі результати у жимі лежачи і жимі стоячи показані (табл..2) спортсменками в IV і  II фазах по відношенню до 

інших фаз ОМЦ.  
При цьому результати у виконанні вправи лежачи і стоячи суттєво (р <0,001) вищі в положенні лежачи у всіх фазах 

ОМЦ. 
Таблиця 3.  

Матриця достовірності різниці у показниках станової тяги та присідання зі штангою в різних фазах ОМЦ у 
кваліфікованих спортсменок, що займаються бодібілдингом (n=14) 

Фази ОМЦ II III IV V 

I 
t = 5,80; <0,001 t = 1,41; >0,05 t = 7,29; <0,001 t = 0,91; >0,05 

t = 7,25; <0,001 t = 1,08; >0,05 t = 9,30; <0,001 t = 1,29; >0,05 

II  
t = 5,35; <0,001 t = 1,50; >0,05 t = 4,89; <0,001 

t = 6,82; <0,001 t = 1,60; >0,05 t = 6,14; <0,001 

III   
t = 5,76; <0,001 t = 0,51; >0,05 

t = 8,25; <0,001 t = 0,48; >0,05 

IV    
t = 6,34; <0,001 

t = 7,87; <0,001 

V     

В чисельнику – станова тяга; у знаменнику - присідання зі штангою на плечах 
 
Слід зазначити високі результати спортсменками у становій тязі та присіданні зі штангою на плечах (табл. 3). Так, 

найнижчі із них показані в менструальній (70,3±0,92кг та 52,5±0,97кг) та предменструальній (71,5±0,95кг та 54,1 ± 0,89 кг), які 
достовірно нижчі за результати в IV і  II фазах ОМЦ (р <0,001). 

Таблиця 4 
Матриця достовірності різниці у показниках згинання рук зі штанго стоячи та жим лежачи вузьким хватом в 

різних фазах ОМЦ у кваліфікованих спортсменок, що займаються бодібілдингом (n=14) 

Фази ОМЦ II III IV V 

I 
t = 7,65; <0,001 t = 1,90; >0,05 t = 6,89; <0,001 t = 1,60; >0,05 

t = 5,78; <0,001 t = 1,94; >0,05 t = 9,27; <0,001 t = 0,71; >0,05 

II  
t = 5,73; <0,001 t = 0,67; >0,05 t = 6,02; <0,001 

t = 6,73; <0,001 t = 1,34; >0,05 t = 8,00; <0,001 

III   
t = 5,00; <0,001 t = 0,30; >0,05 

t = 7,48; <0,001  t = 1,21; >0,05 

IV    
t = 5,34; <0,001 

t = 8,64; <0,001 

V     

В чисельнику – згинання рук зі штанго стоячи; в знаменнику – жим лежачи вузьким хватом. 
 
Виконання вправ за рахунок м’язів верхніх кінцівок (табл..4) мають суттєво вищі (р <0,001) результати в II і III  фазах 

ОМЦ (згинання рук зі штангою та жим лежачи вузьким хватом), що в повній мірі співпадає з результатами у тестах приведених 
раніше. 

Висновки. Одержані результати свідчать, що фізична працездатність кваліфікованих спортсменок, що займаються 
бодібілдингом не одинакова в фазах оваріально-менструального циклу. Виявлено, що найкращі умови для виконання значних 
спеціальних фізичних навантажень існують у постовуляторній та постменструальній фазах ОМЦ, тому доцільно при плануванні 
тренувального процесу у підготовчому періоді кваліфікованих спортсменок, що займаються бодібілдингом та фітнес бікіні 
здійснювати розподіл навантажень з урахуванням фаз оваріально-менструального циклу. 

Перспективи подальших досліджень передбачають визначення впливу занять з бодібілдингу на функціональний 
стан та психофізичні показники спортсменок в різні фази оваріально-менструального циклу. 
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Муллагильдина А. Я. 
 

АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЛУЧНИКОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

 
Цель: выявить ведущие факторы, влияющие на соревновательный результат лучников в индивидуальных видах 

программы. Материал и методы исследования. Исследование проводилось с десятью членами сборной команды Украины 
по стрельбе из лука. Психофизиологические особенности спортсменов определялись по стресс-фактору Фрестера, шкале 
самооценки ситуативной тревожности и оценки уровня личностной тревожности Ч. Спилбергера. Был проведен анализ 
соревновательных результатов спортсменов. Результаты. Одна спортсменка  испытывает сильный стресс во время 
соревнований с проявлением выраженной ситуативной тревожности, что происходит на фоне личностной тревожности, 
другая подвержена соревновательному стресс - фактору. Места, которые спортсмены заняли в индивидуальном виде 
соревновательного упражнения, не имеют прямопропорциональной зависимости от средних показателей по набранным 
очкам за все серии.  Стабильность точности попадания в цель не пропорциональна конечному результату. Выводы. 
Одним из ведущих факторов, оказывающих влияние на место в квалификации, является результативность стрельбы на 
длинных дистанциях. Выявлены различия факторов, влияющих на результаты в квалификации и олимпийском раунде.  

Ключевые слова: лучники, соревнования, результат, высококвалификационные  
 
Муллагільдіна А. Я. Аналіз індивідуальних психологічних особливостей та змагальних результатів 
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лучників високої кваліфікації. Мета: виявити провідні фактори, що впливають на змагальний результат лучників в 
індивідуальних видах програми. Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводилося з десятьма членами збірної 
команди України зі стрільби з лука. Психофізіологічні особливості спортсменів визначалися по стрес-фактору Фрестера, 
шкалою самооцінки ситуативної тривожності і оцінки рівня особистісної тривожності Ч. Спілбергера. Був проведений 
аналіз змагальних результатів спортсменів. Результати. Одна спортсменка відчула сильний стрес під час змагань з 
проявом вираженої ситуативної тривожності, що відбувається на тлі особистісної тривожності, інша - схильна до 
змагального стрес-фактору. Місця, які спортсмени посіли в індивідуальнихвидах програми, не мають прямопропорційної 
залежності від середніх показників за набраними очками за вcі серії. Стабільність точності попадання в ціль не завжди 
пропорційна кінцевому результату. Висновки. Одним з провідних чинників, що впливає на місце в кваліфікації, є 
результативність стрільби на довгих дистанціях. Виявлено відмінності факторів, що впливають на результати в 
кваліфікації і олімпійському раунді. 

Ключеві слова: лучники, змагання, результат, висококваліфікаційні  
 
Alla Mullagildina. Analysis of individual psychological features and competitive results of high qualificated archers. 

Objective: To identify the major factors influencing the result of archers’ competitive results in the individual types of 
programs. Research objectives: 1.Tostudy the individual psychological characteristics of highly skilled archers. 2. To analyze the 
competitive activity of archers of high qualification. Material and methods of investigation. The study was conducted with members of 
the Ukrainian archery team, including seven international masters of sports and three masters of sports, five men and five 
women. Individual psychophysiological characteristics of athletes were determined by three methods: the Frèster questionnaire (21 
stress factors), the Spielberger’s self-assessment scale of situational anxiety (20 judgments), and Spielberger's personal anxiety level 
(20 judgments). The analysis of competitive activity of sportsmen was carried out. Results. As a result of testing on psychological 
questionnaires, problems were found in two athletes, one of whom experiences serious stress during competitions with the manifestation 
of severe anxiety, which occurs on the background of personal anxiety, the other is subject to competitive stress factor, but is able to 
cope with situational anxiety. Besides, one of the athletes can hardly cope with the sense of anxiety during the competition on 
background of high personal anxiety. Places that athletes have taken in the individual form of the competitive exercise, do not have a 
directly proportional relationship to the average score for the points scored for all series. The stability of the accuracy of hitting the target 
is not proportional to the final result. This factor is due to the fact that according to the changed rules of the competition the athlete who 
shot the series badly, always has the opportunity to rehabilitate and win the match. In the qualification, the predominant factor is the 
endurance of the athletes, in the Olympic round, psychological superiority prevails over a particular rival. Conclusions. 1. As a result of 
the application of three psychological techniques, problems were revealed in three athletes who had a strong stress during the 
competition with a manifestation of severe anxiety that occurs on a background of heightened personal anxiety. 2. One of the leading 
factors influencing the place in the qualification is the effectiveness of firing at long distances. The differences in the factors influencing 
the results in the qualification and the Olympic round are revealed. 

Keywords: archers, competitions, result, highly qualified 
 
Введение. Процесс спортивной тренировки в стрельбе из лука является сложной динамической системой, 

совокупность взаимосвязанных элементов которой направлен на получение точного результата в  сложных погодных и 
климатических условиях во время соревнований [1, 3, 4, 16]. В соответствии с современными тенденциями развития видов 
спорта, направленных на увеличение зрелищности, сокращение времени проведения соревнований, происходит активное 
реформирование правил соревнований, в том числе и по стрельбе из лука [13]. К настоящему времени в стрельбе из лука 
произошло сокращение программы соревнований и времени на выполнение одной серии выстрелов, что значительно 
уменьшило возможности корректирующих действий спортсмена на стрелковом рубеже [2, 9, 14, 17]. Данные факторы привели к 
обострению конкуренции, увеличили психологическую нагрузку на спортсменов и повысили требования к технической стороне 
выполнения выстрела [5, 6, 11, 12].  

Цель исследования – выявить ведущие факторы, влияющие на соревновательный результат лучников в 
индивидуальных видах программы. 

Задачи исследования: 1. Изучить индивидуальные психологические особенности лучников высокой квалификации. 2. 
Провести анализ соревновательной деятельности лучников высокой квалификации. 

Материал и методы исследования. Исследование проводилось с членами сборной команды Украины по стрельбе из 
лука, из них семь мастеров спорта международного класса и три мастера спорта, пять мужчин и пять женщин. Индивидуальные 
психофизиологические особенности спортсменов определялись по трем методикам: опроснику Фрестера (21 стресс-фактор), 
шкале самооценки ситуативной тревожности Ч. Спилбергера (20 суждений) и оценка уровня личностной тревожности Ч. 
Спилбергера (20 суждений) [7, 8]. Был проведен анализ соревновательной деятельности спортсменов [10]. 

Результаты исследования и их обсуждение. По трём методикам. определялись механизмы приспособления 
лучников к условиям соревнований, положительного или отрицательного внутреннего психического состояния спортсменов во 
время соревнований. Также определялся уровень личностной тревожности как свойства личности.   

Оценка влияния соревновательных стресс-факторов,  то есть наличие стрессовых реакций на данные конкретные 
соревнования определялось с помощью опросника Фрестера, включающих 21 стресс-фактор, наиболее часто, по мнению 
спортсменов, встречающихся в условиях соревнования. Спортсменам предлагалось в день соревнования отметить, 
воздействующие на них стресс-факторы, связанные с данными соревнованиями. Чем более интенсивное воздействие стресс-
фактора на психику ощущал спортсмен, тем большим количеством баллов оценивался данный фактор (от 1 до 9 баллов). 
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Оценка выводилась по отдельному фактору и по сумме всех показателей. Результаты таких воздействий отображены в 
таблице 1.  

Таблица 1.  
Соревновательные ситуации, выступающие в роли стресс-факторов 

№п/
п 

Стресс-факторы и спортсмены  

Результаты  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Женщины  Мужчины  

1 Неудача на старте 1 4 4 2 3 4 3 3 3 4 

2 
Предшествующие плохие тренировки, 
низкие соревновательные результаты 3 4 5 3 4 4 4 1 3 3 

3 
Конфликты с тренером, товарищами по 
команде или в семье 1 1 3 5 7 2 5 2 6 2 

4 
Плохое самочувствие в отношении 
физического состояния 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 

5 Необъективное судейство 4 4 5 3 7 6 5 5 6 7 

6 Отсрочка старта, начала соревнований 2 1 5 1 1 1 2 2 3 4 

7 
Положение фаворита перед 
соревнованием 1 2 2 1 1 2 4 1 2 3 

8 
Упреки тренера, товарищей во время 
выступлений 1 4 3 4 2 2 2 2 1 5 

9 Чрезмерная напряженность на старте 2 3 3 1 3 1 3 3 4 2 

10 
Повышенное волнение, плохой сон за 
день или несколько дней до 
соревнований 1 1 3 1 2 2 2 2 3 3 

11 
Плохое материальное оснащение 
соревнований 2 2 4 5 5 3 1 4 2 5 

12 
Предшествующая неудача на 
соревновании 1 3 4 4 4 4 3 2 3 3 

13 Значительное превосходство соперника 1 2 3 6 2 4 2 3 2 4 

14 
Неожиданно высокие результаты 
соперника 1 2 2 6 1 3 3 2 3 5 

15 
Незнакомый соперник, отсутствие 
сведений о нем 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 

16 Завышенные требования тренера 5 4 2 1 2 3 4 4 2 4 

17 
Длительный переезд к месту 
соревнования 3 2 2 1 4 2 3 3 4 4 

18 
Постоянно преследующая мысль о 
необходимости успешно выполнить 
поставленные задачи 3 3 3 2 4 3 6 3 4 5 

19 
Зрительные, акустические и тактильные 
помехи 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 

20 
Предшествующее поражение от 
предстоящего противника 1 3 3 2 5 4 2 2 2 3 

21 Негативные реакции зрителей 1 1 2 2 6 2 1 2 1 2 

Макс  5 4 5 6 7 6 6 5 6 7 

Среднее  
1,
9 2,5 3,1 2,7 3,2 2,7 2,9 2,4 2,9 3,5 

Стандартное отклонение 
1,
3 1,1 1,0 1,7 1,9 1,3 1,4 1,0 1,3 1,4 

Коэффициент вариации 66 43 32 64 59 47 47 42 46 40 

 
В результате проведенного тестирования выявилось, что в данных соревнованиях наибольшее негативное воздействие 

испытывает один спортсмен, самым сильным стресс-фактором для него является необъективность судейства. Еще один 
спортсмен также ощущает необъективность судейства, переживает из-за конфликтных ситуаций близкого окружения и из-за 
негативных реакций зрителей. Одна спортсменка на данных соревнованиях ощущает необъективность судейства, ей мешает 

сосредоточиться отсрочка старта и предшествующие низкие результаты. В результате проведенного тестирования выявилось, 

что в данных соревнованиях наибольшее негативное воздействие испытывает спортсмен под № 10 ( Х  -3,5 балла), самым 
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сильным стресс-фактором для него является необъективность судейства. Спортсмен № 5 ( Х  -3,2 балла), также ощущает 
необъективность судейства, переживает из-за конфликтных ситуаций близкого окружения и из-за негативных реакций зрителей. 

Спортсменка № 3 ( Х  -3,1 балла) также ощущает необъективность судейства, ей мешает сосредоточиться отсрочка старта и 
предшествующие низкие результаты.  

Выявилось, что мужчины и женщины в данных соревнованиях одинаково испытывали необъективность судейства 

( Х  -5,8 балла и Х  - 4,6 балла). Мужчин волнуют отношение с тренером, завышенная оценка тренера и ситуативный 
отрицательный фактор – неудача на старте. Конфликты с тренером случаются и у спортсменок – женщин, сбивающими 
факторами для них чаще выступают предшествующие неудачи (табл. 2). 

Таблица 2.  
Влияние стресс-факторов на мужчин и женщин, стрелков из лука 

Стресс-факторы 
Х  

бал
лы 

 

Стресс-факторы 
Х ба
ллы 

Мужчины Женщины 

Необъективное судейство 5,8 Необъективное судейство 4,6 

Постоянно преследующая мысль о необходимости 
успешно выполнить поставленные задачи 

4,2 Предшествующие плохие тренировки, низкие 
соревновательные результаты 

3,8 

Неудача на старте 3,4 Плохое материальное оснащение соревнований 3,6 

Конфликты с тренером, товарищами по команде 
или в семье 

3,4 Конфликты с тренером, товарищами по команде или 
в семье 

3,4 

Завышенные требования тренера 3,4 Предшествующая неудача на соревновании 3,2 

Неожиданно высокие результаты соперника 3,2 Плохое самочувствие в отношении физического 
состояния 

3 

Длительный переезд к месту соревнования 3,2 Постоянно преследующая мысль о необходимости 
успешно выполнить поставленные задачи 

3 

Предшествующие плохие тренировки, низкие 
соревновательные результаты 

3 Неудача на старте 2,8 

Плохое материальное оснащение соревнований 3 Упреки тренера, товарищей во время выступлений 2,8 

Предшествующая неудача на соревновании 3 Значительное превосходство соперника 2,8 

Значительное превосходство соперника 3 Завышенные требования тренера 2,8 

Плохое самочувствие в отношении физического 
состояния 

2,6 Предшествующее поражение от предстоящего 
противника 

2,8 

Чрезмерная напряженность на старте 2,6 Чрезмерная напряженность на старте 2,4 

Предшествующее поражение от предстоящего 
противника 

2,6 Неожиданно высокие результаты соперника 2,4 

Отсрочка старта, начала соревнований 2,4 Длительный переезд к месту соревнования 2,4 

Положение фаворита перед соревнованием 2,4 Негативные реакции зрителей 2,4 

Упреки тренера, товарищей во время выступлений 2,4 Отсрочка старта, начала соревнований 2 

Повышенное волнение, плохой сон за день или 
несколько дней до соревнований 

2,4 Зрительные, акустические и тактильные помехи 2 

Зрительные, акустические и тактильные помехи 1,8 Повышенное волнение, плохой сон за день или 
несколько дней до соревнований 

1,6 

Негативные реакции зрителей 1,6 Положение фаворита перед соревнованием 1,4 

Незнакомый соперник, отсутствие сведений о нем 1,4 Незнакомый соперник, отсутствие сведений о нем 1,4 

 
Изучение ситуативной тревожности производилось при помощи шкалы самооценки Ч. Спилбергера. Ситуативная 

тревожность измерялась набором из 20 суждений (табл. 3). 
Таблица 3 

Оценка ситуативной тревожности спортсменов 

№п/
п 

Стресс-факторы и спортсмены  

Результаты  Х  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Женщины  Мужчины   

1 Я спокоен 4 2 1 2 3 4 3 4 2 3 2,8 

2 Мне ничего не угрожает 4 2 2 4 4 4 4 3 2 4 3,3 

3 Я нахожусь в напряжении 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 1,5 
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4 Я испытываю сожаление  1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1,3 

5 Я чувствую себя свободно 4 2 1 3 4 3 3 3 3 3 2,9 

6 Я расстроен 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1,4 

7 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 2 3 2 2 3 3 2 1 2,1 

8 Я чувствую себя отдохнувшим 1 2 2 2 3 2 2 4 3 3 2,4 

9 Я встревожен  1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1,1 

10 
Я испытываю чувство внутреннего 
удовлетворения 4 2 1 3 2 3 2 2 3 4 2,6 

11 Я уверен в себе 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 

12 Я нервничаю 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1,2 

13 Я не нахожу себе места 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 Я взвинчен 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 
Я не чувствую скованности, напряженности  3 3 1 2 3 3 3 4 3 3 

 
2,8 

16 Я доволен 4 3 1 3 2 3 4 3 4 4 3,1 

17 Я озабочен 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1,2 

18 Я слишком возбужден, и мне не по себе 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1,1 

19 Мне радостно 4 4 1 2 2 2 2 2 3 2 2,4 

20 Мне приятно 3 4 1 2 2 3 2 2 3 2 2,4 

Сумма по отсутствию тревожности  10 11 21 12 11 12 15 14 12 11 12,9 

Сумма по проявлению тревожности 42 34 33 35 37 39 41 42 38 41 38,2 

Результат, баллы 18 27 38 27 24 23 24 22 24 20 24,7 

Результат, уровень н н с н н н Н н н н н 

Примечание: н-низкий уровень, с-средний уровень, в-высокий уровень. 
Определилось, что у большинства спортсменов исследуемой группе нет проблем в реактивной тревожности, так как 

их результаты меньше 30 баллов. У одной спортсменки под  № 3 выявились проблемы, она испытывает сожаление и находится 
в напряжении.   

Для выявления индивидуальных психофизиологических особенностей спортсменов применялась оценка уровня 
личностной тревожности. Тревожность определяет индивидуальную чувствительность спортсмена к соревновательному 
стрессу. Как черта личности она характеризует в той или иной степени склонность испытывать в большинстве ситуаций 
опасения, страх [19]. Тревожность спортсмена связана с ожиданием социальных последствий его успеха или удачи.  Нами была 
применена личностная шкала самооценки Спилбергера (табл. 4). 

Таблица 4. 
 Оценка личностной тревожности спортсменов 

№п/
п 

Стресс-факторы и спортсмены  

Результаты  Х  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Женщины  Мужчины   

1 Я испытываю удовлетворение 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3,2 

2 Я быстро устаю 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 

3 Я легко могу заплакать 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1,5 

4 
Я хотел бы быть таким же счастливым, как и 
другие 1 4 2 1 1 1 2 3 2 2 1,9 

5 
Бывает‚что я проигрываю из–за того‚ что 
недостаточно быстро принимаю решение 1 1 1 3 2 1 3 2 1 2 1,7 

6 Я чувствую себя бодрым 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3,4 

7 Я спокоен‚ хладнокровен и собран  4 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 

8 Ожидание трудностей очень тревожит меня 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1,8 

9 Я слишком переживаю из–за пустяков 1 4 2 3 1 1 1 2 1 1 1,7 

10 Я вполне счастлив 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3,3 

11 Я принимаю все слишком близко к сердцу 3 4 3 4 2 1 2 2 2 1 2,4 

12 Мне не хватает уверенности в себе 1 2 3 3 2 1 2 2 2 1 1,9 

13 Я чувствую себя в безопасности 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3,6 

14 
Я стараюсь избегать критических ситуаций и 
трудностей 3 3 2 1 2 3 2 2 1 3 2,2 

15 У меня бывает хандра 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1,5 
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16 Я бываю доволен 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3,2 

17 Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1,4 

18 
Я так сильно переживаю свои 
разочарования‚ что потом не могу о них 
забыть 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1,6 

19 Я уравновешенный человек  4 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 

20 
Меня охватывает сильное беспокойство‚ 
когда я думаю о своих делах и заботах 2 2 2 1 3 2 1 2 1 2 1,8 

Сумма по отсутствию тревожности  10 19 34 26 28 22 18 24 23 17 23 

Сумма по проявлению тревожности 42 26 20 19 23 26 22 22 24 22 23 

Результат, баллы 28 49 42 40 31 31 37 34 30 35 35,7 

Результат, уровень н в с с с с С с с с с 

Примечание: н-низкий уровень, с-средний уровень, в-высокий уровень 
Средний результат уровня тревожности в группе – 35 баллов, что соответствует среднему уровню тревожности. 

Индивидуальные результаты спортсменов по уровню тревожности также соответствуют среднему уровню. Необходимо 
отметить, что у одной спортсменки высокий уровень тревожности (49 баллов), у большинства тревожность проявляется на 
среднем уровне (от 31 балла до 42 баллов).  Одна спортсменка  спокойна и уверена в себе (28 баллов). В таблице 2 
представлены итоговые индивидуальные результаты по проведенным психологическом опросникам  (табл. 5).  

Таблица 5.  
Индивидуальные результаты по трем психологическим опросникам 

Параметры  Результат  

Спортсмены  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Результат стресс-фактора, баллы 1,9 2,5 3,1 2,7 3,2 2,7 2,9 2,4 2,9 3,5 

ситуативная тревожность, баллы 18 27 38 27 24 23 24 22 24 20 

результат н н с н н н Н н н н 

личностная тревожность, баллы 28 49 42 40 31 31 37 34 30 35 

результат н в с с с с С с с с 

 
Таким образом, в результате тестирования спортсменов по психологическим тестам выявились проблемы у 

спортсменки под № 3 и под № 5. Так спортсменка № 3 испытывает сильный стресс во время соревнований с проявлением 
выраженной ситуативной тревожности, что происходит на фоне личностной тревожности. Спортсменка под № 5 ощущает на 
себе соревновательный стресс – фактор,  но в состоянии справиться с ситуативной тревожностью. Спортсменке под № 2 
удается справляться на фоне высокой личностной тревожности с чувством тревоги во время соревнования. Спортсмен под № 
10 испытывает стресс во время данных соревнований. 

На следующем этапе исследования был проведен анализ соревновательных показателей спортсменов. Средние 
результаты лучников в квалификационном раунде на различных дистанциях составили от 308,5 балла до 327 баллов, то есть 
максимальная разница среднего значения по всем дистанциям составляет  19,5 балла (коэффициент вариации от 3% до 5%). 
Место в квалификации на соревновании спортсмен получает в соответствии с набранными очками на всех дистанциях, на 
место спортсмена в квалификационном раунде влияет точность попадания стрелы в каждом выстреле. Так спортсменка под № 

4 набрала наибольшее количество очков на всех дистанциях, а именно: Х = 327 очков, что больше, чем у других женщин и 

заняла в квалификации третье место, лучшее в рассматриваемой группе женщин-лучниц. Также спортсмен под № 6 набрал 

наибольшее количество очков на всех дистанциях, а именно: Х = 323 очка, что больше, чем у других спортсменов и занял в 

квалификации второе место, лучшее в рассматриваемой группе мужчин-лучников. 
Вполне допустимо, что среднее значение полученных спортсменом мест на различных дистанциях имеет 

расхождение с окончательным местом в квалификации, поскольку закономерно, на длинные дистанции угол рассеивания стрел 
больше, поэтому расхождения в индивидуальных результатах спортсменов значительнее [20].  Так спортсменка под № 5 на 
дистанции 30 метров была только на 14 месте, но на дистанциях 70 м и 60м она была на втором и четвертом месте, в 
результате в квалификации она получила четвертое место.  

Таблица 6.  
Показатели соревновательной деятельности спортсменов 

Соревновательные параметры  

Результаты  

женщины мужчины 

Спортсмены  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

70-90м, очки 310 299 313 305 322 297 281 293 286 295 

60-70м, очки 319 322 313 331 329 325 308 329 312 324 

50м, очки 318 313 310 328 314 317 311 322 307 306 

30м, очки 335 341 340 344 340 352 334 343 339 346 
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Среднее значение, очки 321 319 319 327 326 323 309 322 311 318 

Коэффициент вариации  по 
очкам, % 3 5 4 4 3 5 4 3 5 5 

Места на дистанции 70-90м 5 12 4 8 2 2 17 6 12 3 

Места  на дистанции 60-70м 14 10 20 3 4 3 22 2 17 6 

Места на дистанции 50м 4 12 14 2 10 13 20 7 27 29 

Места  на дистанции 30м 20 13 14 9 14 1 27 10 20 5 

Среднее значение за места на 
дистанциях 10,8 11,8 13 5,5 7,5 4,8 21,5 6,3 19 10,8 

Места в квалификации  11 14 13 3 4 2 21 3 17 10 

Пробоины в десятку, кол-во  45 40 37 56 43 54 33 50 38 46 

Пробоины в центровую десятку, 
кол-во 12 10 18 12 17 18 11 17 15 13 

Среднее значение результатов 
за три стрелы в сериях 25,7 26,3 26,4 25,8 26,5 26,7 25,8 26,8 26,9 27,4 

Коэффициент вариации 
результатов за три стрелы в 
серии, % 11 16 6 5 7 6 3 4 4 5 

Результат  на соревнованиях 5 2 19 14 1 6 23 8 2 3 

 
Таким образом, результативность стрельбы на длинных дистанциях является одним из ведущих факторов, 

оказывающих влияние на место в квалификации. Следует отметить, присутствуют ситуации, когда на окончательный результат 
в квалификации, после всех дистанций, влияет психологическая готовность спортсмена к серьёзной соревновательной борьбе 
на всех дистанциях, вплоть до самого последнего выстрела на заключительных, коротких дистанциях [15, 18].  

На рисунке 1 представлены результаты олимпийского раунда. Среднее значение результатов за три стрелы в сериях 
не имеют прямопропорциональной зависимости с местами, которые спортсмены заняли в индивидуальном виде на данных 
соревнованиях (рис. 1).  
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Примечание: на рисунке номера спортсменов (женщин и мужчин) соответствуют занятым местам  
Рис. 1. Показатели результатов в олимпийском раунде 
Так спортсменка под № 3, занявшая только девятнадцатое место на соревнованиях, имеет среднее значение 

результатов за три стрелы в сериях -26,4 очка, что больше, чем у спортсменок, занявших второе, пятое и четырнадцатое место. 
Также у мужчин, спортсмен под № 6, занявший лучшее второе место в исследуемой группе спортсменов, имеет меньший 

результат среднего значения за три стрелы в сериях-26,9очка, чем у спортсмена под № 7 ( Х -27,4 очка), занявшего только 
третье место на данных соревнованиях. Необходимо отметить, что косвенный показатель стабильности  результатов за три 
стрелы в сериях, коэффициент вариации, также не имеет прямого влияния на окончательный соревновательный результат 
спортсменов. У спортсменки под № 2 коэффициент вариации за три стрелы в сериях – 16%, однако это не помешало ей занять 
второе место на данных соревнованиях. У спортсмена под № 10, занявшего только двадцать третье место на данных 
соревнованиях – V= 3%. 

Таким образом, места, которые спортсмены заняли в индивидуальном виде соревновательного упражнения на данных 
соревнованиях, не имеют прямопропорциональной зависимости от средних показателей по набранным очкам за все серии.  
Места спортсменов, на соревнованиях зависят не только от точности попадания в цель. Соревновательный результат в 
индивидуальном виде программы определяется победой над соперниками в парах, которые формируются в соответствии с 
регламентом соревнований. Также стабильность точности попадания в цель не пропорциональна конечному результату. 
Данный фактор обусловлен тем, что по измененным правилам соревнований спортсмен, отстрелявший серию плохо, всегда 
имеет возможность реабилитироваться и выиграть матч. 
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Выводы. 1. В результате применения трех психологических методик выявились проблемы у трех спортсменов, у 
которых присутствует сильный стресс во время соревнований с проявлением выраженной ситуативной тревожностью, что 
происходит на фоне повышенной личностной тревожности.  

2. Одним из ведущих факторов, оказывающих влияние на место в квалификации, является результативность 
стрельбы на длинных дистанциях. Выявлены различия факторов, влияющих на результаты в квалификации и олимпийском 
раунде. В квалификации преобладающим фактором является выносливость спортсменов, в олимпийском раунде преобладает 
психологическое превосходство над конкретным соперником. 

Перспективы дальнейших исследований заключаются в изучении биомеханических характеристик стрельбы из 
лука на разных дистанциях. 
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політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  
 

РОЗВИТОК СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ РУХОВОГО СКЛАДУ СПОРТИВНОЇ ДІЇ В АТЛЕТИЗМІ 
 

В даній статті розглядається суть спеціальної силової підготовки важкоатлета в світлі деяких закономірностей зумовлюючих якісне 
вдосконалення рухів людини та ріст спортивної майстерності загалом. 

Ключові слова: студенти, спортсмени, рухова активність, працездатність, розвиток сили, фізична активність. 
 
Никитченко А.М. Развитие силовых качеств двигательного состава спортивного действия в атлетизме. В данной статье 

рассматривается суть специальной силовой подготовки тяжелоатлета в свете некоторых закономерностей обусловливающих качественное 
совершенствование движений человека и рост спортивного мастерства в целом. 

Ключевые слова: студенты, спортсмены, двигательная активность, работоспособность, развитие силы, физическая активность. 
 
Nikitchenko A.M.. Development of power qualities skeletal structure of sports activities in athletics. In this article the essence of special strength training in 

the light heavyweight causing some patterns qualitative improvement of human movement and growth of sportsmanship in general. 
So firstly, in selecting optimum working range of motion based on rational relationship between the corners maximum power zones in each joint, the real potential 

of the motor muscles and conditions underlying the decision of the motor task, and: small external load, seeks to increase range of motion regardless of the area of the corners 
maximum force at each joint; when a large external load and no additional sources of power, which facilitates movement, characterized by reducing its working amplitude 
associated with the desire to bring the working posture angles to the zone of maximum force; when a large external load and additional sources of motion (force of inertia, 
elastic potential muscle tension) is possible some increase in labor output amplitude of the joint angles of the zone of maximum force; in all cases of forced labor decrease 
range of motion offset potential additional elastic stretching of muscles gained in the preparatory phases of movement and provides more power initial efforts muscles. 

Second, to increase the maximum motor force and its concentration mainly in the initial part of the working amplitude. 
Thirdly, in a reasonable order of inclusion muscle work in kinematic chain that allows consistently demonstrate their functional properties (the ability to powerful 

forces and speed reduction) while driving. 
Fourth, in an effort to perform a movement within the zone of the corners maximum force in every joint and at the same time increase its dynamic by providing 

additional capacity elastic stretching of muscles in the preparatory phase. 
Keywords: students, athletes, physical activity, performance, develop strength, physical activity. 
 
Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Ефективність руху, спрямованого на вирішення 

конкретної рухової задачі, пов'язана перш за все з доцільним використанням робочих механізмів тіла людини, які є функціональними складовими рухового 
апарату, що забезпечують вироблення механічної енергії і ефективне використання її відповідно до зовнішніх умов і  завдань. Такі робочі механізми склалися і 
спадково закріпилися протягом тривалого періоду еволюції рухової функції людини. Спортивне тренування не додає до них нічого нового, це лише доводить їх 
до високого рівня досконалості, налагоджує їх координаційні навички і підвищує енергетичний потенціал[5]. До числа робочих механізмів тіла людини слід 
віднести в першу чергу: тягове зусилля м'язів, що перетворюється в зовнішню силу за допомогою кісткового важеля; синергетичні і антагоністичні відношення 
м'язових груп на рівні окремого суглоба і робочого апарату в цілому; тонічні і зв'язкового-сухожильні рефлекси; пружні властивості м'язів, що допускають 
накопичення і використання додаткової пружної енергії; механізм домінанти, що сприяє посиленню основного руху за рахунок залучення імпульсації від побічних, 
додаткових рухів; раціональну послідовність включення в роботу м'язів з різними функціональними властивостями[4].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній системі спортивної підготовки студентів заняття атлетичною гімнастикою  розглядається як 
один з провідних факторів, що обумовлює можливість досягнення студентом-спортсменом високої працездатності та ефективного протікання відновних 
процесів при напруженій м’язовій діяльності присвячені  роботи І. В. Бєльського 2000. Розглядаються у дослідженнях А. М. Дороніна 1992,  О.Д. Дубогай 2012. 
Для занять спортом для студентів характерні деякі особливості, пов’язані з високим ступенем фізичних і нервово-психічних напруженням, що виникають у 
процесі тренування і змагань, які, в свою чергу, викликають підвищену потребу організму в розглядають В.С. Келлер, 1993; В.О. Дрюков,2003; В.М. Платонов, 
2004, але дана проблема висвітлена не достатньо та потребує подальшого дослідження[1]. 

Метою дослідження: є дослідження ефективності функціонального вдосконалення рухового складу спортивного дії в атлетизмі та доступності при 
підготовці фахівців технічних спеціальностей і в подальшій успішній професійній діяльності. Використання елементів атлетичної гімнастики  дозволяє в мінімальні 
терміни, з мінімальним технічним оснащенням знімати емоційні і психічні напруги, а також підтримувати високий рівень загальнофізичної тренованості[4].  

Виклад основного матеріалу дослідження. Доцільним з точки зору біомеханіки слід вважати такий руховий комплекс, який організований 
відповідно до анатомо-функціональних особливостей організму і дозволяє з максимальною ефективністю використовувати властиві йому робочі механізми в 
конкретних умовах   рухового завдання[3]. У процесі вирішення того чи іншого рухового завдання робочі механізми тіла певним чином взаємодіють і в результаті 
систематичного тренування об'єднуються в раціонально функціонуючу систему, що забезпечує високий робочий ефект рухового комплексу. 

Функціональні властивості робочих механізмів тіла і основні тенденції їх вдосконалення в ході вправи зручно розглянути на рівні кінематичної пари (дві 
рухомо-з'єднаних суміжних ланки), кінематичного ланцюга (послідовне з'єднання ряду ланок) і кінематичної системи (сукупність кінематичних ланцюгів) [6]. 
Удосконалення руху на рівні кінематичної пари в залежності від його призначення пов'язано, або з розвитком здатності до прояву більшого за величиною 
рухового зусилля, або з виконанням руху. І з більшою кутовою швидкістю, або з тим і іншим одночасно. Характер і спрямованість процесу якісного 
вдосконалення руху визначаються анатомічними особливостями кістково-м'язового апарату людини[1;5]. 
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Рис. 1. Зміна величини відносної сили (Fotn) і градієнта сили (Q) зі зміною кута в тазостегновому суглобі у кваліфікованих жінок-спринтерів (1 - 

розгинання, 2 - згинання) 
Графіки залежності сила - кут можна класифікувати за трьома типами типи: висхідні, низхідні (максимальні і мінімальні значення сили відповідають 

крайнім ділянкам кутовий амплітуди руху в суглобі, рис. 1, крива F) і висхідні-несхідні (мінімальні значення сили на крайніх ділянках, максимальні в середині 
кутовий амплітуди). Причому в наших досліджень встановлено, що здатність до прояву вибухового зусилля (оцінюється відношенням половинного  значення 
максимуму ізометричної напруги до часу його досягнення) змінюється однонаправленно зі зміною зовнішньої сили м'язів (рис. 1, крива Q). При цьому зниження 
значенні показника Q зі зміною суглобового кута пов'язано одночасно зі зменшенням величини напруження м'язів і збільшенням часу, що витрачається на його 
прояв (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 Зміна швидкості нарощування ізометричного зусилля зі зміною суглобового кута (а згиначі стегна, б розгиначі стегна). 
Однак величина приросту сили по всій кутовий амплітуді односуглобних рухів залежить від того, при якому суглобовому куті проявляється 

максимальна напруга м'язів в процесі тренування. Зокрема, якщо воно проявляється в положенні, відповідному найбільшою довжиною активних м'язів, то 
перенесення сили на інші суглобові кути рівномірний. Але навпаки, якщо максимальне м'язове зусилля проявляється при скороченому стані активних м'язів, то 
приріст сили більший. Перенесення тренувального ефекту на другі суглобові кути порівняно невеликий і проявляється тим менше, ніж далі вони відстоять від 
того кута, при якому в тренуванні виявлялося максимальне зусилля [2]. 

Слід зазначити, що в суглобовому куті, якому відповідало б максимальне зусилля, що проявляється при Тренуванні, виявляється і відносно більший 
приріст сили, ніж в сусідніх суглобових кутах[1;3]. 

Функціональне вдосконалення руху на рівні кінематичної пари пов'язано іще й з збільшенням кутової амплітуди руху за рахунок більшої рухливості в 
суглобі. Однак це стосується головним чином до кінематичних пар, суглобовий зчленування яких володіє двома і трьома ступенями свободи (гомілковостопний, 
плечовий, кульшовий суглоби). 

Рухи людини здійснюються, як правило, системою ланок - кінематичної ланцюгом, де одночасно змінюються кути в кожному суглобовому 
зчленуванні. Основна робоча функція кінематичної (ціни) в руховому апараті полягає в перетворенні обертальних суглобових рухів в прямолінійний 
(подовження або вкорочення робочої системи важелів), або кутова (щодо проксимального суглоба) переміщення робочої точки, що знаходиться на 
дистальному кінці системи ланок. Робочий ефект руху, що виконує кінематичний ланцюг, більшою мірою варіює залежно від привхідних умов (відносне 
розташування складових ланок, моторні можливості окремих груп м'язів і т. і.) [5;6]. 

 І в більшій мірі схильний до якісного і кількісної зміни в ході вправи, ніж робочий ефект в кінематичній парі. Процес якісного вдосконалення рухів, 
здійснюваних кінематичної ланки, забезпечується трьома основними факторами: збільшенням робочої амплітуди, концентрацією динамічного зусилля на 
певній їй ділянці і раціональною формою взаємодії працюючих м'язів[1]. 

Результати дослідження та їх обговорення. Збільшення робочої амплітуди руху забезпечується, як відомо, за рахунок більшої рухливості в 
суглобах і підвищення еластичності і силових можливостей відповідних груп м'язів. Причому амплітуда руху в відкритого кінематичного ланцюга збільшується з 
двох сторін - початкових і кінцевих їх ділянок.  

У першому випадку за рахунок більшої рухливості в проксимальному суглобі і в другому - переважно за рахунок збільшення сили м'язів, їх здатності 
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розвинути потужне зусилля по ходу руху, а також підвищення еластичності функціональних антагоністів[2;5]. 
В характері прояви зусилля по ходу руху чітко виступають дві закономірності: по-перше, зниження сили тяги груп м'язів до кінця руху (особливо при 

балістичному режимі роботи), виражене тим сильніше, чим швидше рух і чим менше зовнішнє опір; по-друге, приріст і концентрація робочого зусилля на певній 
ділянці амплітуди руху. У першій закономірності очевидна рефлекторна регуляція, що виражається та пригальмовує дії м'язів-антагоністів, що представляє 
собою прояв функції самозбереження рухового апарату; з ростом спортивної майстерності цей механізм не зазнає змін. Що стосується другої закономірності, то 
тут можна відзначити певну тенденцію, що має пряме відношення до процесу формування біомеханічно-доцільного руху[3;6]. 

Робоче зусилля, яке виконує кінематичної ланцюгом, забезпечується комплексною роботою м'язових груп, які обслуговують кожне з її зчленувань. 
Координація зусиль і функція окремих м'язових груп при цьому мають свої особливості. Заслуговують бути відзначеними наступні два факти, які не отримали ще 
достатнього виcвітлення в спортивній літературі. 

Аналіз функціонування системного об'єднання м'язових груп в різних умовах роботи кінематичного ланцюга дозволяє побачити тут певну 
біомеханічну доцільність. Залежно від умов діяльності людина мимоволі підбирає таке відносне розташування ланок кінематичного ланцюга, яке забезпечує 
необхідне робоче зусилля при одночасному або послідовному використанні зони кутів максимальної сили в кожному суглобі[6]. 

Перший випадок має місце головним чином тоді, коли завдання полягає в подоланні значного зовнішнього опору, як правило, в умовах ізометричної 
напруги м'язів (наприклад, при спробі, зрушити з місця важкий предмет). Другий випадок типовий для рухів, де потрібно надати якомога більшу швидкість 
зовнішнього об'єкта або власного тіла в умовах обмеженої робочої амплітуди (наприклад, при відштовхуванні в стрибках). При цьому функціональні відносини 
між групами м'язів, які обслуговують кінематичний ланцюг, складаються таким чином, що рух, слід розпочинати найбільш потужними м'язами проксимальних 
суглобів (провідними м'язами кінематичного ланцюга), здійснюється з опорою на дистальні ланки, жорстко фіксовані в суглобах. Потім в роботу включаються 
дистальні ланки, в той час як в проксимальних ланках починається фіксація в суглобах, що забезпечує тверду основу для завершального руху дистальними 
ланками[2]. 

Таким чином, людина завжди прагне почати робоче зусилля, використовуючи зони кутів максимальної сили в суглобах. Можна вважати, що 
спортивна техніка, еволюціонувала багато десятиліть, емпірично будувалася на основі саме таких робочих поз, які забезпечували найбільш сприятливі умови 
для прояву максимальних зусиль в потрібний час. Однак в окремих випадках неважко побачити конфлікт між цими механізмами і вимогами до динаміки рухів, 
що випливають з умов спортивної діяльності. 

Ефект виявляється, зокрема, в зв'язку з необхідністю збільшення робочої амплітуди руху, особливо в тому випадку, якщо потрібно проявити 
максимальну силу в тон частини амплітуди, де ця сила не може бути забезпечена анатомічно[1]. 

Проте завдяки високій здатності пристосовуватися до зовнішніх умов організм знаходить оптимальні рішення в таких конфліктних ситуаціях. Це стає 
можливим, наприклад, тоді, коли відповідні групи м'язів перед початком робочого зусилля володіють додатковим потенціалом напруги, накопиченим в 
підготовчій фазі руху. Так, у вертикальному стрибку з попередньої амортизацією додатковий потенціал пружної напруги, накопичений до кінця фази амортизації, 
є джерелом сили, що полегшує розгинання ніг[5]. 

Тому тут є можливість вийти із зони кутів максимальної сили в окремих суглобах і тим самим виграти в амплітуді руху в порівнянні з стрибком з 
напівприсіду без фази амортизації. При відштовхуванні після стрибка в глибину амплітуда амортизаційного згинання в колінному суглобі виявляє тенденцію до 
зменшення. У зв'язку з великою динамічним навантаженням тут очевидно прагнення до зони кутів максимальної сили в окремих суглобах. 

Висновки. 
Отже по-перше, у виборі оптимальної робочої амплітуди руху на основі раціонального співвідношення між зонами кутів максимальної сили в 

кожному суглобі, реальним моторним потенціалом м'язів і умовами, супутніми рішенням рухової завдання, причому: а) при невеликій зовнішньої навантаженні 
характерно прагнення до збільшення амплітуди руху незалежно від зони кутів максимальної сили в кожному суглобі; б) при великій зовнішньої навантаженні і 
відсутності додаткових джерел сили, що полегшує рух, характерно скорочення його робочої амплітуди, пов'язане з прагненням наблизити робочу позу до зони 
кутів максимальної сили; в) при великій зовнішньої навантаженні і додаткових джерелах руху (силі інерції, пружному потенціал напруги м'язів) з'являється 
можливість деякого збільшення робочої амплітуди з виходом суглобових кутів із зони максимальної сили; г) у всіх випадках вимушене зменшення робочої 
амплітуди руху компенсується додатковим потенціалом пружного розтягування м'язів, накопиченим в підготовчих фазах руху і забезпечує більшу потужність 
початкового зусилля м'язів. 

По-друге, в збільшенні максимуму рухового зусилля і концентрації його переважно на початковій ділянці робочої амплітуди. 
По-третє, в такий доцільною черговості включення м'язів кінематичного ланцюга в роботу, яка дозволяє послідовно проявити їх функціональні 

властивості (здатність до потужного зусилля і швидкості скорочення) під час руху. 
По-четверте, в прагненні виконати рух в межах зони кутів максимальної сили в кожному суглобі і одночасно підвищити його динамічне забезпечення 

за рахунок додаткового потенціалу пружного розтягування м'язів у підготовчій фазі. 
Кінематична система володіє значним числом ступенів свободи. Тому процес функціонального вдосконалення руху в міру розгляду його від 

кінематичної пари до кінематичної системі все більш зв'язується з проблемою раціональної організації і управління руховим складом дії. Проте біомеханічні 
фактори і в даному випадку продовжують відігравати суттєву роль. 
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ОСВІТНЯ СПРЯМОВАНІСТЬ ЗМАГАНЬ У ДИТЯЧОМУ ФУТБОЛІ 

 
Аналіз наукових даних, накопичених в теорії та методиці спортивної підготовки, свідчить про наявність великого обсягу як 
теоретичного, так і експериментального матеріалу. Поряд з цим в останні роки з'являється все більше публікацій в яких 
звертається увага на відмінності в рівні спортивної майстерності між вітчизняними і зарубіжними футболістами та 
необхідність формування ефективної системи багаторічної підготовки юних спортсменів. Мета дослідження - визначити 
шляхи вдосконалення вітчизняної системи дитячих змагань у футболі. У статті охарактеризована система змагань серед 
дітей та підлітків у різних країнах Європи. Зроблено аналіз програмно-нормативних документів та навчальних програм 
провідних європейських футбольних академій і федерацій. Проаналізована змагальна практика юних футболістів України на 
етапах багаторічного вдосконалення. Визначена необхідність внесення змін в практику проведення дитячих змагань з 
футболу в Україні. 

Ключові слова: багаторічна підготовка футболістів, система дитячих змагань, юні футболісти. 
 
Анализ научных данных, накопленных в теории и методике спортивной подготовки, свидетельствует о наличии большого 
объема как теоретического, так и экспериментального материала. Наряду с этим в последние годы появляется все 
больше публикаций, в которых обращается внимание на различия в уровне спортивного мастерства между 
отечественными и зарубежными футболистами и необходимость формирования эффективной системы многолетней 
подготовки юных спортсменов. Цель исследования - определить пути совершенствования отечественной системы 
детских соревнований в футболе. В статье описана система соревнований среди детей и подростков в разных странах 
Европы. Сделан анализ программно-нормативных документов и учебных программ ведущих европейских футбольных 
академий и федераций. Проанализирована соревновательная практика юных футболистов Украины на этапах 
многолетнего совершенствования. Определена необходимость внесения изменений в практику проведение детских 
соревнований по футболу в Украине. 
Ключевые слова: многолетняя подготовка футболистов, система детских соревнований, юные футболисты. 
 
An analysis of the scientific data accumulated in the theory and methodology of sports training, indicates the presence of a large amount 
of both theoretical and experimental material. In addition, in recent years, an increasing number of publications which drew attention to 
the differences in the level of sportsmanship between domestic and foreign players and the need to build an effective system of long-
term preparation of young sportsmen. The purpose of research - to identify ways to improve the national system of children's 
competitions in football. The article examined the system of competitions among children and adolescents in different European 
countries. The analysis of regulatory documents and software and training programs of leading European football clubs and federations. 
Analyzed the competitive practices of young footballers of Ukraine on the stages of long-term improvement. The necessity of making 
changes in the practice of children's competitions in football in Ukraine. 
Keywords: long-term training of players, competition system of children, young players. 
 
Вступ. Актуальність питань, які пов'язані з підготовкою спортивного резерву для професійного футболу в усі часи не викликала 
сумніву. Про це свідчить значна кількість досліджень, які присвячені даній проблематиці. Цілком очевидним є той факт, що без 
кваліфікованих випускників спортивних шкіл та клубів жоден з видів спорту не має майбутнього. 
Аналіз наукових даних, накопичених в теорії та методиці спортивної підготовки, свідчить про наявність великого обсягу як 
теоретичного, так і експериментального матеріалу. Досить глибоко вивчена і розроблена проблема періодизації та підготовки 
висококваліфікованих футболістів. Поряд з цим в останні роки з'являється все більше публікацій, присвячених аналізу сучасних 
тенденцій розвитку професійного футболу, в яких звертається увага на необхідність формування ефективної системи 
багаторічної підготовки юних спортсменів. Серед актуальних напрямків подальшого розвитку футболу одне з головних місць 
займає проблема вдосконалення тренувальної діяльності та системи проведення змагань на етапах багаторічного 
вдосконалення юних футболістів. 
Дослідження проводилося відповідно до Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2016-2020 р. р. 
Міністерства освіти і науки України за темою 2.21 "Удосконалення системи підготовки на сучасному етапі розвитку футболу" 
(номер держреєстрації 0116U001618). 
Мета роботи - визначити шляхи вдосконалення вітчизняної системи дитячих змагань у футболі. 
Методи дослідження: аналіз спеціальної літератури; аналіз програмно-нормативних документів та навчальних програм; 
системний аналіз; контент-аналіз календаря дитячо-юнацьких змагань з футболу; метод порівняння і зіставлення; статистична 
обробка отриманих даних. 
Результати дослідження. Аналіз системи підготовки футбольного резерву в Україні свідчить про те, що низька ефективність 
функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів та академій визначається безліччю причин, серед яких: 

 надмірна орієнтація керівників і тренерів на поточний спортивний результат: кількість очок, залікові місця в 
різноманітних чемпіонатах і турнірах, завоювання кубків; 

 недосконала система організації дитячо-юнацьких змагань; 
 низький рівень кадрового потенціалу; 
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 застаріла методика навчання; 
 недостатнє матеріально-технічне забезпечення та ін. 

Враховуючи те, що перші два фактори чинять, на наш погляд, визначальний вплив на ефективність системи багаторічної 
підготовки футбольного резерву, зупинимося більш детально на їх аналізі. Ідеї відомих спортивних фахівців Balyi I. [6] і Michelsа 
R. [9], викладені в програмах довгострокового розвитку спортсмена, містять положення про те, що маленькі діти не повинні 
брати участь у змаганнях, де ведуться таблиці і передбачається розподіл місць між учасниками, знайшли відображення в 
діяльності федерацій Англії, Бельгії, Нідерландів, Німеччини, Іспанії, Італії, США, Австралії та інших, де дітям заборонили брати 
участь у регулярних змаганнях до дванадцятирічного віку. 
В Україні діти з раннього віку (з 8-9-ти років, а в окремих регіонах України – 6-ти річного віку), змушені грати як дорослі, з 
акцентом на результат, що перешкоджає їх природному розвитку та поступовому становленню спортивної майстерності. При 
сформованій змагальної практики, тренер орієнтується на провідних гравців, яким доводиться грати без замін протягом усього 
чемпіонату, з тим щоб був досягнутий потрібний результат, що само по собі є непомірним змагальним навантаженням для 
дитячого організму. З іншого боку, діти які залишилися в запасі, отримують дуже мало ігрової практики, що не сприяє їх якісному 
навчанню. 
Реальний стан в українському дитячо-юнацькому футболі, характеризується наявністю низки закономірностей і невирішених 
проблем: 
1. Рівень футболу в країні неминуче падає в тому випадку, коли тренерів більше хвилює спортивний результат, ніж стиль гри 
або природний прояв творчості і майстерності у юних гравців. Це обумовлено тим, що сьогодні статус дитячо-юнацької 
спортивної школи, як і критерій оцінки ефективності роботи тренерів, визначається спортивними досягненнями команд. 
2. Якість навчання юних футболістів знижується в умовах, коли включаючи їх у регулярну змагальну діяльність з раннього віку, 
керівники футболу тим самим не заохочують тренерів, які думають, творчо підходять до навчального процесу, а стимулюють 
функціонерів, які забезпечують високе турнірне становище команди, а не сприятливі умови для індивідуального розвитку 
гравців. 
3. Існуюча система багаторічної підготовки юних футболістів неминуче призводить до великих кадрових втрат. Це, перш за все, 
відноситься до обдарованих перспективним гравцям, оскільки вони найбільш успішно справляються з вимогами змагальної 
практики. У той же час вони найбільше і страждають від цього. Як правило, їм часто доводиться грати в командах старшого віку. 
Там їм доводиться витримувати напружений графік змагань і тренувань, що призводить до того, що вони часто не в змозі 
продовжувати працювати над підвищенням своєї майстерності і творчих можливостей. У підсумку багато хто з них «вигорає» і 
достроково завершує спортивну кар'єру в підлітковому віці. 
Таким чином, як відзначають фахівці [4], націленість на «перемогу будь-якою ціною» передбачає, перш за все, форсування 
тренувального процесу і як наслідок цього призводить до передчасного виснаження дитячого організму і травматизму, а також 
до обмеження техніко-тактичного потенціалу юних футболістів. 
Необхідно знайти шляхи, які встановлять баланс між занадто великою увагою до результату гри і нівелюванням значущості 
перемоги, надасть дітям можливість грати за їхніми правилами, щоб отримати дитячий, а не дорослий досвід. У зв'язку з цим 
слід зазначити, що 40 років тому діти грали в «вулично-дворової» футбол. Свого часу Michels R. [7] зазначив, що «вуличний» 
футбол зникає, запропонувавши шляхи вирішення проблеми, які з успіхом застосовуються у Нідерландах, Іспанії, Франції, 
Німеччині, Англії, Шотландії, Бельгії, Італії. 
Показовими в цьому відношенні є дії Федерації футболу Англії, яка підготувала стратегічний план розвитку дитячо-юнацького 
футболу, спрямований на якісну підготовку гравців і залучення великої кількості дітей до занять. Реалізація плану здійснюється 
поетапно. Зміни торкаються щодо нівелювання значимості результату і визначення оптимального кількісного складу команд 
учасників змагань. Так, у сезоні 2016/2017 років в Англії офіційно буде заборонено участь дітей до дванадцятирічного віку в 
регулярних змаганнях. Основні зміни відбулись в сезоні 2014/2015 років, коли гравці семи- і восьмирічного віку перейшли на гру 
у форматі 5х5, а підлітки 11,12 та 13 років -  на формат 9х9 [6]. 
Поширеним в середовищі фахівців є думка, що футбол - дуже непроста гра, де велика кількість тактичних рішень можливо 
тільки в іграх на великих полях. Незважаючи на це при навчанні грі в футбол, щоб процес був ефективним, необхідно рухатися 
поступово крок за кроком відповідно до вікових особливостей дітей, а не стрімко «занурювати» дітей у дорослий футбол. 
Встановлено, що до чотирнадцятирічного віку у дітей зазвичай не відбувається значних ростових сплесків і вони ще не дозріли 
для того щоб грати на полях великих розмірів.  
Наступне. При подоланні великих відстаней юні гравці виконують занадто багато анаеробної роботи, яка призводить до 
підвищення ЧСС до рівня, відповідного ознаками «дефекту діастоли». Вважається, що в результаті зменшення тривалості 
діастоли відбувається порушення кровопостачання міокарда, а гіпоксія викликає розгортання анаеробного гліколізу. 
Накопичення в міокарді значної кількості іонів водню стимулює гіпертрофію міокардіоцитів, а при занадто великої тривалості дій 
з такою або більш високою концентрацією іонів водню в міокарді можуть розгорнутися катаболичні реакції. Таким чином, при 
проведенні ігор на великих полях створюються умови для появи ознак дистрофії міокарда [3, 10]. 
Встановлено, що міні-ігри набагато більше підходять для дитячих змагань. Так, при меншому форматі гри, діти виконують 
більше торкань м'яча, дриблінгу та ударів по воротах, більше переходів від атаки до оборони і навпаки, а спрощена тактична 
обстановка робить більш простим процес прийняття рішень, а гру візуально зрозумілою для дітей [9-10]. 
Наступним кроком федерації футболу Англії було введення заборони на тривалий змагальний сезон для дітей 7-11-річного віку. 
Була запропонована гнучка система проведення дитячих змагань. В основі такого підходу закладена освітня модель навчання, 
при якій діти залучені в процес навчання з сесійною участю в іграх і фестивалях, де результат відходить на друге місце, а на 
перше місце виходить індивідуальність, розвиток творчих можливостей дитини, задоволення її потреб. 
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У новій структурі проведення змагань сезон розділено на три частини, кожна з яких завершується турніром або фестивалем. 
Тривалість кожної частини збільшується в міру того, як діти дорослішають. Так, діти семи і восьми років беруть участь у 
двотижневих, дев'яти і десяти років - у чотиритижневий, а одинадцятилітні - в шеститижневих турнірах. 
Замість тривалого чемпіонату доцільніше організовувати короткі турніри, на один, три і т.д. днів. Діти в такому випадку 
отримують велику користь від їх різноманітності, а також від нетривалості проведення змагань. Така структура змагань знижує 
важливість кінцевого результату, і як наслідок діти не нервують, розслабляються і підвищують свій творчий потенціал. Таким 
чином, гнучка система проведення змагань дозволить керівникам і тренерам творчо підходити до процесу навчання та краще 
задовольнить потреби дітей. 
Подібний підхід застосовується у молодіжній академії ФК «Барселона» (Ла Масия). Одне із її основних завдань зводиться до 
розвитку і навчання дітей з 7-ми до 15-ти років через велику кількість тренувальних і навчальних ігор, де кожна дитина повинна 
провести на полі не менше 50% ігрового часу. В Академії чітко визначені пріоритети її діяльності. Так,  на першому місці  - 
виховання особистості (з точки зору формування людських якостей), на другому - загальна освіта і тільки на третьому - навчання 
футболу. Вихованці клубу починають грати у регулярному чемпіонаті з 12-ти -13-ти річного віку, а до цього приймають участь в 
короткочасних турнірах [9]. 
Окремо варто зупинитися на такому феномені, як «ефект відносного віку». Зокрема, у дітей, що народилися в зимовий період 
шансів домогтися спортивних успіхів у футболі в 4 рази більше, ніж у їхніх однолітків народжених у вересні-грудні. Якщо 
враховувати ці моменти, то можна зберегти до 50-70 % всіх перспективних дітей, а не даремно використовувати існуючу 
систему змагань з раннього віку [4, 10]. 
Свого часу Федерація футболу Шотландії запропонувала свій варіант протидії «ефекту відносного віку», перейшовши з 
календарного року на навчальний. Результатом цих змін стало збільшення кількості дітей які грають у футбол і збереження у 
футболі дітей, народжених влітку [8]. 
І все ж найбільш простим і дієвим способом боротьби з «ефектом відносного віку», є скасування офіційних змагань до 12 років, а 
в ідеалі - до середини підліткового віку. Таким чином, коли перемога стане менш важлива, ніж розвиток спортивного потенціалу 
дітей, всі гравці отримають рівноцінну можливість грати і більш якісне навчання. 
Аналізуючи вітчизняну систему дитячо-юнацьких змагань, на матеріалах чемпіонату м. Києва та Всеукраїнських змагань 
(ДЮФЛУ) сезону 2015/2016 років, було встановлено, що юні футболісти надмірно «заграні». Наприклад, 15-річні вихованці 
академії ФК «Динамо», враховуючи міжнародні турніри, офіційні ігри, а також матчі в підгрупі і фінальній частині Всеукраїнських 
змагань, в цілому зіграли більше 50-ти матчів. 
Ще один момент, при аналізі календарів Чемпіонату м.Києва (I коло), Кубка Ідзковського і ДЮФЛУ (II коло) для 14-річних 
футболістів у сезоні 2015/2016 р.р. встановлено, що юні вихованці провідних дитячо-юнацьких футбольних клубів м.Києва 
протягом 62-х днів брали участь в 18-ти іграх. В середньому хлопці грали через три дні на четвертий, а в деяких випадках через 
день-два. Ці дані вказують на велику щільність календаря змагань, при якій доводиться говорити не про якість навчально-
тренувального процесу, а швидше про необхідність проведення відновлювальних заходів з тим щоб юні футболісти могли в 
оптимальному фізичному стані підійти до наступного матчу. 
Встановлено, що необхідною умовою підвищення ефективності багаторічної підготовки юних футболістів є оптимізація 
тренувальних і змагальних навантажень в річному циклі тренування [1]. Відомо, що найбільший вплив на планування 
тренувальних навантажень в річному циклі тренування чинять календар змагань і сезонно-кліматичні зміни [2]. Разом з тим, 
необхідно враховувати, що, критерієм ефективності тренувального процесу юних футболістів є планомірний розвиток рухових 
якостей і придбання рухових навичок, а тільки потім успішність змагальної діяльності. Однак, слід констатувати, що сучасний 
стан та зміст навчально-тренувального процесу у вітчизняному дитячо-юнацькому та резервному футболі залишається 
відокремленим від змагальної діяльності, що є стримуючим фактором підготовки якісного спортивного резерву для спорту 
вищих досягнень. 
Висновки. На даний час дозріла необхідність переосмислення керівниками футболу, тренерами і фахівцями підходу щодо 
подальшого розвитку дитячо-юнацького футболу в Україні. Світовий досвід свідчить про те, що одним з ключових компонентів 
такого підходу слід визначити систему змагань, яка була б націлена не на досягнення спортивного результату будь-якою ціною, 
а на поступовий розвиток різнобічних якостей та становлення спортивної майстерності юних гравців. 
У цьому зв'язку, з метою реорганізації системи дитячих змагань в Україні необхідно здійснити наступні заходи: 
1. Впровадити до 12-ти річного віку змагання без очок і турнірних таблиць. 
2. Організувати короткострокові змагання (турніри або фестивалі). 
3. Впровадити наступний формат дитячих змагань: 
- до 7-ми років: різноманітні ігри; 
- 7 років: 3 х 3 на четверо воріт, 4 х 4 без воротаря і з воротарем; 
- 8 років: 3 х 3 на четверо воріт, 4 х 4 і 5 х 5 з воротарем; 
- 9 - 10 років: 3 х 3 на четверо воріт, 5 х 5 і 7 х 7 з воротарем; 
- 11 - 12 років: 7 х 7 і 8 х 8; 
- 13 років: 8 х 8, 9 х 9. 
4. Впровадити в змагальну практику ігри 11 х 11 з 14-ти років. 
5. Використовувати наступний розмір м'яча і воріт: 
- м'яч № 3 для дітей 6-9 років; 
- м'яч № 4 для дітей 10-13 років; 
- м'яч № 5 для дітей з 14 років; 
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- ворота 3х2 м при грі 4х4; 
- ворота 4x2 м при грі 5х5; 
- ворота 5х2 при грі 7х7; 
- ворота 6х2 м при грі 8х8 і 9х9. 
6. Впровадити систематичні заміни і рівну кількість ігрового часу для всіх гравців (до 15-ти років. 
7. Впровадити пізню спеціалізація. Дозволити дітям грати на різних позиціях до чотирнадцятирічного віку. 
Отримані результати будуть покладені в основу досліджень та розробки програмно-нормативних документів і навчальних 
програм присвячених науковому обґрунтуванню підходів до організації та проведення дитячих змагань в країнах Західної Європи 
з позицій їх використання в дитячо-юнацькому футболі України. 
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ПРОЦЕСІ СПОРТИВНИХ ІГОР 
 

У даній статті висвітлено зміст, форми і методи фізичного виховання учнівської молоді у процесі спортивних ігор.  
Ключові слова: фізичне виховання, спортивні ігри, самостійні заняття, учнівська молодь. 
 
Онищук М.В., Старинец Я.В. Физическое воспитание учащейся молодежи в процессе спортивных игр. В 

данной статье раскрыто сущность, формы и методы физического воспитания учащейся молодежи в процессе спортивных 
игр. 

Ключевые слова: физическое воспитание, спортивные игры, самостоятельные занятия, учащаяся молодежь. 
 
Onyshchuk M.V., Starynets Y.V. Physical education school youth in the process of sports games.  
It is explained the content and methods of physical training school youth in the process of play. In recent years, observation of 

scientific literature confirm, that scientists focus on research of physical education in schools, healthy lifestyle. It is also providing more 
qualified propaganda in media. 

But problems with improving heath of the younger generation are still unresolved. It`s confirms by the comparative analysis of 
pupils in primary school. There are critical levels of physical education, health, physical ability and physical development of the children, 
that is the result of reducing their motor activity during the day. There are growing static and emotional stress during the lessons, during 
the introduction of innovative computer technologies or adverse environmental conditions, environment, etc. 

Therefore, nowadays the most urgent problems that have accumulated in secondary schools over the past decade are these: 
enhancing the efficiency of physical education, improving of motor activity, preserving and strengthening of health, making healthy 
lifestyle. It is the important role of the activities and sports in primary school.  This is because it is popular among pupils and one of the 
most effective organizational forms of their full development. However, the research of physical education of primary school at volleyball 
training and its elements is paid insufficient attention, and that`s leading to a gradual decline in their interest in popular forms and 
methods of physical education. 

Sports games among other organizational forms that positively affect the health of students is one of the key. But to reach the 
mass involvement of teenage students to classes sports games, in our opinion, should observe the following pedagogical conditions: the 
main motive to engage in sports games, healthy lifestyles should be a personal example teachers and parents; students knowledge of 
the essence, meaning and importance of physical education, sports and healthy lifestyles; create prestige and image of sports games at 
school, village, city, region; use an individual and differentiated approach taking into account the psychological, sexual and age 



Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова                                                                Випуск 4 (85)  2017  

 

 

94 

 

 

characteristics of middle classes; generate interest in of physical education of and healthy lifestyle in the process of sport games; realize 
that health strengthening is the main purpose of life, the way in which employment is through sports games and more. 

Key words: physical education, sports and games, self-preparing, school youth. 
 
Постановка проблеми. Необхідність дослідження проблеми фізичного виховання учнівської молоді у процесі 

спортивно-ігрової діяльності обумовлена орієнтацією педагогічної теорії і практики на розробку ефективних методик, що 
сприяють підвищенню ефективності навчально-виховного та оздоровчого процесу в школах та позашкільних навчальних 
закладах. У сучасних умовах швидкість темпів суспільного прогресу, безперервного збільшення обсягу інформації щодо 
поліпшення фізичного виховання учнівської молоді вимагає ефективних і дійових форм організації виховної роботи. Проблема 
підвищення ефективності фізичного виховання й зміцнення здоров’я учнівської молоді є однією з найбільш актуальних, адже в 
даний період понад 75 % дітей шкільного віку мають відхилення у стані здоров’я (хронічні захворювання, порушення 
функціональних систем організму тощо). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останніми роками здійснено ряд досліджень, присвячених окремим 
аспектам вирішення зазначеної проблеми засобами спортивних ігор. Це, насамперед, дослідження основ фізичного виховання 
(В. Арефьєв, О. Тимошенко та інші), проведення спортивних ігор (Р. Мішаровський, М. Тимчик та інші), організації спортивних 
змагань (Р. Мішаровський, Ж. Дьоміна) тощо.  

Мета – проаналізувати особливості фізичного виховання учнівської молоді у процесі занять спортивними іграми. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчення спеціалізованої літератури (І. Боберський, М. Зубалій, 

В. Новосельский, Є. Покровський та ін.) засвідчують, що спортивні ігри та їх елементи виникли ще в первісному суспільстві. Вони 
відображалися у формі діяльності людини: спосіб наочного демонстрування певних труднощів, ігрових дій; засіб підготовки 
молоді до полювання, військових походів; спосіб визначення найсильнішого, кмітливого, гнучкого, витривалого, спритного. 
Також, у той період спортивні ігри використовувалися під час проведення різноманітних  свят, традиційних заходів та обрядів 
тощо. 

М. Зубалій наголошує, що стародавні спортивні ігри не були просто копією трудових і військових дій. У них елементи 
праці й різноманітні ігрові вправи застосовувалися не як механічне відображення тих чи інших процесів та рухів, а як творче 
узагальнення змісту ігор. І хоч досить примітивними були спортивні ігри у первісному суспільстві, вони стали своєрідною 
активною творчою діяльністю людини й мали величезне значення в її формуванні та подальшому загальному розвитку. 
Спортивні ігри, на думку українського педагога, сприяли формуванню мислення, розвитку в людей фізичних якостей, кмітливості, 
винахідливості, вольових і психологічних якостей та вихованню звички до спільної діяльності щодо захисту свого племені від 
нападників [6]. 

Аналіз літератури свідчить, що спортивні ігри носили прикладний характер і у наступні суспільні епохи, протягом 
століть зберігали зв'язок з трудовою і військовою діяльністю. Як відмічає В. Белінський, в іграх нашого народу відображалась «… 
простодушність і суворість його натури, богатирська сила й широкий розмах його почуттів» [2, с. 161]. Також елементи 
спортивних ігор були у навчанні в січових і козацьких школах. Зміст яких, як відомо, передбачав фізичний, духовний, культурний 
і військовий розвиток молоді тощо.  

Досвід загальноосвітніх шкіл показує, що важливе значення для фізичного розвитку учнівської молоді мають такі 
організаційні форми, як спортивні ігри й змагання. Разом з тим, аналіз змісту, форм і методів фізичного виховання школярів 
показує, що ефективність їх проведення у загальноосвітніх навчальних закладах не відповідає сучасним вимогам. У багатьох 
загальноосвітніх школах спортивні, фізкультурно-масові заходи організовуються на низькому методичному і виховному рівні, 
знизилась охоплюваність учнів навчально-тренувальною роботою в спортивних секціях і фізкультурних гуртках. Результати 
опитування учнів середніх класів засвідчують, що лише 10–12 % з них відвідують спортивні секції і фізкультурні гуртки. 

На думку професора В. Арефьєва для ефективного фізичного виховання учнівської молоді у процесі ігрової діяльності 
учителям фізичної культури, тренерам спортивних секцій і фізкультурних гуртків слід використовувати у процесі навчання 
принципи свідомості й активності, оскільки в практиці фізичного виховання процеси осмислення і активності взаємно зумовлені. 
Автор наголошує, що осмислення певної рухової дії не можливе без активної участі самих учнів. При цьому активність виникає 
лише після усвідомлення мети певної діяльності. Щоправда, активність можна стимулювати оцінкою, похвалою, заохоченням чи 
вимогливістю, проте така активність є менш ефективною, ніж та, що ґрунтується на свідомості. «Доведено, зазначає автор, якщо 
учень розуміє суть завдання й зацікавлений у його правильному виконанні, то це прискорює процес навчання» [1, с. 20]. 

Особливістю спортивних ігор є складні колективні дії спрямовані на досягнення результату. Більшість видів спортивних 
ігор – командні й тому успіх у змаганнях здебільшого залежить від злагодженості дій усіх учасників. Ускладнює їхні взаємодії те, 
що під час гри немає заздалегідь обумовленої послідовності виконання ігрових прийомів і постійного ритму. В кожній ситуації дії 
окремих гравців команди різні, проте вони мають бути взаємообумовлені й спрямовані на розв’язання загального командного 
завдання. Від гравців вимагається максимум ініціативи, творчості й сміливості, щоб узгоджувати свої дії з партнерами і 
домагатися ігрового успіху. Також велике значення у колективній грі має взаємодопомога. Своєчасна й правильна допомога 
партнеру – важливий чинник для досягнення перемоги над суперником. Допомагаючи один одному як в нападі, так і в захисті, 
гравцям необхідно прагнути створювати постійну чисельну перевагу. Гравці мають не тільки визначити, який технічний чи 
тактичний прийом треба використати в дану мить, а й оцінити його з позицій правил колективної гри [10]. 

Як зазначає М. Тимчик, ефективними для фізичного виховання старших підлітків є такі спортивні ігри як волейбол, 
баскетбол, футбол і гандбол, які проводяться в умовах, що вимагають від учнів 7 – 9 класів проявлення винахідливості, 
кмітливості, спритності, витривалості, швидкості думки, творчого мислення. Під час проведення цих ігор учні мають швидко, без 
обдумування приймати самостійні рішення, правильно орієнтуватися в новій обстановці й бути готовим до непередбачуваних 
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ситуацій, які можуть виникнути у процесі ігрової діяльності. Проводити такі ігри потрібно там, де є можливість використовувати 
природні й штучні перешкоди, створювати ситуації, що дозволяють проявляти відповідальність, дисциплінованість, мужність, 
упевненість, рішучість, сміливість, організованість та інші особистісні якості. Важливо також обмежувати часом виконання 
певного завдання. Це сприяє отриманню нових знань, умінь і навичок виконувати поставлені завдання, формує бажання в учнів 
середніх класів займатися здоровим способом життя [10]. 

Р. Мішаровський вважає, що велике значення у спортивних іграх має взаємодопомога. Своєчасна й правильна 
допомога партнерам – важливий чинник для досягнення перемоги над суперником. Допомагаючи один одному як в нападі, так і 
в захисті, гравцям необхідно прагнути створювати постійну чисельну ігрову перевагу. При цьому гравці мають знати, що рамки 
ігрової діяльності під час спортивних ігор обмежені відповідними правилами, за порушення яких призначаються певні покарання. 
Тому гравці мають не тільки визначати, який технічний чи тактичний прийом треба використати в дану мить, а й оцінити його з 
позицій правил гри. Ці уміння і навички формуються в учнів середніх класів на уроках фізичної культури й під час занять у 
спортивних секціях, що мають діяти у кожній загальноосвітній школі [8]. 

На думку вчених [4; 6; 7] сучасні ігри можна умовно розподілити на три групи: 1. Ігри, що спрямовані на 
загальнофізичну підготовку учнів. 2. Ігри, що розвивають в учнівської молоді прикладні та морально-вольові якості, необхідні для 
вдосконалення набутих навичок з обраних прикладних спеціальностей. 3. Ігри, участь у яких вимагає від учнів різнобічної 
підготовки – засвоєння певних теоретичних знань, вироблення цілого комплексу фізичних, моральних та прикладних умінь і 
навичок. 

Практика засвідчує, що уся ігрова діяльність носить творчий і пізнавальний характер. Під час підготовки й проведення 
ігор учнівська молодь стикаються з певними труднощами, вчаться їх долати, набувають певних знань, умінь й навичок, досвід 
яких потім переноситься у життя. Ця практика є продуктивною й ефективною, оскільки розмови про здоров’я, почесний обов’язок 
перед Вітчизною, дружбу, взаємодопомогу, повагу до вчителів, вихователів та один до одного не завжди досягають своєї мети, а 
перенесені в ігрову ситуацію дають набагато більший виховний ефект. 

Спортивні ігри (волейбол, футбол, баскетбол, гандбол) серед інших організаційних форм, що позитивно впливають на 
стан здоров’я учнів, є одними із основних. Але, щоб досягти масового залучення учнів підліткового віку до занять спортивними 
іграми, на нашу думку, слід дотримуватися таких педагогічних умов: основним мотивом займатися спортивними іграми, ведення 
здорового способу життя має бути особистий приклад учителів і батьків; знання учнями сутності, змісту і значення фізичного 
виховання, спортивних ігор та здорового способу життя; створити престижність, імідж спортивним іграм у школі, селі, районі 
(підтримка себе у спортивній формі – це модно; займатися спортивними іграми значить мати гарну статуру, позбавитися зайвої 
ваги, бути сильнішим, швидшим, витривалішим, спритнішим); використовувати індивідуальний і диференційований підхід з 
урахуванням психологічних, статевих і вікових особливостей учнів середніх класів; формувати інтерес до фізичного виховання й 
здорового способу життя у процесі спортивних ігор; усвідомити, що зміцнення здоров’я – це основна мета життя людини, шлях 
до якого лежить через заняття спортивними іграми та ін. [8; 10]. 

Ефективною та дієвою формою для вирішення поставлених завдань з фізичного виховання є ігрова діяльність. Вона 
являє собою спосіб стимулювання активності старших підлітків, їх мотивів, інтересів, сприяє розвитку винахідливості, 
ініціативності, дружелюбності, самодіяльності й колективності. Застосування даної форми у фізичному вихованні дозволяє 
школярам самореалізовуватися, прагнути досягти поставленої мети, розвиває уміння самостійно долати різні життєві труднощі. 
Як форма виховання, ігрова діяльність проводиться з урахуванням вікових і статевих особливостей учнів 7–9 класів, а також 
психологічних факторів, які характеризувалися тим, що всім старшим підліткам властиве прагнення до здорового суперництва, 
бажання бути завжди першим. У процесі змагань в учнів також формувалася громадська думка, вміння оцінювати свої і чужі 
досягнення [8]. 

Висновки. Таким чином, вивчення теорії і практики щодо фізичного виховання учнівської молоді засобами спортивно-
ігрової діяльності засвідчує, що застосування в загальноосвітніх школах спортивних ігор сприяє фізичному розвитку, здоровому 
способу життя й формуванню в учнів фізичної вихованості. Така ефективна діяльність допомагає також розвитку в них рухових 
умінь і навичок і таких рис характеру, як взаємодопомога, свідома дисципліна, активність, почуття відповідальності, повага до 
своїх партнерів і суперників. Різноманітні рухи і дії, що виконуються в процесі проведення спортивних ігор на свіжому повітрі в 
сприятливих гігієнічних умовах, справляють великий оздоровчий вплив, зміцнюють нервову систему, розвивають руховий 
апарат, поліпшують загальний обмін речовин, підвищують діяльність усіх органів і систем організму школярів. Позитивний вплив 
мають заняття спортивними іграми на центральну нервову систему і моторне виконання рухів. Часта їх зміна й постійне 
варіювання інтенсивністю м’язової діяльності сприяють розвитку фізичних якостей, підвищенню рухливості організму тощо. 
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ДИНАМІКА ПАРАМЕТРІВ ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАНУ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
СТУДЕНТІВ ВНЗ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ  

 
Розглянуто питання використання засобів легкої атлетики у авторській програмі ППФП студентів ВНЗ технічного профілю. 

Наведені отримані результати проведеного експериментального дослідження з їхнім науковим обґрунтуванням. Доведено 
ефективність впливу упровадженої методики, представленої у авторській програмі ППФП, на динаміку параметрів психофізичного 
стану студентів основних медичних груп технічного ВНЗ. Підсумками проведеного експериментального дослідження доведено 
доцільність створення та упровадження експериментальних програм ППФП з використання засобів легкої атлетики. 

Ключові слова: студент, ВНЗ, професійно-прикладна фізична підготовка, легка атлетика, програма, фізична підготовленість. 
 
Р.М. Павлось, О.А. Павлось, Я.С. Свищ, Е.А. Череповская. Динамика параметров психофизического состояния в 

процессе профессионально-прикладной физической подготовки студентов вузов технического профиля с 
использованием средств легкой атлетики. Рассмотрены вопросы использования средств легкой атлетике в авторской программе 
ППФП студентов вузов технического профиля. Приведенны полученные результаты экспериментального исследования с их научным 
обоснованием. Доказана эффективность влияния внедренной методики, представленной в авторской программе ППФП, на динамику 
параметров психофизического состояния студентов основных медицинских групп технического вуза. Итогами проведенного 
экспериментального исследования доказана целесообразность создания и внедрения экспериментальных программ ППФП с 
использованию средств легкой атлетики. 

Ключевые слова: студент, вуз, профессионально-прикладная физическая подготовка, легкая атлетика, программа, 
физическая подготовленность. 

 
 R. Pavlos, O. Pavlov, Ya. Svish, E. Cherepovskaya. Dynamics of the parameters of the psychophysical state in the 

process of professionally applied physical preparation of technical universities students with the use of track and field athletics. The 
questions professional-applied physical preparation use of athletics in the author's program of technical universities students is considered. Is 
very important this type of physical training in physical education students to ensure the proper level of their preparedness for future 
professional activities is finding ways to optimization/ 

The task of the work – the impact of the use of of track and field athletics in authoring program professionally applied physical 
preparation dynamics parameters psychophysical condition of students major medical groups National University "Lviv Polytechnic" to identify. 

The results of experimental research with their scientific justification are presented is obtained. Triennial forming experiment 
proved its effectiveness in solving tasks professionally-applied physical training in universities towards the formation of a high level of psycho-
physical readiness of students in experimental group. On the dynamics of the parameters of the psychophysical state of students of the main 
medical groups of of technical universities the effectiveness of the effect of the introduced methodology, presented in the author's program of 
the professionally applied physical preparation, is proved. The results of the conducted experimental research proved the expediency of 
creating and implementing experimental programs of professionally applied physical preparation with the use of athletics. 

Key words: student, university, professionally applied physical preparation, track and field athletics, program, physical readiness. 
 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Як свідчать численні 
емпіричні дані переважна більшість студентів України мають низький рівень фізичної підготовленості. Як наслідок, понад 50 % 
випускників ВНЗ неспроможні якісно працювати на виробництві [2, 4, 5]. Зважаючи на те, що якісна підготовка студентської 
молоді до високопродуктивної виробничої діяльності – провідне завдання вищої школи, стан здоров’я й фізичного потенціалу 
студентів, як складових психофізичного стану, вважається однією з найактуальніших питань сучасності. 

Серед розмаїття засобів забезпечення ефективної професійної підготовленості студентської молоді визначне місце 
займає курс фізичного виховання. Відтак, вагомим компонентом забезпечення психофізичної готовності випускників вищої 
школи до майбутньої фахової діяльності вважають саме належну організацію професійно-прикладної фізичної підготовки (далі 
ППФП) в процесі фізичного виховання [2, 4, 5]. Пошук шляхів оптимізації такого виду фізичної підготовки студентів для 
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забезпечення належного рівня їхньої підготовленості до майбутньої фахової діяльності, у зв’язку з тими вимогами, котрі висуває 
сучасна трудова діяльність до психофізичної підготовленості фахівців технічної галузі, є вельми значущим. 

Необхідність якісної оптимізації ППФП в умовах обмеженого часу курсу ВНЗ для забезпечення професійної готовності 
майбутніх спеціалістів технічного профілю в умовах постійної інтенсифікації виробництва звертається увага у наявних наукових 
розвідках цього питання [2, 4, 5]. Втім, за даними низки досліджень, існує об’єктивна суперечність між рівнем соціальних вимог і 
ефективністю ППФП студентів технічного ВНЗ. Ґрунтовний аналіз результатів досліджень [2, 5], показав, що рівень фізичного 
розвитку, фізичної підготовленості і стан здоров'я випускників ВНЗ технічного профілю мають чітку тенденцію постійного 
погіршення. Відтак, у ряді праць зазначається необхідність оновлення методики ППФП з урахуванням стрімкого розвитку 
сучасної технічної галузі. 

В роботах [2, 4 5], наголошується, що ППФП повинна враховувати рухову і функціональну сторону майбутньої професії, 
володіти профільованою спрямованістю з оптимальним набором цілеспрямованих засобів і методів. Ряд фахівців вбачають 
можливість якісного оновлення ППФП у цілеспрямованому використанні засобів певних видів спорту. Зокрема, дослідження [2, 
5] свідчать про те, фізична підготовка із використання засобів легкої атлетики, забезпечує розвиток і вдосконалення саме тих 
фізичних якостей і рухових навичок, які більшою мірою необхідні для забезпечення високої готовності до професійної діяльності 
у технічній галузі. З урахуванням того, що при виборі засобів фізичного виховання, нормування навчального навантаження в 
ППФП рекомендовано звертати увагу на необхідність одночасного досягнення оздоровчих, розвиваючих і освітніх ефектів, 
вважають за доцільне використання доволі широкого арсеналу засобів, яким володіє легка атлетика у ППФП технічного 
профілю. 

Мета роботи – виявити вплив використання засобів легкої атлетики у авторській програмі ППФП на динаміку параметрів 
психофізичного стану студентів основних медичних груп Національного університету «Львівська політехніка». 

Методи дослідження: педагогічний експеримент, педагогічне тестування, методи математичної статистики. 
Організація дослідження. Відповідно до визначеної мети, дослідження було проведено на базі кафедри фізичного 

виховання Національного університету «Львівська політехніка» протягом трирічного курсу визначеної дисципліни. У ньому 
прийняли участь 60 студентів (чоловічої статі) з яких сформовано експериментальну (ЕГ) та контрольну (КГ) групи по 30 осіб. На 
період проведення дослідження, за результатами медичного огляду, усі студенти досліджуваної вибірки, для занять фізичним 
вихованням скеровані до основної медичної групи.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У фізичне виховання студентів ЕГ упроваджено експериментальну 
авторську програму ППФП. Відмінністю такої програми від чинної є цілеспрямоване використання засобів легкої атлетики [1, 3, 
6]. 

Для забезпечення об’єктивізації проведення експериментального дослідження на початку формувального експерименту 
були визначені параметри однорідності показників фізичної підготовленості студентів ЕГ і КГ. Для цього застосовано методику 
порівняння середніх арифметичних значень двох незв’язаних сукупностей, з використанням розрахункового і табличного 
значення t-критерію Стьюдента. Зазначимо, що статистично достовірних відмінностей на початковому рівні підготовленості між 
студентами ЕГ та КГ не виявлено (р>0,05). Саме це й забезпечило об’єктивність висновків щодо отриманих результатів 
експериментального дослідження, оскільки вони свідчать про однорідність сформованих за віком, статтю та рівнем фізичної 
підготовленості груп. 
 Впровадження авторської програми занять ППФП з використанням засобів легкої атлетики за результатами 
статистичного аналізу отриманих параметрів вихідного і кінцевого рівня фізичної підготовленості студентів ЕГ, які пройшли курс 
занять згідно з авторською програмою, є достовірно ефективним. Це підтверджують отримані результати контрольних тестових 
випробувань (табл. 1). По закінченні експериментального дослідження всі отримані результати статистично покращились 
(р<0,05-0,01). Це засвідчує позитивний вплив запропонованої методики і адекватність добраних засобів підготовки, які були 
використані в авторській експериментальній програмі з використанням занять легкою атлетикою.  

Таблиця 1 
Показники фізичної підготовленості студентів ЕГ до та після експерименту (n=30) 

Результатом впровадження авторської програми ППФП з використанням засобів легкої атлетики став значний зростання 
силових здібностей у студентів ЕГ по закінченні експерименту. Проте, саме у показниках тестування сили зафіксована 
найбільша вірогідність розбіжностей (р<0,01), що вказує на значне поліпшення силових здібностей студентів ЕГ. 

У кількісному відношенні ці показники становлять 32±0,8 (раза) на початку експерименту й 36±0,7 (раза) по його 
закінченні. Зростання показників на рівні 12,5 % підтверджує правильність обраних засобів і методів підготовки у заняттях.  

Всі інші параметри фізичних здібностей ЕГ знаходиться на достовірному рівні вірогідності (р<0,05). Таким чином, 
отримані в результаті дослідження показники фізичної підготовленості, статистично підтверджують ефективність розробленої 

Види випробувань ±S Достовірність 
розбіжностей (р) До експерименту Після експерименту 

Біг 1000 м (с) 246,2±3,84 225±3,75 <0,05 

Згинання розгинання рук в упорі 
лежачи (раза) 

32±0,8 36±0,7 <0,01 

Нахил вперед з положення 
сидячи (см) 

15±0,7 17±0,7 <0,05 

Човниковий біг (с)  9,8±0,12 8,9±0,12 <0,05 

Біг 100 м (с) 14,8±0,13 14,19±0,13 <0,05 
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програми і доцільність використання її в заняттях ППФП студентів ВНЗ. Згідно даних наукової літератури [6, 8], розвиток фізичних 
здібностей обмежується рівнем рухливості в суглобах. Без належного рівня розвитку  
фізичних здібностей неможливо раціонально освоїти техніку цього виду спорту. Використання засобів легкої атлетики у авторській 
програмі ППФП, дозволив комплексно вирішити це питання, що підтверджено отриманими результатами дослідження. 

 
Рис. 1 Динаміка параметрів фізичної підготовленості студентів ЕГ (%) 

Дані тестувань рівня фізичної підготовленості, свідчать про значний зростання здібності до гнучкості, що становить 13,3 % у 
студентів ЕГ, які упродовж трьох років займались згідно авторської програми ППФП з використанням засобів легкої атлетики. 
Проведена якісна оцінка результатів педагогічного експерименту, дає змогу стверджувати, що використання засобів легкої атлетики у 
авторській програмі ППФП позитивно впливає на рівень здібності до витривалості студентів ЕГ, кількісні показники якої збільшились на 
8,6 % (р<0,05) порівняно з початковими даними тестувань. Позитивна динаміка розвитку здібності до витривалості, тобто аеробних 
можливостей студентів, не викликає сумніву у адекватності добраних засобів і методів їх удосконалення, що створюють передумови 
для розвитку інших фізичних здібностей.Загалом, середній показник ефективності авторської програми ППФП з використанням засобів 
легкої атлетики щодо динаміки рівня фізичної підготовленості студентів ЕГ становить 9,38 % (р<0,05). Статистичний аналіз показників 
рівня фізичної підготовленості студентів КГ (табл. 2) по закінченні експерименту свідчить про недостовірність розбіжностей між 
вихідними і кінцевими показниками тестувань за всіма отриманими показниками (р>0,05).  

Таблиця 2 
 Показники фізичної підготовленості студентів КГ до та після експерименту (n=30) 

Види випробувань ±S 
Достовірність 
розбіжностей  

(р) До експерименту Після експерименту 

Біг 1000 м (с)  246,2±4,62 237,3±4,11 <0,05 

Згинання розгинання рук в упорі лежачи (раза) 32,1±0,8 34,3±0,8 <0,05 

Нахили вперед з положення сидячи (см)     15,3±0,8 15,2±0,6 >0,05 

Човниковий біг (с)  9,7±0,14 9,5±0,15 <0,05 

Біг 100 м (с) 14,8±0,14 14,58±0,11 >0,05 
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За результатами тестування статистично підтвердились зміни в трьох з п’яти тестових випробуваннях: здібності до 
координованості рухів, здібності до витривалості і силових здібностей (р<0,05).  

Статистично-ймовірнісний аналіз отриманих результатів тестових спроб засвідчив низьку ефективність чинної програми 
ППФП занять студентів основних медичних груп технічного ВНЗ.  

По закінченні курсі фізичного виховання: у студентів КГ практично не відбулось позитивних змін у розвитку фізичних 
здібностей, а ті зміни, які спостерігаються у числових значеннях результатів – на рівні значущості. Загалом, використання такої 
програми не дає змоги комплексно вирішувати завдання пов'язані з підвищенням рівня фізичної підготовленості студентів 
основних медичних груп ВНЗ. 

В результаті аналізу відсоткового приросту показників фізичної підготовленості студентів КГ (рис. 2) було встановлено, 
що найбільші позитивні зрушення відбулись в показниках силових здібностей, рівень яких зріс на 6,3 % порівняно з вихідними 
результатами тестових випробувань.  

 

 

Рис. 2 Динаміка параметрів фізичної підготовленості студентів КГ (%) 

У кількісному відношенні це становить 32±0,8 (раза) до початку курсу занять, та 34±0,8 (раза) по його закінченні. Після 
експерименту числові значення тестових випробувань силових здібностей залишились на рівні «задовільно», згідно градації 
тестових шкал оцінювання. 

Також не суттєво зросли показники здібності до координованості рухів (+2 %) і здібності до витривалості (3,5 %). 
Практично незмінними залишились результати тестових випробувань швидкісних здібностей студентів КГ, поліпшення яких 
відбулось на 1,4 % від вихідного рівня.  

Своєю чергою, рівень розвитку здібності до гнучкості у студентів КГ залишився на попередньому рівні. Загалом, всі 
показники залишились на рівні «задовільно», а отже, можна констатувати відсутність позитивної динаміки у рівні фізичної 
підготовленості студентів КГ по закінченні курсу занять фізичним вихованням у ВНЗ. 
 Для проведення експерименту добирались студенти тільки з низьким рівнем соматичного здоров’я (табл 3),  
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Таблиця 3 
Показники параметрів соматичного здоров’я студентів ЕГ і КГ упродовж експерименту 

 
що забезпечило формування однорідних ЕГ і КГ і подальше отримання об’єктивних результатів дослідження. 
 Аналізуючи отримані результати тестування показників соматичного здоров’я студентів ЕГ, та індексів які його 
корелюють,спостерігаємо позитивну динаміку до збільшення їх рівня упродовж всього періоду навчання. Так на першому курсі 
рівень здоров’я студентів ЕГ визначався як «низький», то на другому курсі вже як нижче від середнього. Така позитивна 
динаміка засвідчує поліпшення роботи всіх функціональних систем організму загалом. Ефективний вплив авторської програми 
позаакадемічних занять на рівень соматичного здоров’я студентами ЕГ підтверджує те, що закінченні експерименту його рівень 
визначався як «середній». Досягнутий показник є доволі не поганим результатом і оцінюється фахівцями як безпечний.  

Висновки. 1. Результатами проведеного експериментального дослідження доведено ефективність авторської програми 
ППФП з використанням засобів легкої атлетики студентів ВНЗ технічного профілю. Корелятором її дієвості стали підсумки 
педагогічного експерименту , що відображено у статистично вірогідними змінами параметрів психофізичного стану студентів ЕГ 

2. По закінченні експерименту показники рівня фізичної підготовленості у студентів усіх ЕГ достовірно вищі, аніж 
аналогічні у студентів КГ (p<0,05 – p<0,001). Відтак, результати досліджень підтвердили дані: що чинна методика організації та 
проведення ППФП зі студентами основних медичних груп ВНЗ технічного профілю є малоефективною в процесі підвищення 
рівня психофізичного стану  студентів, що дає змогу об’єктивно конкретизувати недоліки їх організації й окреслити шляхи 
підвищення їхньої дієвості. 

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі передбачають розробку та застосування експериментальних 
програм з використанням засобів інших видів спорту у ППФП студентів основних медичних груп ВНЗ технічного профілю. 
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Курс навчання 

Показники 

P ЕГ (n=60) К Г(n=60) 

Х S Х S 

Проба Мартіне-Кушелевського (с) 

І 126 2,64 130 2,34 >0,05 

ІІ 99 2,20 126,3 1,82 <0,01 

ІІ 85,4 1,97 120,6 2,38 <0,001 

Індекс Робінсона (у.о.) 

І 97,2 0,75 97,6 0,7 >0,05 

ІІ 90,4 0,85 97 0,55 <0,01 

ІІІ 83,2 0,94 94,3 0,92 <0,001 

Індекс Кетле (г/см) 

І 394,9 14,27 396,1 11,08 >0,05 

ІІ 390,5 7,94 399,5 9,27 >0,05 

ІІІ 381,9 8,79 399 9,57 >0,05 

Життєвий індекс (мл/кг) 

І 51,9 2,03 52,1 1,53 >0,05 

ІІ 55,1 1,15 52,9 2,42 <0,05 

ІІІ 56,2 1,37 53,8 1,88 <0,001 

Силовий індекс (%) 

І 64,2 2,04 63,9 2,05 >0,05 

ІІ 66,3 2,18 64,3 2,24 <0,05 

ІІІ 68,7 2,19 65,1 1,81 <0,001 

Рівень соматичного здоров’я (у.о.) 

І 3,64 1,18 3,71 0,9 >0,05 

ІІ 8,04 1,6 3,98 0,68 <0,05 

ІІІ 12,00 0,49 5,97 0,97 <0,001 
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Пономарьов C.В., Павлось А.В., Смірнова Л.М., Кубрак Я.Д. 

Національний університет «Львівська політехніка» 
 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 
 
Розглянуто питання місця і ролі фізичної культури у повсякденному житті для забезпечення належного рівня 

рухової активності дорослого населення. Емпіричним дослідженням установлено ставлення респондентів до занять 
фізичною культурою та спортом, а також чинники, які перешкоджають цьому. Обґрунтовано, що основні фактори 
залучення дорослого населення до занять є формування потреби у зміцненні здоров’я засобами фізичного виховання. 

Ключові слова: фізична культура, рухова активність, якість життя, доросле населення. 
 
C.В. Пономарёв, А.В. Павлось, Л.Н. Смирнова, Я.Д. Кубрак .Физическая культура в повседневной жизни 

взрослого населения: состояние и перспективы. Рассмотрены вопросы места и роли физической культуры в 
повседневной жизни для обеспечения надлежащего уровня двигательной активности взрослого населения. Эмпирическим 
исследованием установлено отношение респондентов к занятиям физической культурой и спортом, а также 
детерминанты, которые препятствуют этому. Обосновано, что основные факторы привлечения взрослого населения к 
занятиям является формирование потребности в укреплении здоровья средствами физического воспитания. 

Ключевые слова: физическая культура, двигательная активность, качество жизни, взрослое население. 
 
S. Ponomarev, A. Pavlos, L. Smirnova, Ya. Kubrak. Physical culture in everyday life adult population: state and 

prospects. The questions the place and role of physical culture in everyday life are considered to ensure the proper level of motor 
activity in the adult population is considered. Аs relatively cheap, accessible, reliable means of preserving and strengthening health is 
landmarks in the fight against sedentary lifestyles play physical culture. 

The task of the work – space Physical Culture in the life of the faculty of the National University "Lviv Polytechnic" to 
investigate. Methods – analysis and synthesis of scientific literature, sociological methods (sociological survey), methods of 
mathematical statistics. A 600 people, members of National University "Lviv Polytechnic", including 300 men and 300 women aged 35 to 
50 years is interrogate. 

The leading role of physical culture in addressing this issue hypokinesia, and thus improve the health of adults is determined. 
In empirical research the attitude of respondents to physical culture and sports, as well as the determinants that prevent it isestablishes. 
Of attracting the adult population to employment are the formation of the need for strengthening health by means of physical education it 
is substantiated that the main factors. That the success of attracting people to employment depends on a clear belief in the necessity 
and benefits of regular physical training is shows the analysis of test questions. Important in attracting people to the physical 
development and improvement is to develop interest in physical culture were identified. 

Key words: physical culture, motor activity, quality of life, adult population. 
 
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Недостатня рухова 

активність одна з багатьох проблем яка вкрай гостро виражена в сучасному суспільстві певною мірою обумовлена сучасним 
способом життя [1, 4, 6]. Установлено, що значне погіршення стану здоров’я населення, яке констатується у численних 
розвідках, пов’язане із способом життя –  гіпокінезією та гіподинамією, особливими станами організму, обумовленими 
недостатнім обсягом рухової активності [2].  

Констатується, що доросле праце спроможне населення щоденно реалізує лише 20-25 % природних потреб у рухах [6]. 
Згідно даним наукових джерел [3, 6, 9], гіпокінезія є основним джерелом більшості хвороб і сама вважається хворобою багатьма 
спеціалістами в галузі медицини. Відтак, хронічний дефіцит рухової активності в режимі життя становить реальну загрозу стану 
здоров’я, так як є передумовою найбільш масових захворювань, сприяє прогресуванню існуючих захворювань та погіршенню 
стану здоров’я загалом.  

Дефіцит обсягу рухової активності – один із чинників, який визначає відхилення від норм у функціонуванні систем 
організму. Результати численних експериментальних досліджень [1-10] доводять шкоду малорухомого способу життя. Через це і 
виникає необхідність у пошуках найбільш раціональних фізіологічних методів боротьби з недостатністю рухової активності.  

Визначне місце у боротьбі із малорухомим способом життя відводиться фізичній культурі, як доволі дешевому, 
доступному, надійному засобу збереження та зміцнення здоров’я. Фізична культура в цьому разі є не тільки засобом виховання і 
покращання фізичної підготовленості, а нерідко й основним фактором відновлення та зміцнення здоров’я, джерелом підвищення 
загальної та розумової працездатності [2, 3].  

Незважаючи на те, що здоров’я є визначним в структурі якості життя, а значення фізичної культури в його формуванні є 
загальновизнаною, наявні лише поодинокі спроби пошуку шляхів його її раціонального використання для забезпечення високої 
якості життя дорослого населення. Таким чином, наукові розвідки, які спрямовані на забезпечення належного рівня рухової 
активності у повсякденному житті дорослого населення засобами фізичної культури, є вельми актуальним. 
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Згідно численним емпіричним даним, існує прямо пропорційний взаємозв’язок між рівнем рухової активності та рівнем 
захворюваності [4, 6, 9]. Автоматизація та механізація виробництва, швидкий розвиток різних засобів зв’язку, транспорту, умов 
життя призвели до значного обмеження рухової активності. Доведено [4, 6, 9], що сучасний ритм життя призводить до 
виникнення певних зрушень у стані здоров’я, зумовлює виникнення функціональних розладів та обмеження функціональних 
можливостей організму. Науковці вважають [1, 5, 8], що тривале зниження рухової активності призводить до виражених і стійких 
порушень, які поступово стають незворотніми і спричинюють розвиток найрозповсюдженіших захворювань, так званих «хвороб 
цивілізації»: гіпертонічної хвороби, атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, судинних захворювань, порушення постави з 
ураженням кістково-м’язового апарата, інфаркта міокарда, тощо.  

На думку спеціалістів [1-10], найбільш перспективним, доступним та ефективним напрямком досягнення максимально 
позитивного результату в питанні покращання стану здоров’я населення є всебічне використання засобів фізичної культури. 
Вважається, що засоби фізичного виховання дають змогу компенсувати брак рухової активності та сприяти ефективному 
зменшенню захворюваності серед населення. Визначено, що регулярні заняття фізичною культурою і спортом мають 
позитивний ефект, який виявляється перш за все, в економізації і стимуляції функцій організму.  

Враховуючи роль оздоровчих занять фізичною культурою та критичну ситуацію, що склалася зі станом здоров’я 
населення, існує необхідність принципово нового підходу до вирішення цієї проблеми.  

Мета дослідження – дослідити місце оздоровчої фізичної культури у житті професорсько-викладацького складу 
Національного університету «Львівська політехніка». 

Методи та організація дослідження: у роботі використано такі методи дослідження на теоретичному (аналіз та 
узагальнення науково-методичної літератури) й емпіричному рівні (соціологічний метод -  анкетування). Обробка результатів 
дослідження здійснювалася з використанням пакета даних «Microsoft Exel». 

Для визначення ставлення професорсько-викладацького складу Національного університету «Львівська політехніка» 
до систематичних занять фізичною культурою та рівня загальної обізнаності значенні фізичної для покращання та збереження 
здоров’я, було проведено анкетування. Проанкетовано 600 осіб, працівників НУ «Львівська політехніка»: з них 300 чоловіків і 300 
жінок віком від 35 до 50 років. Для оцінювання отриманих результатів проведена статистична обробка матеріалу.  

Анкета складена з використанням питань класичних опитувальників, які апробовані у сфері фізичного виховання та 
широко використовуються спеціалістами галузі [5, 6, 8]. Наприклад, у цій роботі було проаналізовано відповіді респондентів на 
питання: «Оцініть ваше ставлення до занять фізичною культурою», «Вкажіть причини, які перешкоджають вам займатися 
фізичною культурою та спортом», «Вкажіть види спорту, яким ви надаєте перевагу». 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз наукових матеріалів з досліджуваного питання свідчить, що в 
доступних нам літературних джерелах ця проблема є висвітлена доволі широко. Втім, зважаючи на фундаментальні дані, якими 
оперує наука [1-10] стосовно необхідності занять фізичною культурою, проблема ставлення до цих занять дорослого населення, 
від якої залежить рівень рухової активності  з урахуванням мінливості суспільних перетворень досліджена на сьогодні не 
достатньо. 

Отримані результати анкетування (рис. 1) свідчать про те, що більшість респондентів загалом позитивно ставиться до 
занять фізичною культурою та спортом. Серед опитаних чоловіків 240 виявляють позитивне ставлення до спорту, 36 – 
«Негативне», решта 24 – «Утримались від відповіді». Серед жінок 190 виявили «Позитивне ставлення до занять спортом», 50 – 
«Негативне», решта 60 – «Утримались від відповіді». 

                                    
Рис. 1. Ставлення до занять фізичною культурою та спортом 

На підставі проведених досліджень, можна стверджувати, що доросле населення усвідомлює, що фізична культура і 
спорт є дійсно найважливішим засобом зміцнення здоров'я, природною біологічною основою для формування особистості, 
ефективного навчання, успішної суспільної діяльності. Водночас соціальна практика свідчить, що у більшості населення всі 
погляди на збереження власного здоров’я цілком і повністю асоціюються з медициною [1, 5, 6]. Проте існуюча система охорони 
здоров’я орієнтована, переважно, на боротьбу з уже існуючими захворюваннями і нездатна вплинути на його зміцнення та 
профілактику. Відсутнє усвідомлення того, що заняття фізичною культурою є потужним фактором покращання стану здоров я, 
чинником корекції та компенсації порушених внаслідок захворювання функцій. 

Щодо відповідей на питання про те, що перешкоджає заняттям фізичною культурою і спортом (рис. 2), спостерігаємо, 
що найвагомішою чинником відсутності в повсякденному житті занять фізичною культурою є «Брак вільного часу»: серед 
опитаних «так» відповіли 170 чоловіків та 140 жінок, друге місце посідає відповідь: «Стан здоров’я»: 100 чоловіків та 120 жінок, 
третє: «Відсутність бажання»: 30 чоловіків та 40 жінок. 
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Рис. 2.Чинники, які перешкоджають займатися фізичною культурою та спортом 

Аналіз отриманих результатів щодо відповіді на це питання показує, що відсутність занять фізичною культурою у 
повсякденному житті респондентів через «Брак часу» пояснюється зайнятістю людини в соціально-виробничій сфері. Відповідь у 
формі «Відсутність бажання» свідчить про низький рівень загальної обізнаності частини населення в галузі фізичної культури та 
недостатню мотивацію до занять фізичною культурою. Згідно багато чисельним науковим даним, останнє вважається однією з 
першочергових проблем сучасного суспільства на шляху до підвищення рухової активності. 

Доволі висока кількість респондентів, що вказує на «Стан здоров’я», нам видається підтверджує попереднє твердження 
щодо низького рівня обізнаності  про виникнення та розвиток захворювань, зумовлені рядом чинників, зокрема способом життя 
та браком рухової активності. На думку багатьох авторитетних науковців, практиків, стан здоров’я дорослого населення 
перебуває у тісному взаємозв’язку з рівнем рухової активності та способом життя. Визначено, що здоров’я визначається рівнем 
особистої фізичної культури та ставленням до здорового способу життя [1]. Вчені зазначають [1, 6, 10], що певний перелік 
хвороб спричинені нераціональним способом життя, характерним для якого є неоптимальне використання психофізіологічних 
резервів і фізичних можливостей організму. Аналіз фактичних матеріалів про життєдіяльність дорослого населення свідчить, що 
більша частина дня переважно проводиться сидячи. Внаслідок цього в організмі відбувається порушення основних процесів 
життєдіяльності, що, своєю чергою, веде до виникнення цілого ряду ускладнень [1, 4]. Встановлено, що дилема «залишатись 
здоровим чи хворіти», яка стоїть перед кожним, вирішується, переважно, способом життя і лише невеликою мірою – усім 
комплексом медичних заходів. Наукові дослідження з цього питання [1, 2, 10] свідчать, що головним у процесі залучення 
населення до фізичного розвитку та вдосконалення є формування інтересу до фізичної культури, в основі якого лежить 
формування мотивації до занять, що є рушійною силою свідомої поведінки, визначальним фактором досягнення кінцевого 
результату. Аналіз досліджуваного питання показує, що успішність залучення населення до занять залежить від чіткого 
переконання у необхідності та користі систематичних занять фізичною культурою. 

Отримані дані, щодо переваг певному виду спорту (рис. 3) вказують на те, що чоловіки віддають перевагу ігровим 
видам спорту таким як футбол, та циклічним, таким як біг та плавання: серед опитаних чоловіків 140 займаються футболом, 80 – 
бігом, 20 – плаванням, 60 – лижним спортом. Жінки віддають перевагу ациклічним видам спорту: 50 опитаних займаються бігом, 
130 – аеробікою, 10 – тенісом, лижним спортом» – 10.  

Така перевага певних видів спорту пояснюється їхньою популярністю та пропагандою засобами масової інформації 
серед населення. Водночас вважається, що відсутність можливості займатись вибраними видами спорту є однією з причин 
відсутності занять фізичною культурою у житті дорослого населення. 

 
Рис. 3. Види спорту, яким надає перевагу 

Висновки. 1. Визначено провідне місце фізичної культури у вирішенні цієї проблематики гіпокінезії, а, отже, 
покращання стану здоров’я дорослого населення. 
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2. Встановлено, що доросле населення загалом позитивно ставиться до занять фізичною культурою та спортом, проте 
більшість респондентів вказує на відсутність часу для занять фізичними вправами. Основним фактором залучення дорослого 
населення до занять є формування потреби у зміцненні здоров’я засобами фізичного виховання, і, в такий спосіб, сприяння 
зниженню захворюваності з урахуванням того, що рухова активність та фізичні вправи є найважливішою умовою формування 
належного стану здоров’я та здорового способу життя.  
3. Зважаючи на визначені види спорту, заняттям якими надає більшість опитаних існує необхідність створення належних умов 
для забезпечення занять.  

У перспективі планується дослідити можливості навчальних закладів освіти залучення працівників до занять фізичною 
культурою. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ СПОРТУ 

 
Дослідження було проведено на базі Сумського державного університету. У статті вивчено основні аспекти 

розвитку психології в сфері спорту. Справжній етап розвитку психологічної науки в галузі спорту характеризується низкою 
проблем і тенденций, які визначають її зміст і практичну значимість в осяжному майбутньому, а також перспективи 
найближчого розвитку. Всі ці тенденції лише позначають вектори розвитку, групуючи навколо себе накопичений досвід і 
знання. Пам'ятаючи про важливість і практичної спрямованості всієї проблематики психології у сфері спорту, зупинимося в 
цій статті лише на питаннях психологічної підготовки. 

Ключові слова: тактична діяльність, вирішення оперативних завдань, спеціальні здібності. 
 

Стасюк Р. М., Васильев В. В., Куриленко О. В. Психологические основы тактической деятельности в сфере 
спорта.Исследование было проведено на базе Сумского государственного университета. В статье изучены основные 
аспекты развития психологии в сфере спорта. Настоящий этап развития психологической науки в области спорта 
характеризуется рядом проблем и тенденций, которые определяют ее содержание и практическую значимость в 
обозримом будущем, а также перспективы ближайшего развития. Все эти тенденции только обозначают векторы 
развития, группируя вокруг себя накопленный опыт и знания. Помня о важности и практической направленности всей 
проблематики психологии в сфере спорта, остановимся в этой статье только на вопросах психологической подготовки. 

Ключевые слова: тактическая деятельность, решение оперативных задач, специальные способности. 
 
Stasyuk R., Vasiliev V., Kurilenko O. Psychological bases of tactical activity in the sphere of sports. The study was 

conducted on the basis of the Sumy State University. The main aspects of the development of psychology in the field of sports are 
studied in the article. The present stage in the development of psychological science in the field of sports is characterized by a number of 
problems and trends that determine its content and practical significance in the foreseeable future, as well as prospects for immediate 
development. All these tendencies only indicate the vectors of development, grouping around them the accumulated experience and 
knowledge. Bearing in mind the importance and practical focus of all the problems of psychology in the field of sports, we will dwell in 
this article only on questions of psychological preparation. 

There was a paradoxical situation: the need for psychological training is recognized, but it is not known how to apply it in a 
specific training process. The trainers began to form the body of man, and not to train his consciousness, as a result of this, only a 
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means, and not the goal of joint cultural work of man with man, has become. Who will hear a psychologist who says that training is only 
a special case of socialization, as, indeed, education and upbringing. And the whole problem of the psychology of sports is not only in 
the theoretical treatment of training in the space of socialization, but in its actual embodiment in the practice of training, which requires 
the synthesis of pedagogical, strictly sports and main psychological concepts and means of shaping certain features of the personality 
structure. 

Key words: tactical activity, solving operational problems, special abilities. 
 
Актуальність. Спортивна діяльність в іграх і єдиноборствах по ряду характеристик є аналогом таких видів діяльності, 

які зазвичай визначають операторські професії: її можна назвати "спортивно-оперативною". По-перше, престижна функція і 
матеріальна підтримка сучасного спорту визначають високу відповідальність за результат діяльності і відповідно ставить 
спортсмена в такі умови, при яких можна говорити, що він професійно функціонує в соціально значущій сфері з елементами 
екстремальних умов. По-друге, моторна і психологічна складність спортивної діяльності обумовлює обов'язкову наявність у 
виконавця специфічного комплексу високорозвинених здібностей, виявляються в психічних якостях перцептивної, 
психомоторної і когнітивної сфер. По-третє, сучасні умови тренування і змагань вимагають наявності у суб'єкта такої діяльності 
певних особистісних і психодинамічних властивостей, що оптимізують процес вирішення оперативних завдань або, у всякому 
разі, що сприяють повній реалізації індивідуального підходу до виконавця. 

Зв’язок роботи з науковими програмами. Дослідження виконано згідно плану наукових робіт кафедри фізичного 
виховання та спорту Сумського державного університету. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато досліджень показали, що спеціальні здібності як реалізовані в процесі 
розвитку задатки представників спортивних ігор і єдиноборств проявляються в високому рівні розвитку психічних якостей в сфері 
так званого "оперативного інтелекту", так як рішення задач в цих видах спорту ґрунтується на сприйнятті і переробці інформації, 
сенсомоторному реагуванні та інтелектуальних операціях, що характеризують в основному оперативне мислення (динамічне 
впізнавання, структурування елементів завдання і т.д.) [1,4,5].  

Мета дослідження: зробити аналіз оперативного складу спортивної діяльності та розвиток психологічної сфери 
спортсмена. 

Результати дослідження та їх обговорення. Вдосконалення спортивної підготовки, що протікає в екстремальних 
умовах, ґрунтується насамперед на оцінці спеціальних здібностей до вирішення оперативних завдань, психологічних умов 
виконання необхідних дій і операцій і відповідно на розвитку цих здібностей і створенні оптимуму таких умов, при яких здібності 
реалізуються найбільш ефективно. 

Діяльність в іграх і єдиноборствах протікає в нестаціонарному середовищі, в умовах жорсткого ліміту часу, при 
необхідності приймати рішення у відповідь на несподівані зміни обстановки. На відміну від ігрових завдань в прикладній 
математиці ігрові завдання в спорті вирішуються таким чином, що активний пошук інформації здійснюється за великої щільності 
моторних дій, пошук на вербальному рівні є невіддільним від пошуку на моторному. Багато фактів дозволяють розглядати спорт 
як модель складних взаємин між людиною і "природою" (в математичному сенсі останнього поняття), що представляє інтерес 
для псіхологіі і педагогіки, для практики підготовки спортсменів до відповідальних змагань. Тут має місце безпосередня 
боротьба між суперниками, а досягнення результату виражається в подоланні активного опору конкретного супротивника. 
Діяльність спортсмена в таких випадках складається з окремих операцій ("прийомів"), які виконуються своєчасно ("оперативно"), 
що і дозволяє розглядати цю діяльність в іграх і єдиноборствах як типовий приклад оперативної діяльності. 

Кожен об'єктивний момент діяльності означає для спортсмена суб'єктивну вимогу або можливість для розвитку; 
об'єктивні умови оперативної діяльності в іграх і єдиноборствах вимагають здібностей до швидкості орієнтування в складній 
тактичній обстановці і прийняття активних, адекватних їй рішень. Відповідним чином така діяльність створює умови для розвитку 
цих здібностей. Оскільки оперативна діяльність спортсмена виражається в тактичних діях, тісно взаємодіючих з вибором 
рішення, особливу роль набувають рухові компоненти спортивних здібностей. 

Експерименти показують, що існують стійкі статистично достовірні зв'язки між показниками рівня розвитку психічних 
якостей і ефективністю дій спортсмена (наприклад, між точністю реагування та ефективністю дій), а інтегральна оцінка 
психологічних проявів здібностей по великій кількості параметрів має надійну рангову кореляцію з інтегральною оцінкою 
спортивного майстерності. 

За словами Г.С. Бахчаняна в іграх і єдиноборствах на перший план виступає система емоційно-вольових процесів, що 
протікають в безперервно змінюючихся умовах діяльності, і в зв'язку з необхідністю в найкоротші проміжки часу сприйняття 
ситуацій, що виникають, прийняття і реалізації творчих рішень про шляхи та способи ведення змагальної боротьби [2]. Активний 
опір суперника постійно викликає неузгодженість між задумом спортсмена (прямий зв'язок) і інформацією про результати 
виконаної дії (зворотний зв'язок). Різні типи і ступені невідповідності між прямим і зворотним зв'язком складають різні типи 
неузгодженостей і психічної регуляції дії, що викликають необхідність в удосконаленні психічної регуляції, в корекції дії. 
Неузгодженості такого роду становлять ситуації, які в спортивних іграх і єдиноборствах (найчастіше) носять конфліктний 
характер. У таких ситуаціях ефективне тактичне рішення може бути прийнято і тим більше реалізовано тільки за наявності 
певного комплексу здібностей. Ця проблема і стає предметом дослідження [3]. 

Основний недолік більшості робіт в цьому напрямку - "розрив" між оцінкою компонентів здібностей, що вивчаються в 
лабораторії або на моделі, і аналізом реальних умов специфічної діяльності спортсмена. Не можна розглядати спортивні 
здібності в сенсомоторній або інтелектуальній сферах без урахування таких чинників, як вимоги до тих чи інших спортивних 
операцій, екстремальний фон діяльності, тим значніше, "забарвлює" особливості психічних процесів, чим більше вони 
детермінують ефективність конкретної спортивної діяльності. Таке зіставлення факторів дозволяє уникнути надмірного 
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абсолютування ролі окремих якостей у формуванні здібностей і діагностувати їх в структурно-динамічній єдності. 
Діяльність оперативних завдань передбачає "згортання" способів вирішення і вибір найбільш оптимальних з них, що і 

відрізняє інтелект від здатності простого розрахунку події. У спортивних іграх і єдиноборствах спортсмен повинен приймати 
рішення, об'єднуючи інформацію про дії противника, в залежності від її значущості "здійснювати стрибок" на підставі 
прогнозування найбільш ймовірного перебігу ситуації; розглядати обмеження на деякі ходи, практично малоймовірні для даного 
"суперника". Вибір рішення здійснюється при одночасному виконанні ряду пізнавальних і перетворювальних операцій, а 
отримана інформація створює у спортсменів образ тактичної обстановки. В такому випадку мислення ґрунтується на "баченні з 
місця" всього рішення з початку до кінця. 

"Згорнутість" оцінок при виборі рішення вказує на близькість тактичного мислення до оперативного. 
Для спортивних ігор і єдиноборств характерний тип завдань з нестаціонарними умовами, що вирішуються в динамічній 

області. Розташування елементів оперативного завдання, динаміка їх переміщень становить єдину структуру, в якій всі 
елементи нежорстко пов'язані між собою. В одній і тій же ігровій ситуації можуть бути прийняті різні рішення; більше того, 
реалізація рішення залежить від самого виконавця і від ряду факторів, не пов'язаних з ним. Гнучкість мислення - одне з 
провідних якостей спортсмена, завжди відрізняє його від інших. 

Важливі фактори в механізмі оперативного мислення - структурування (організація елементів завдання в єдине ціле) і 
динамічне впізнавання. В іграх спортсмен, сприймаючи положення і дії партнерів і суперників, оцінює їх не окремо, а як єдину 
структуру, що визначає тактичну ситуацію. Зв'язки між елементами ситуації, що встановлюються в процесі структурування, 
носять динамічний характер і детермінують хід вирішення завдань. 

Аналіз операційного складу спортивної діяльності показує, що поряд зі складними за структурою діями, що носять 
тактичну спрямованість, є операції, які не перебувають під постійним контролем свідомості, але є суттєвим фактором регуляції 
поведінки спортсмена в умовах безперервно змінюючихся ситуацій спортивної боротьби. Очевидно, при великому числі 
повторень такого роду операцій у людини вдосконалюється здатність до швидкого і точного сенсомоторного реагування 
внаслідок адаптації до умов діяльності. Чим більше тимчасова або альтернативна невизначеність характерна для даної 
оперативної діяльності, тим вищі вимоги пред'являються до швидкості і точності сенсомоторного реагування. Відповідно, в 
результаті природного і штучного відбору в цих видах спортивної діяльності виявляються, як правило, особи, досить обдаровані 
в сфері сенсомоторних реакцій. Однак не можна говорити про наявність "загальних здібностей сенсомоторного реагування". Є 
певні спеціальні здібності, зумовлені специфікою виду спортивної діяльності. 

Спортсмен формується переважно в віковому інтервалі 16-22 років. Цей часовий період характеризується певними 
антагоністичними особливостями між окремими системами не тільки щодо формування властивостей особистості, але і 
психомоторних функцій. У зв'язку з тим, що в цьому віці спортсмени займаються своїм видом діяльності  на досить високому, 
умовно кажучи, "професійному" рівні, в даному випадку має місце як би взаємний вплив факторів вікової та спортивної 
адаптації. Якщо вікова тут характеризується завершенням формування здібностей до ефективного сенсомоторному реагування, 
то спортивна в ряді випадків визначається прискоренням або уповільненням процесу формування цих здібностей і виражена в їх 
"спеціалізації", щозалежить від виду спорту. 

Для представників єдиноборств під час поєдинку характерні два рівня оперативних завдань: перший - сенсорно-
перцептивний і другий - прогностичний. На першому рівні здійснюється вибір рішення з кількох альтернатив в несподіваній 
ситуації (атака "зненацька"); на другому рівні відбувається прийняття рішення, як результат врахування закономірностей в діях 
суперника і рефлексивної поведінки. 

На другому рівні, як правило, включаються рефлекcівні механізми, але вони негативно впливають на адекватність 
переходу від одних дій до інших на першому рівні прийняття рішення. 

У специфічних ситуаціях прийняття рішення обумовлено також ймовірнисними особливостями середовища: а) в 
рівноймовірнісних ситуаціях прийняття рішення здійснюється в момент атаки суперника; б) в різноймовірнісних ситуаціях 
підготовка і прийняття рішення здійснюється заздалегідь або в фазі обумовленого реагування.  

У спортивних єдиноборствах швидкість реагування - більш важливий чинник ефективної діяльності, ніж в іграх. У 
взаємодії двох суперників, як правило, кожна тактична ситуація є як би "коротшою"; вона менше залежить від попередніх і 
майбутніх дій того чи іншого спортсмена; тут немає групового рішення задачі. У кожен даний момент часу суперники мають 
справу з визначеною дискретною сукупністю сигналів, і для вирішення тактичного завдання нерідко досить оцінити характер цієї 
сукупності. 

Інша справа, що сама по собі дискретна сукупність несе в собі не тільки ті характеристики, які дані "зовнішніми" 
умовами поєдинку, але і такими, як установка, минулий досвід, відносини між суперниками, що раніше складаються в подібних 
ситуаціях, і т.д. Цим же визначаються не тільки характер раніше обраних зв'язків в системі "вхід-вихід", але і "переклад" рішення 
задачі зі сфери сенсомоторного реагування в сферу оперативного, а в найбільш складних непрогнозованих ситуаціях - 
евристичного мислення. 

Сенсомоторне реагування в умовах складного вибору здійснюється таким чином, що сигнал, що сприймається, 
співвідноситься з усіма зразками, з якими спортсмен має справу. Є певні "блоки", що включають ряд "родинних" за своїми 
основними характеристиками елементів; з ними і співвідноситься сигнал, що надходить. У спортивних іграх реагування з опорою 
на вибір "блоків" вирішення завдань полегшується "награванням" тактичних комбінацій в тренуваннях. Завдяки цьому спортсмен 
може швидко відреагувати найбільш раціональним чином не тільки з перемогою єдиноборства у конкретного суперника, а й з 
організацією контратаки разом з партнерами, оскільки кожній типовій тактичній ситуації відповідають найбільш ймовірні 
положення і дії партнерів.  

Під впливом спортивної діяльності з рішенням оперативних завдань в екстремальних умовах формуються певні 
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психодинамічні властивості, які, в свою чергу, з одного боку, сприяють розвитку спеціальних здібностей, а з іншого - є основою 
формування індивідуального стилю діяльності спортсмена. Деякі такі властивості, на перший погляд, негативно впливають на 
ефективність вирішення оперативних завдань (наприклад, невротичність, сенситивність), скоріше за все, саме і оптимізують 
умови для розвитку деяких спеціальних здібностей (наприклад, швидкість "втягнення" в режим діяльності, здатність 
"фільтрувати" корисний сигнал в інформації, що сприймається) і проявляються в індивідуальному стилі. У той же час існують 
певні психодинамічні властивості, що оптимізують діяльність по розв’язку оперативних завдань в екстремальних умовах.  

У представників спортивних ігор і єдиноборств особливо яскраво виражені такі риси особистості, як емоційна стійкість, 
активність, фрустраційна толерантність. Спостерігається підвищена тривожність, очевидно як наслідок стану відповідальності за 
результат кожної своєї дії та дії партнерів (в спортивних іграх), як наслідок постійних стресогенних впливів при поєдинку з 
суперником при необхідності передбачати його задуми і реалізовувати свої (в спортивних єдиноборствах).  

З властивостей особистості, які є значущими для оперативної діяльності, особливе місце займає тривожність, оскільки 
вона, як і стан тривоги, що переживається спортсменом, істотно впливає на формування готовності до відповідальної діяльності 
та на взаємовідносини в команді при вирішенні групових завдань, причому такий вплив далеко не у всіх випадках необхідно 
вважати несприятливим фактором. При певних обставинах і у певних типів тривожність може грати стимулюючу роль при 
вирішенні оперативних завдань.  

Висновки. 
1) діяльність в умовах крайнього ліміту часу; практично будь-яке рішення, яким би правильним воно не було, має 

тактичну цінність тільки тоді, коли здійснюється в короткі відрізки часу, відповідні до перебігу ігрової ситуації;  
2) невизначено-послідовний характер прийняття рішення; слідом за кожним рішенням ситуація змінюється і вимагає 

вже нового рішення, часто істотно відмінного від попереднього;  
3) сприйняття великого числа елементів тактичної ситуації, які структуруються в динамічну систему відповідно до 

прогнозування найбільш ймовірного розвитку тактичної ситуації;  
4) так зване панорамне орієнтування по всьому полю зору, причому таке, при якому спортсмен логічно пов'язує між 

собою елементи ситуації, мало схожі за зовнішніми ознаками;  
5) вибір тактичного рішення з кількох варіантів, досить близьких один до одного шляхом вбачання оптимального 

рішення за принципом інсайда,  
6) здатність при вирішенні завдання здійснювати стрибок через проміжні і несуттєві варіанти;  
7) утримання в оперативній пам'яті і уявне ранжування елементів тактичного завдання;  
8) зміна плану виконання завдання безпосередньо в ході його виконання. 
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КОНВЕРСІЯ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ, ЯК АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 
Протягом останнього сторіччя, відлік якого збігається з початком всесвітнього олімпійського руху, структурна 

взаємодія між сферами фізичної культури розвивалася різноспрямовано. Довгий час визнавалася їх тісна єдність в рамках 
якої фізичне виховання і спорт для всіх займали місце фундаменту піраміди, вершину якої формував спорт вищих досягнень. 
Прагнення до досягнення максимумів фізичних і психологічних проявів людини в спорті зрозуміло і виправдано - в цьому суть 
спорту взагалі, а не тільки спорту вищих досягнень.  

Ключові слова: спорт, підготовка, конверсія, фізичне виховання. 
 
Стасюк Р. М., Левковец О. Г., Песоцький С. Н. Конверсия спортивной подготовки, как актуальное 

направление совершенствования физического воспитания. В течение последнего столетия, отчет которого 
совпадает с началом всемирного олимпийского движения, структурное взаимодействие между сферами физической 
культуры развивалась разнонаправленно. Долгое время признавалась их тесное единство в рамках которой физическое 
воспитание и спорт для всех занимали место фундамента пирамиды вершины которой формировал спорт высших 
достижений Стремление к достижению максимумов физических и психологических проявлений человека в спорте понятно 
и оправданно - в этом суть спорта вообще, а не только спорта высших достижений. 
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Stasyuk R., Levkovets O., Pesotsky S. Conversion of sports training as an actual direction of improving physical 

education. During the last century, the report of which coincides with the beginning of the world Olympic movement, the structural 
interaction between the spheres of physical culture developed in different directions. For a long time their close unity was recognized 
within the framework of which physical education and sport for all took the place of the pyramid of the top of which formed the sport of 
higher achievements. It was assumed that the success of selection of high performance athletes directly depends on the quality of work 
on physical education of children and youth. The desire to achieve the maximum physical and psychological manifestations of man in 
sports is understandable and justified - this is the essence of sport in general, and not just sports of higher achievements. 

The humanistic and social meaning of this study lies in the opening today of the possibility of converting high-tech sports 
training and organizing in sports activities into the theory and practice of physical education and sport for all. Such a conversion, carried 
out in the interests of physical improvement of a person, will contribute to the constructive realization of the ideas of a healthy lifestyle as 
an important condition for the social well-being of man and society. 

The values of physical culture had their own specifics in a concrete historical period and, finally, accumulated in themselves 
the practical achievements and views of society. That is why understanding of the content and essence of modern values of physical 
culture is impossible without studying their content component and historical evolution.  

Key words: sport, training, conversion, physical education 
 
Актуальність. У просторі фізичної культури сучасного людства склалося 4 відносно автономних сфери: Фізичне 

виховання, спорт для всіх, спорт вищих досягнень і професійний спорт. 
Остання сфера активно інтегрується з комерційними структурами і займає в згаданому просторі особливе становище, 

що в принципі не применшує його культурною цінності. 
Протягом останнього сторіччя, відлік якого збігається з початком всесвітнього олімпійського руху, структурна взаємодія 

між сферами фізичної культури розвивалася різноспрямовано. Довгий час визнавалася їх тісна єдність в рамках якої фізичне 
виховання і спорт для всіх займали місце фундаменту піраміди вершини якої формував спорт вищих досягнень. При цьому 
передбачалося що успіх селекції високих результативних атлетів прямо залежить від якості роботи з фізичного виховання дітей 
та молоді. 

Зв’язок роботи з науковими програмами. Дослідження виконано згідно плану наукових робіт кафедри фізичного 
виховання та спорту Сумського державного університету. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фізичне виховання є головним напрямком впровадження фізичної культури 
і становить органічну частину загального виховання, покликану забезпечувати розвиток фізичних, морально-вольових, 
розумових здібностей та професійно-прикладних навичок людини [1, 3]. 

Поряд з терміном "фізичне виховання" використовують термін "фізична підготовка". Ним користуються, коли хочуть 
підкреслити прикладну спрямованість фізичного виховання стосовно певної діяльності, яка вимагає "фізичної підготовленості". 
Це стосується, наприклад, фізичного виховання військовослужбовців, яке здійснюється у формі спеціальної фізичної підготовки 
[4]. 

Деяки автори визначають фізичне виховання, як педагогічний процес, спрямований на фізичне і духовне 
вдосконалення людини, оволодіння нею систематизованими знаннями, фізичними вправами та способами їх самостійного 
використання протягом усього життя [2, 5]. 

Метою даного дослідження було визначити змістовний компонент сучасних цінностей фізичної культури для здоров’я 
та організму людини, в цілому. 

Результати дослідження та їх обговорення. Тим часом дедалі більшу роль спортивних результатів зажадав 
спеціальних зусиль для підготовки резерву збірних команд, майбутніх учасників великих регіональних, національних і 
міжнародних змагань, включаючи Олімпійські ігри.  

Створення в ряді країн широко розгалужену систему підготовки спортивних резервів, що включають науково 
обгрунтовані і добре організовані заходи щодо добору талантів і велику інфраструктуру забезпечення їх багаторічної підготовки, 
сприяла подальшому відокремленню сфери спорту вищих досягнень, його елітарезаціі. 

У цих умовах фізичне виховання і спорт для всіх в великій мірі ставали жертвами "залишкового принципу" не тільки в 
плані інвестування фінансових і матеріальних ресурсів, а й, що особливо важливо, в плані розвитку процесу інтелектуального 
насичення цих сфер і їх престижності в масовій свідомості. 

Ці історично зумовлені події призвели до того, що акценти в науковому пізнанні сутності і шляхів розвитку фізичної 
культури виявилися зміщеним в сторону спорту вищих досягнень і перш за все в сторону обгрунтування і науково-технологічного 
забезпечення екстремумів поява фізичних, психологічних і духовних здібностей людини. Протягом історично короткого проміжку 
часу була здійснена безпрецедентна інтенсифікація пошуку резервів максимізації проявів фізичного потенціалу людини при 
незмірно менших зусиллях спрямованих на пошук шляхів його оптимізації. 

Подібно до того як мілітаризації всього укладу життя більшості країн світу при всіх її негативних характеристиках 
об'єктивно сприяла гігантського прогресу науки і технології в системах військово-промислових комплексів, інтенсивна розробка 
наукових і технологічних проблем спорту вищих досягнень дозволила досягти вражаючих успіхів у перетворенні фізичного 
потенціалу спортсменів, забезпечило можливість досягнення ними таких висот рухових координацій, проявленої сили, 
швидкості, витривалості-всього спектра фізичних здібностей та інших якостей, які забезпечують спортивний успіх, які часто 
видаються такими, що виходять далеко за рамки природно обумовлених обмежень. 
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Прагнення до досягнення максимумів фізичних і психологічних проявів людини в спорті зрозуміло і виправдано - в 
цьому суть спорту взагалі, а не тільки спорту вищих досягнень. Змагання незалежно від його рангу потрібна повна самовіддача. 
Дитина в дитсадівських, шкільних і дворових змаганнях відчуває граничні для його сьогоднішнього стану навантаження, 
максимально мобілізує свої фізичні і психологічні ресурси. І якщо "вартість" цих витрат для організму залишається цілком 
прийнятною то це пов'язано перш за все з нездатністю мало або середньо тренованої людини перейти ту чергову законами 
збереження в гомеостазу грань, за якою починаються поломки в системах життєзабезпечення. Тільки добре тренований 
спортсмен може розвинути зусилля м'язів, при яких "летять" зв'язки. Тільки надвисокі мотивації дозволяють переходити межі 
дозволеного в відповідальних міжнародних стартах, коли бігуна забирають з доріжки на носилках, іноді назавжди.  

Тут нашій науці належить вирішити досить делікатну і суперечливу в етичному сенсі завдання. З одного боку, потрібно 
визначити принципові шляхи виявлення резервних можливостей людини, що вимагає ясного розуміння умов, при яких можна 
допустити в спортивних або дослідницьких цілях виведення організму людини і його психіки на критичні режими функціонування. 
З іншого боку, важливо визначити міру і ступінь необхідності такого "експерименту" для людства в цілому і кожної людини 
окремо. Думаю, що простого і однозначної відповіді на це питання поки не існує.  

Справа в тому, що в житті людині буває необхідні не тільки добре збалансовані оптимуми фізичних і духовних проявів, 
а й здатність діяти з високою мірою мобілізації ресурсів свого організму в екстремальних ситуаціях, готовність організму 
"пережити" різкі обурення (хвороба, травма, аварійні ситуації, стихійні лиха, соціально обумовлені несподівані або 
довгострокове навантаження на психіку, фізичні перевантаження тощо). Імовірність виникнення таких критичних ситуацій не 
настільки мала, щоб цим можна було знехтувати. Тому здатність організму до мобілізації в подібних умовах також повинна 
формуватися шляхом тренування, як і інші фізичні, психологічні та функціональні прояви. Немає ніякого сумніву, що спортивна 
діяльність полегшує таке формування, опосередковано впливаючи на створення "запасу" функціональних можливостей 
організму і відпрацьовуючи в штучно створюваних екстремуму майбутні відповіді на несподівані, неординарні зовнішні впливи, 
які потребують термінової мобілізації функціональних резервів організму. 

Тому не можна погодитися з тими, хто вважає спортивну підготовку долею тільки спортсменів, а іноді і тільки 
спортсменів високого класу. Інша справа, що слід знайти розв'язання суперечності між необхідністю використання чисто 
спортивних методів формування потрібних для будь-якої людини фізичних, психологічних і моральних кондицій і відсутністю 
необхідності робити кожну людину спортсменом (в сенсі постановки цілей занять фізичними вправами).  

Олімпійський спорт як осередок технологічних, організаційних та морально етичних досягнень елітного спорту в цьому 
відношенні є найбільш цікавим об'єктом для вивчення створених спортивної наукою і освоєних практикою засобів, методів і 
організаційних форм забезпечують осмислене, впевнене і компонентне культурне позначення людиною своєї природи. 

Гуманістичний і соціальний зміст такого вивчення полягає в відкривається нині можливості конверсії високих технологій 
спортивного тренування і організації в спортивній діяльності в теорію і практику фізичного виховання і спорту для всіх. Така 
конверсія, здійснена в інтересах фізичного вдосконалення людини сприятиме конструктивній реалізації ним ідей здорового 
способу життя як важливої умови соціального благополуччя людини і суспільства. 

На наш погляд, розробка концепції спортивної конверсії може бути сконцентрована на двох основних напрямках: 
 -виявлення шляхів адаптування високих технологій спортивної підготовки в інтересах фізичного виховання і спорту 

для всіх;  
-оцінка можливостей використання позитивного досвіду створення та функціонування інфраструктур, що забезпечують 

спортивну підготовку олімпійців, в системах управління фізичним вихованням і спортом для всіх на клубному, регіональному та 
державному рівнях. 

У процесах адаптації технологічних досягнень в області цілеспрямованого перетворення фізичного потенціалу людини 
важливе місце має зайняти визнання пріоритету тренування як провідного і найефективнішого способу такого перетворення. Це 
особливо важливо для підвищення ефективності фізичного виховання дітей, підлітків і молоді, де до сих пір пріоритетна роль 
відводилася навчання руховим умінням і формуванню навичок. В результаті втрачалися найсприятливіші можливості для 
розвитку фізичних якостей людини в сенситивні періоди їх вікової еволюції. Впровадження концепції тренування в поєднанні з 
навчанням в методику фізичного виховання може виявитися вирішальним фактором перетворення менталітету педагогів і 
тренерів, які працюють зі школярами та студентами. 

Методичний арсенал фізичного виховання і спорту для всіх повинен бути істотно збагачений за рахунок використання 
конкретних технологій розвитку фізичних якостей і освоєння техніки виконання рухових дій, вироблених при здійсненні 
спортивної підготовки олімпійців. Суть запозичень тут повинна складатися, звичайно, не в механічному перенесенні обсягів та 
інтенсивності тренувальної роботи олімпійців в практику фізичного виховання і спорту для всіх, а в використання напрацьованих 
ними шляхом проб, помилок і жертв найбільш вдалих прийомів досягнення цілей вдосконалення рухів в біомеханічному і 
функціональному плані . 

На особливу увагу заслуговують успіхи олімпійців в організації багаторічної спортивної тренування. Фахівцям спорту 
вищих досягнень вже давно ясно, що кожен день 15-20-річної спортивної кар'єри - на вагу золота. Фахівці в галузі фізичного 
виховання і спорту для всіх ще не проникли свідомістю дефіциту часу для повноцінного формування і підтримування гідного 
рівня фізичної кондиції людини. За - суті нам ще тільки належить створити систему багаторічної фізичної підготовки від 
народження до старості і в цьому процесі досвід тренування олімпійців може стати серйозною концептуальної опорою для 
структурування етапів підготовки і конкретизації їх змісту. 

Істотним прогресивним досягненням високих технологій спортивної підготовки є комплексне забезпечення всіх її 
компонентів. Для фізичного виховання і спорту для всіх найбільш актуальне використання загальних принципів підтримки 
енергетики м'язової діяльності, що забезпечують узгоджені зі специфікою метаболічних процесів заходи щодо компенсацій 
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енерговитрат і стимуляції процесів відновлення. У цьому сенсі особливу увагу слід приділити мобілізації можливостей і розробок 
схем використання адаптогенів природного походження, природних засобів відновлення і проблеми адекватності 
застосовуваних процедур характеру, обсягу та інтенсивності тренувальних дій. 

Науковий аналіз і оцінка досвіду побудови і функціонування інфраструктур наукового, методичного, кадрового, 
матеріально-технічного та пропагандистського забезпечення спортивної підготовки олімпійців визначить нові можливості і 
перспективи управління фізичним вихованням і спортом для всіх як на державних, так і на клубному, на місцевому та 
регіональному рівнях . Не можна при цьому виключати і можливостей використання цього досвіду і на міждержавному і 
всесвітньому рівнях. Величезний досвід організації олімпійського руху, на мій погляд. може і повинен бути використаний при 
формуванні структур покликаних забезпечувати міжнародну і різнобічну міждержавну інтеграцію в інтересах прогресивних 
перетворень у фізичному вихованні і спорті для всіх. 

Висновки. До нинішнього часу гуманістичні та соціальні цінності олімпійського спорту визначалися переважно в зв'язку 
з безпосередніми учасниками олімпійського руху. Для всіх інших вони в основному обмежувалися пропагандистським ефектом 
цього видатного явища сучасності. Тим часом на нинішньому етапі розвитку фізичної культури, що відбувається на тлі 
революційних за своїм характером і масштабами перетворень в самій суті людської цивілізації, гуманістичний і соціальний зміст 
цих цінностей істотно змінюється. На перший план тепер виступають фундаментальні цінності наукового і технологічного 
знання, ноу-хау спортивної підготовки і організації інфраструктур її забезпечення. Таким чином, гуманістична і соціальна роль 
олімпійського спорту піднімається на новий щабель в ієрархії значущості вкладу фізичної культури в загальній потенціал 
культури людства.  
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ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ ХДУ – ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ 

 
Актуальність дослідження обумовлена тим, що невід’ємною важливою ланкою освітянської галузі в нашій державі 

є функціонування вищих закладів освіти. Серед них чільне місце на півдні України посідає Херсонський державний 
університет (ХДУ). На сьогодні він є не тільки центром творчості та наукової думки на півдні України, але й центром вищих 
спортивних досягнень. 

Метою нашого дослідження є аналіз становлення та розвитку факультету фізичного виховання та спорту 
Херсонського державного університету. 

Результати роботи показали, що на сьогоднішній день, найвагомішим досягненням факультету та гордістю 
нашої держави є сузір’я чемпіонів та призерів Олімпійських ігор. Це випускник 2000 року, срібний та бронзовий призер 
Сіднейської олімпіади (2000 р) зі спортивної гімнастики Олександр Береш, випускник 2002 року, олімпійський чемпіон 
Афінської олімпіади (2004 р) зі стрибків на батуті Юрій Нікітін та студентка п’ятого курсу, бронзова призерка Афінської 
олімпіади (2004 р) з гандболу Анастасія Бородіна.  

Отже, виходячи із проведених досліджень, ми можемо зробити висновок, що діяльність факультету спрямована на 
постійний рух вперед, невпинне бажання до вдосконалення та прогресу, досягаючи найвищих результатів. Колектив 
однодумців та справжніх професіоналів відіграє величезну роль у підготовці кваліфікованих фахівців у нашому регіоні. 
Факультет фізичного виховання та спорту має потужний потенціал і серйозні перспективи на майбутнє.  

Ключові слова: історія, факультет, спорт, фізична культура, спортивні досягнення. 
 

Актуальность исследования обусловлена тем, что неотъемлемым важным звеном образовательной отрасли в 
нашем государстве является функционирование высших учебных заведений. Среди них видное место на юге Украины 
занимает Херсонский государственный университет (ХГУ). На сегодняшний день  он является не только центром 
творчества и научной мысли на юге Украины, но и центром высших спортивных достижений. 

Целью нашего исследования является анализ становления и развития факультета физического воспитания и 
спорта Херсонского государственного университета. 

Результаты работы показали, что на сегодняшний день, самым весомым достижением факультета и 
гордостью нашего государства является созвездие чемпионов и призеров Олимпийских игр. Это выпускник 2000 года, 
серебряный и бронзовый призер Сиднейской олимпиады (2000 г) по спортивной гимнастике Александр Береш, выпускник 
2002 года, олимпийский чемпион Афинской олимпиады (2004 г) по прыжкам на батуте Юрий Никитин и выпускница 2005 
года, бронзовая призёрша Афинской олимпиады (2004 г) по гандболу Анастасия Бородина.  
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Следовательно, исходя из проведенных исследований, мы можем сделать вывод, что деятельность факультета 
направлена на постоянное движение вперед, постоянное желание к совершенствованию и прогрессу, достигая наивысших 
результатов. Коллектив единомышленников и настоящих профессионалов играет огромную роль в подготовке 
квалифицированных специалистов в нашем регионе. Факультет физического воспитания и спорта имеет мощный 
потенциал и серьезные перспективы на будущее.  

Ключевые слова: история, факультет, спорт, физическая культура, спортивные достижения. 
 
Stepanyuk S. I., Koval V. Yu. Faculty of physical education and sport of kherson state university – history and 

modernity. 
The relevance of the study due to the fact that an integral important part of the education sector in our state is the functioning 

of higher education institutions. Among them a prominent place in the South of Ukraine is the Kherson state University (KSU). Today it is 
not only a center of creativity and scientific thought in the South of Ukraine, but also the center of higher sports achievements. 

The aim of our study is to analyze the formation and development of the faculty of physical education and sport of Kherson 
state University. 

The results showed that to date, the most significant achievement of the faculty and the pride of our state is the constellation 
of Champions and medalists of the Olympic games. Is a graduate of 2000, silver and bronze medalist of the Sydney Olympics (2000) in 
gymnastics Alexander Beres, a graduate of the 2002 Olympic champion of the Athens Olympics (2004) jumping on a trampoline Yury 
Nikitin and fifth-year student, bronze medalist of the Athens Olympics (2004) handball Anastasia Borodina. 

Therefore, based on the research conducted, we can conclude that the activity of faculty is directed on constant forward 
motion, constant desire to improve and progress, achieving the highest results. The team of professionals and plays an important role in 
the training of specialists in our region. Faculty of physical education and sport has strong potential and good prospects for the future. 

Keywords: history, faculty of sport, physical culture, sporting achievements. 
 

Постановка проблеми. Розвиток всіх сфер життя будується на історичному досвіді. Тому особливу увагу дослідників 
завжди привертають витоки того, чи іншого явища. 

Невід’ємною важливою ланкою освітянської галузі в нашій державі є функціонування вищих закладів освіти. Серед них 
чільне місце на півдні України посідає Херсонський державний університет (ХДУ) (раніше Херсонський державний педагогічний 
інститут ім. Н.К. Крупської). Він є не тільки центром творчості та наукової думки на півдні України, але й центром вищих 
спортивних досягнень. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання, які стосуються розвитку фізичної культури на Херсонщині 
відображаються у працях фахівців-істориків (О. Крупіци, Є. Сінкевича, А. Григор’єва). Протягом багатьох років студенти ХДУ 
ставали переможцями Всесоюзних, Республіканських і Міжнародних змагань з багатьох видів спорту. В 1988 році при інституті 
відкривається центр Олімпійської підготовки з веслування на байдарках і каное. Спортивний клуб інституту протягом 6 років 
нагороджується перехідним Червоним прапором ЦСТ “Буревісник” за високі спортивні результати. В доступній нам літературі 
розглядаються окремі ділянки діяльності ХДУ. Але питання становлення та розвитку факультету фізичного виховання та спорту 
висвітленні недостатньо.  

Тому метою нашого дослідження є аналіз становлення та розвитку факультету фізичного виховання та спорту 
Херсонського державного університету. 

Для вирішення поставленої мети нами були використані такі методи дослідження: аналіз архівних матеріалів; 
вивчення та аналіз досвіду видатних діячів фізкультурно-спортивного руху Херсонщини; бесіди. 

Результати дослідження та їх обговорення. Херсонщина завжди славилася своїми спортивними традиціями. Такі 
види спорту, як веслування академічне, веслування на байдарках і каное, настільний теніс, легка атлетика, стрільба з лука, 
кульова стрільба, волейбол, боротьба, шахи протягом багатьох років були представлені нашими спортсменами на змаганнях 
найвищого рівня: Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, всесоюзних змаганнях, Спартакіадах народів СРСР. 
Достатньо назвати такі прізвища як: Іван Сотніков, Лариса Латиніна, Валерій Борзов, Сергій Чухрай, Сергій Пострєхін, Олена 
Вечерок, Ельдар Асанов, Наталя Жукова, Олександр Береш, Юрій Нікітін та інші. Всім  їм вдалося досягти вагомих спортивних 
результатів під керівництвом висококваліфікованих тренерів: Михайла Сотниченка, Бориса Войтаса, Едуарда Марченко, Олексія 
Колибельникова, Віктора Рушникова, Валерія Тельмана та інших. 

На жаль, з роками в науково-методичній підготовці в шкільному та дитячо-юнацькому спорті намітились тенденції у 
відставанні, що призвело до зниження спортивних результатів. Гостро постало питання підготовки фахівців фізичного виховання 
для загальноосвітніх шкіл. Саме це питання стало передумовою для рішення обласного управління народної освіти, ректорату 
Херсонського державного педагогічного інституту про створення в ХДПІ факультету фізичного виховання та спорту.  

У найкоротші терміни були налагоджені зв’язки з училищем фізичної культури, зі школою олімпійського резерву, 
спортивними школами. У результаті цілеспрямованої праці керівництва вузу, обласного управління народної освіти з 1993 року 
відкрито спеціальність “ПМСО. Біологія та фізичне виховання”, а з 1994 року на базі цієї спеціальності було засновано 
факультет фізичного виховання та спорту. 

Базою факультету стала кафедра фізичного виховання, яку очолював протягом 25 років майстер спорту, великий 
ентузіаст своєї справи, Геннадій Захарович Овчаренко, а також спортивний клуб “Буревісник” на чолі з першим деканом 
факультету, заслуженим тренером України Валентином Івановичем Сабадашем. 

Сабадаш Валентин Іванович – Заслужений тренер України з веслування на байдарках і каное. З 1975 по 1994 роки 
працював у ХДПІ ім. Н.К. Крупської на посаді голови Спортивного клубу. Вперше в інституті став займатися прийомом на 



Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова                                                                Випуск 4 (85)  2017  

 

 

112 

 

 

навчання студентів-спортсменів. За цей час вуз став 9-разовим переможцем спартакіади Міністерства освіти і науки України та 
5-разовим переможцем спартакіади педвузів СРСР. Вагомий внесок зробив у розвиток спортивно-масової роботи інституту. 
Ініціатор проведення студентської спартакіади ХДПІ ім. Н.К. Крупської. З 1987 року працював директором Центру Олімпійської 
підготовки з веслування на байдарках і каное. Великий внесок зробив у розвиток спортивного орієнтування. Неодноразово 
залучався старшим тренером збірної команди колишнього СРСР зі спортивного орієнтування та тренером збірної команди 
студентів з веслування на байдарках і каное СРСР. 

Після заснування факультету було відкрито дві нові кафедри: теорії та методики фізичного виховання та спортивних 
дисциплін. 

Кафедру теорії та методики фізичного виховання очолив випускник нашого інституту, майстер спорту, кандидат 
педагогічних наук, доцент Пришва О.Б. Разом з ним на кафедрі працювали: доктор педагогічних наук, професор Л.П. Сергієнко, 
кандидати наук  В.М. Дворецька, В.В. Бевзюк, Г.П. Голобородько, О.Г. Лановенко, викладач О.М. Гетьманська, старші викладачі 
І.В. Маляренко, Т.І. Микерчук. Основними напрямками науково-дослідної діяльності кафедри стали методи індивідуалізації 
фізичного виховання школярів та їх оздоровлення засобами фізичної культури. Традицією стало проведення кожного року 
науково-практичних студентських конференцій, пов’язаних із застосуванням засобів фізичного виховання в оздоровлені 
підлітків. 

Кафедрою спортивних дисциплін, після її відкриття у 1994 році керував майстер спорту, кандидат біологічних наук, 
доцент В.С. Бевзюк. У 1997 р. до неї була приєднана загальноінститутська кафедра фізичного виховання, яку очолював 
старший викладач М.Д. Недбайло. Разом з ними працювали тодішній декан факультету, доцент В.І. Сабадаш, доцент 
В.Ф. Петриченко, майстер спорту міжнародного класу, старший викладач В.В. Скворцов, майстри спорту, старший викладач С.І. 
Куцегуб, С.О. Дубровна, О.О. Смоленський, І.І. Зайцев; Заслужений тренер України Ю.О. Воронцов,майстер спорту  О.С. Еделєв 
та голова спортивного клубу М.В. Одинцов. Ветерани кафедри, старші викладачі Є.І. Безгребельна, О.В. Бороменський, Л.В. 
Гаврильченко, О.Г. Шалар, М.І. Швидкий, та викладачі Ю.М. Франкевич, Ю.М. Ємельянов. Викладачі кафедри брали активну 
участь в обласних, республіканських та міжнародних конференціях з питань фізичної культури та спорту. Ними розроблялися та 
впроваджуються у навчальний процес методичні вказівки для вчителів області і студентів факультету фізичного виховання та 
спорту. 

 Таблиця 1 
Науковий склад кафедр (1997 р.) 

Викладачів 

Кафедра Всього у тому числі з 
ученими ступенями 

і званнями 

з них 
докторів 

наук 

% із вченими 
ступенями і званнями 

Теорії та методики фізичного 
виховання 

7 5 1 71,4 

Спортивних дисциплін 18 4 1 22,2 

Всього 25 9 2 36 

 
Таблиця 2 

Науковий склад кафедр (2009 рік) 

Викладачів 

Кафедра Всього у тому числі з 
ученими ступенями 

і званнями 

з них 
докторів 

наук 

% із вченими ступенями і 
званнями 

Теорії та методики 
фізичного виховання 

16 11 2 69 

Олімпійського та 
професійного спорту 

13 4 - 30 

Спортивних ігор 6 2 - 33 

Всього 35 17 2 49 

Також слід згадати ветеранів кафедри фізичного виховання Б.Г. Яшиша, С.П. Супруна, Л.Д. Попова та тих кого вже 
нема серед нас Г.З. Овчаренка, С.О. Пономаренко, В.Г. Агафонова, Л.С. Агафонову. Це були висококваліфіковані викладачі й 
прекрасні люди. Назавжди залишиться світла пам’ять про них. 

У 1998 році факультет вперше випускає 37 фахівців, з яких 32 скеровуються на роботу в школи області. Слід 
відзначити, що серед перших випускників 6 студентів мали звання майстер спорту міжнародного класу, 18 – майстер спорту, 7 – 
кандидат в майстри спорту, 1 першорозрядник. В наступному, 1999 році, 34 фахівці з 42 випускників розпочинають трудову 
діяльність в школах. Решта працює в ДЮКФП міста та в районах області. 

За перше десятиріччя діяльності факультету дипломи фахівця з вищою освітою отримали понад 500 випускників, з 
яких 450 освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і 54 магістр. Дипломи з відзнакою отримали 36 випускників. 

На сьогодні керівництво навчальною, науковою, спортивно-масовою та виховною діяльністю факультету здійснює 
деканат: декан факультету – кандидат технічних наук, доцент Кедровський Борис Григорович, заступники декана з навчально-
методичної роботи та практик кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, Андрєєва Регіна Ігорівна та з 
організаційно-виховної роботи та працевлаштування кандидат педагогічних наук Коваль Вікторія Юріївна. 
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Навчально-виховний процес зі спеціальних дисциплін здійснюють три кафедри: теорії та методики фізичного 
виховання – завідувач кафедри, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, Маляренко Ірина Валентинівна, 
олімпійського та професійного спорту – завідувач кафедри, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, 
Стрикаленко Євген Андрійович, медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту – завідувач кафедри, кандидат наук з 
фізичного виховання та спорту, доцент, Возний Сергій Степанович. За останні роки значно виріс науковий потенціал кафедр. На 
кафедрах працюють досвідчені викладачі: три професори – Куц Олександр Сергійович, Смульський Валерій Леонідович та 
Ромаскевич Юрій Олексійович; дев’ятнадцять кандидатів наук, два заслужені тренери України – Кан Юрій Борисович, Коваль 
Андрій Валерійович; заслужений майстер спорту України – Кірсанов Сергій Федорович, два судді міжнародної категорії – 
Савченко Микола Іванович та Глухов Іван Генадійович, десять майстрів спорту. Всі викладачі факультету мають відповідну 
базову вищу освіту. Науковий склад кафедр поданий у таблиці 3. 

Таблиця 3 
Науковий склад кафедр (2017 рік) 

Викладачів 

Кафедра Всього у тому числі з 
ученими ступенями 

і званнями 

з них 
докторів 

наук 

% із вченими ступенями і 
званнями 

Теорії та методики 
фізичного виховання 

13 9 1 69,2 

Олімпійського та 
професійного спорту 

12 6 - 50 

Медико-біологічних основ 
фізичного виховання та 
спорту 

11 7 2 63,6 

Всього 36 22 3 61 

Вже стало традицією проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми сучасної валеології, 
фізичної культури і реабілітації” для лікарів санологів, реабілітологів, інструкторів ЛФК лікувальних установ м. Херсона та 
викладачів фізичної культури і Всеукраїнської науково-практичної конференції „Актуальні проблеми юнацького спорту”, яка 
залучає до цієї проблеми фахівців галузі фізичного виховання та спорту з усієї України. Свої наукові здобутки студенти щорічно 
доповідають на Всеукраїнській науково-практичній конференції яка проводиться кафедрою олімпійського та професійного 
спорту “Дидактико-методичні аспекти фізичної культури”,  

На сьогодні стратегічним напрямом діяльності Херсонського державного університету і факультету фізичного 
виховання та спорту є  міжнародне співробітництво, яке спрямоване на інтегрування у європейський та світовий освітній простір. 
Цьогоріч, вперше в Україні,  студенти факультету отримали дипломи подвійного дипломування, які здобули у Вищій економічній 
школі м. Бидгощ. Це дасть можливість подальших перспектив для працевлаштування.  

Факультет має міцну навчально-матеріальну базу. Це спортивні зали, навчально-тренувальний центр з водних видів 
спорту, тощо. 

З метою проведення занять і змагань з легкої атлетики та проведення секційної роботи університет орендує (згідно 
довгострокових договорів) спортивні споруди стадіонів “Кристал” та “Спартак”. 

Стан спортивної бази Херсонського державного університету дозволяє на сьогодні проводити змагання різного рівня 
(першості університету, міста, області, регіону, країни).  

Протягом більше двадцяти років основним завданням професорсько-викладацького складу факультету є підготовка 
фахівців напрямку „Фізичне виховання і спорт” для навчальних закладів системи освіти та фізкультурно-спортивних організацій. 
У 2004 році на факультеті відкрилася нова спеціальність “Олімпійський та професійний спорт”, що дозволить якісно готувати 
фахівців вищого рівня, які поєднують і навчання і спорт вищих досягнень. 
На сьогоднішній день, найвагомішим досягненням факультету та гордістю нашої держави є сузір’я чемпіонів та призерів 
Олімпійських ігор. Це випускник 2000 року, срібний та бронзовий призер Сіднейської олімпіади (2000 р) зі спортивної гімнастики 
Олександр Береш, випускник 2002 року, олімпійський чемпіон Афінської олімпіади (2004 р) зі стрибків на батуті Юрій Нікітін та 
студентка п’ятого курсу, бронзова призерка Афінської олімпіади (2004 р) з гандболу Анастасія Бородіна.  

На наступних Іграх олімпіад 2008 Херсонщину представляли випускники факультету: Дар᾽я Шитко (Тіхова) (кульова 
стрільба) – 20 місце (Пекін), 26 місце (Лондон), Юрій Нікітін (стрибки на батуті) – 5 місце (Пекін), Артем Морозов, Дмитро Міхай, 
Олександр Коновалюк та Андрій Приведа, (веслування академічне) – 11 місце (Лондон), Артем Морозов та Дмитро Міхай – 5 
місце (Ріо де Жанейро). Близькими до медалі були наші випускниці Є вгенія Німченко та Дар᾽я Верхогляд – 4 місце (Ріо де 
Жанейро). Не зміг піднятись на медальну сходинку і наш випускник 2016 року Дмитро Чумак – важка атлетика, в Ріо він був 
шостим. Сподіваємося, що наступні покоління не порушать закладені традиції і надалі примножуватимуть славу нашого Вузу. 

Висновки. Отже, діяльність факультету спрямована на постійний рух вперед, невпинне бажання до вдосконалення та 
прогресу, досягаючи найвищих результатів. Колектив однодумців та справжніх професіоналів відіграє величезну роль у 
підготовці справжніх чемпіонів в нашому регіоні. Факультет фізичного виховання та спорту має потужний потенціал і серйозні 
перспективи на майбутнє.  

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у подальшому дослідженні різних аспектів розвитку фізкультурно-
спортивного руху Херсонщини, що сприятиме вдосконаленню системи фізичного виховання учнів, студентської молоді та спорту 
вищих досягнень.  
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ЗАСІБ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я – ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ 
   

При нинішньому дефіциті рухової активності, великого розумового і психічного навантаження процес підвищення 
рівня працездатності та навчально-трудової діяльності студентів набуває великого значення. В статті розглянуті 
важливі елементи здорового способу життя: харчування та вміння протистояти стресам фізичного та психічного 
характеру. 

Ключові слова: спорт, фізичний розвиток, фізична підготовленість, фізична активність, відпочинок, харчування, 
загартування.   

 
Стешиц А.В., Сикальчук И.М. «Способ укрепления здоровья – здоровый образ жизни». При нынешнем 

дефиците двигательной активности, большой умственой и психической нагрузки процесс повышения уровня 
работоспособности и учебно-трудовой деятельности студентов приобретает большое значение. В статье рассмотрены 
важные элементы здорового образа жизни: питание и умение противостоять стрессам физического и психического 
характера. 

 Ключевые слова: спорт, физическое развитие, физическая подготовленность, физическая активность, 
отдых, питание, закаливание. 

 
Steshits A.V., Sicalchuk I.M., «Means to strengthen health - healthy lifestyle». Physical education is an important means 

of comprehensive and harmonious development of students, increasing its physical training and health. With the current shortage of 
physical activity, great mental stress and mental process of improving efficiency and training, physical activity of students has great 
importance. 

The article deals with important elements of a healthy lifestyle, diet and ability to handle stress of physical and mental nature. 
Many students of higher educational institutions are with deviations in health, physical development and physical preparedness 

(overweight, insufficient or disproportionate muscle development, stoop, underdeveloped motor skills, etc.). 
Studying the dynamics of physical development, physical fitness and health of students for the entire period of study at the university 
shows that the growth rate of indicators of physical fitness they low down after the second year, and after the fourth and fifth even 
significantly reduced. The seniors who left compulsory lessons in physical education and are not engaged in their own exercise and 
sport are clearly decline in physical disability and health. 

Last years the workload of physical education department is significantly increased, the number of contract students, which 
led to a decrease in the general level of physical fitness of students.            

Keywords: sports, physical development, physical fitness, physical activity, vacation, food, strengthen the health.  
  

Актуальність. Розробка теоретико-методологічних проблем здоров’я стає в наші дні суттєво необхідною. Потреба 
розробки концептуальних основ здоров’я визначається не тільки запитами цього напрямку знань. Звісно, це важливо, адже на 
цьому шляху наука про здоров’я здатна бути повноцінною навчальною дисципліною зі своїм понятійним апаратом, методами 
діагностики і зміцнення здоров’я. Важливіше те, що розробка широкого кола проблем здоров’я здатна зробити цю науку  
світоглядом педагогів, психологів, спеціалістів, тренерів, менеджерів спорту, тобто всіх тих, хто намагається забезпечити 
здоров’я, повноцінне та тривале життя людини.    
 Підтримання високого рівня працездатності, успішна адаптація до умов навчання в вузі залежить від стану здоров’я 
людини. Ефективним засобом зміцнення здоров’я є здоровий спосіб життя, який передбачає дотримування певних правил 
здоров’я, спрямованих на підтримку і розвиток високого рівня життєдіяльності, що ґрунтується на оптимальному поєднанні праці 
та відпочинку, раціональному харчуванні, вмінні знімати надмірне психофізичне напруження, раціональному використанні 
засобів відновлення, утриманні від шкідливих звичок, реалізації відповідної навчальної діяльності, рухового режиму. 
 На сучасному етапі розвитку країни в умовах якісного перетворення всіх сторін життя суспільства зростають вимоги 
до фізичної підготовленості наших співгромадян, необхідної для успішної їхньої трудової діяльності. Перед вищою школою 
стоїть задача корінного і всебічного поліпшення професійної підготовки і фізичного виховання майбутніх фахівців. 



Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова                                                                Випуск 4 (85)  2017  

 

 

115 

 

 

 У нових умовах підвищується соціальна значимість фізичного виховання у формуванні всебічно і гармонійно 
розвитої особистості випускника вузові з високим ступенем готовності до соціально-професійної діяльності. 
 Рівень культури людини виявляється в його умінні раціонально, повною мірою, використовувати вільну годину. Від 
того як воно використовується, залежить не тільки успіх у трудовій діяльності, навчанні і загальному розвитку, але і саме 
здоров’я людини, повнота його життєдіяльності. Фізична культура і спорт без сумніву займають важливе місце. Вона відіграє 
значну роль у професійній діяльності студентів. Заняття фізичною культури знімають втому нервової системи і всього організму, 
підвищують працездатність, сприяють зміцненню здоров’я (3). 
 Гармонійно розвинену людину не можливо уявити без досконалого фізичного розвитку і міцного здоров’я, що є 
основою для повноцінної праці та захисту Батьківщину. Фізичне виховання у вузі спрямоване саме на вирішення цих завдань, і 
ефективність навчальної діяльності студентів залежить від раціонально організованого режиму їх праці та відпочинку. Це 
можливо лише на основі знань  психофізичних характеристик, розумової праці студента й особливостей їх життєдіяльності у вузі 
(2). 
  Функції серцево-судинної та м’язової систем у процесі розумової праці змінюються певним чином, посилюється 
кровообіг мозку та зниження показників периферичного кровообігу. Підвищується навантаження нервової системи, збільшується 
час реакції, знижується обсяг і стійкість уваги, знижується сила пам’яті. 
  За умови тривалої розумової праці може статися так, що навчальний матеріал не сприймається. У разі 
нераціонального поєднання навчальної діяльності та відпочинку настає втома. У спішна здача екзаменів і пов’язане з цим 
емоційне піднесення можуть створити відчуття бадьорості на фоні зниження діяльності основних систем організму. 
 Під час підвищення розумових навантаження необхідно вживати вітамінні комплекси із збільшеннями дозами 
вітамінів А, В і С. 
Вітаміни збуджують центральну нервову систему, тому не потрібно вживати їх перед сном. Оскільки більшість з них-це кислоти, 
приймати їх необхідно після їжі. 
 Багаті на вітаміни: печінка, мед, горіхи, шипшина, смородина, морква, капуста, лимон, червоний перець.  
  Якщо навчальна діяльність студентів відбувається за умов недостатньої фізичної активності, то це призводить до 
підвищення стомленості, зниження працездатності. Фізична культура і спорт є ефективним способом раціонального поєднання 
розумової  і фізичної праці у студентів (3). 
 Мета дослідження. Аналіз наукових течій вітчизняної та зарубіжної педагогіки в дослідження здоров’я студентів. 
Обґрунтування теоретичних підходів побудови моделі здорової особистості. 
  Організація дослідження. Дані досліджень показали, що для повноцінного відпочинку та відновлення сну після 
навчальних занять необхідно дотримуватися певних гігієнічних вимог до організації відпочинку, найважливішою серед яких є 
своєчасний і постійний час для сну. Не менш важливо прокидатися завжди в один і той самий час. Засипання і підйом в один і 
той самий час сприяють формуванню умовного рефлексу на час, що дозволяє більш повноцінно відпочивати та ефективно 
відновлювати сили. Вважають, що чим менше часу необхідно людині для сну, після якого вона відчуває себе бадьоро, тим більш 
досконалий організм. Вчені визначили, що найефективнішим є сон до 2-ої години. Сили відпочиваючого в 2 рази швидше 
відновлюється в першій половині сну, тобто з 22 до 3 години ночі. Відновлення після навчального дня швидше настає за умови 
дотримання гігієнічних вимог. Постіль має бути, досить жорсткою та рівною. Відпочинок буде ефективнішим, якщо тіло займає 
горизонтальне положення на спині. При цьому розслабляються всі м’язи тіла, полегшується дихання. Спати слід роздягнутим з 
відкритим вікном або квартиркою. Пасивний відпочинок є життєво необхідним, але ним не можна зловживати (2). 
 Дуже важливим елементом здорового способу життя є харчування. Основне правило – приймати їжі стільки, скільки 
калорій затрачено на підтримання життєдіяльності організму та виконання фізичної та розумової роботи. 
 Раціональне харчування передбачає насамперед збалансованість і правильний режим прийому їжі. Збалансованим 
вважається раціон, до складу якого входять в оптимальному співвідношенні основні біологічно активні речовини: білки, жири, 
вуглеводи, вітаміни, мінеральні солі. Найкраще співвідношення між білками, жирами та вуглеводами 16164. Виходячи з цього 
людина, що займається розумовою працею, повинна отримувати щодня (при власній масі 60-90 кг) 120-180 г білків і жирів, 480-
720 г вуглеводів, з них цукру – не більш як 60-80 г. Із загальної кількості жирів рослинним відводиться 60-90 г, оскільки рослинні 
жири є активним засобом проти атеросклерозу, вони активують жировий обмін. До денного раціону слід включати також молочні 
продукти, рибу, фрукти, овочі (5,6). 
 Особливо багаті на вітаміни печінка, мед, горіхи, шипшина, смородина, паростки злаків, морква, капуста, лимони, 
червоний перець. 
 Під час підвищених розумових навантажень (екзаменаційної сесії) слід вживати вітамінні комплекси із збільшеними дозами 
вітамінів А, В, і С. Вітаміни збуджують центральну нервову систему, тому не слід вживати їх перед сном. Оскільки більшість із 
них – це кислоти, приймати їх слід після їжі, щоб уникнути подразнюючої дії також рівномірний розподіл їжі протягом дня. Рідке 
приймання їжі (2-3 рази) сприяє збільшенню маси тіла, чого не виникає при п’ятиразовому харчуванні. При прийнятті їжі через 2-
3 години створюється рівномірне навантаження на  травний апарат, продукти більш повно перетравлюються травними соками: 
органи травлення отримують необхідний відпочинок під час 8-10 годин сну. Слід пам’ятати, що переїдання у другій половині дня 
та перед сном призводить до збільшення маси тіла, ожиріння. Важливим елементом правильного харчування є раціональний 
розподіл їжі і швидкість її приймання. Народна мудрість свідчить: «Повільно їсти – довго жити». Якщо людина погано пережовує 
їжу, швидко її ковтає, їжа погано перетравлюється, що спричиняє захворювання травної системи, повільно настає відчуття 
вгамування голоду. Тому на одноразове приймання їжі слід витрачати не менш 20-25 хвилин. 
 При раціональному харчуванні працездатність людини підвищується на 8-10%, а тривалість життя збільшується на 
10-15 років. Не переїдати, вживати в будь-яку пору року овочі та фрукти, обмежувати споживання тваринних жирів, менше 
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вживати смажених продуктів, не їсти надто гарячої та гострої їжі, не їсти пізно ввечері, обмежити вживання солі та цукру.(3,7) 
 Важливим елементом здорового способу життя є вміння протистояти стресам фізичного та психічного характеру, які 
негативно впливають на стан здоров’я, настрій і працездатність людини. Ефективним засобом боротьби із психічними та 
фізичними перевантаженнями нині вважають психорегулююче тренування. Сутність його полягає в тому, що людина зусиллям 
волі вливає на свій психічний стан, угамовує надмірне збудження або зумовлює прилив сил та енергії. Ефективним напрямком 
психорегулюючого тренування є самонавіювання за допомогою концентрації та переключання уваги. Суть методу в тому, що під  
впливом концентрації та переключення уваги. Суть методу в тому, що під впливом словесних формулювань відбувається 
фізична релаксація (зменшення напруження). 
 Використання допоміжних засобів відновлення після навчання – теж важливий елемент здорового способу життя. 
Такими ефективними засобами є самомасаж, пана баня, а також загартовування. 
  Самомасаж поліпшує кровообіг, особливо периферичний, що полегшує роботу серця. Через нервові рецептори 
шкіри, м’язів масаж спричиняє посилений потік імпульсів до головного і спинного мозку, активізує діяльність центральної 
нервової системи. Проведення самомасажу вимагає певних фізичних зусиль, знання основних його прийомів і правил 
використання. Техніка самомасажу складається із чотирьох головних прийомів: погладжування, розтирання, розмивання, 
вібрація (3). 
 Допоміжні прийоми (пиляння, валяння) посилюють або послаблюють дію основних прийомів. 
 Розглянемо короткі характеристики основних прийомів масажу. Погладжування – прийом, при виконанні якого рука 
ковзає поверхнею шкіри, не зсуваючи її, виконується перед усіма прийомами, воно починає і закінчує масаж. Погладжування 
слід виконувати від периферії до центру, тобто від кисті до плеча, від стопи до стегна тощо. 
 Розтирання зводиться до пересування, розтягування тканин у різних напрямках. Кисть не ковзає по шкірі, а 
рухається разом з нею. Прийом виконується за всіма напрямками значно енергійніше за прогладжування. 
 Розминання – найбільш складний і водночас найефективніший прийом. Він полягає у захваті, при підніманні і 
віджиманні тканей, поперемінному здавлюванні або розтягуванні їх. Повільне розминання справляє великий ефект. Розминання 
слід  виконувати м’яко, плавно, без різкого перекручування м’язів. Самомасаж найкраще виконувати однією рукою, бо це 
потребує значних зусиль. Особливу увагу при розминанні слід приділити місцям прикріплення м’язів, оскільки саме тут 
нагромаджуються продукти розпаду, що призводить до втоми. 
 При проведенні відновлюваного самомасажу на погладжування витрачають 10% часу, на розтирання і розминання – 
по 40% і на вібрацію – 10%. На самомасаж рук, ніг та окремих частин тулуба орієнтовано витрачається 30 хв, на погладжування 
та вібрацію – 3 хв, на розтирання – 12 хв. Не слід робити масаж безпосередньо перед чи після прийому їжі. Проміжок між 
прийманням їжі та масажем повинен становити не менше 2 год. Починаючи масаж, необхідно дотримуватися певних вимог. 
 Поняття «загартовування» полягає в тому, що у людини під впливом зміни температури виробляється 
несприятливість до її перепадів. Загартована людина краще переносить психічні та фізичні навантаження, менше втомлюється, 
більш працездатна. Основними гуртуючими засобами є сонце, повітря та вода. 
 Встановлено, що здатність людини пристосуватися до змін природного середовища зберігається тільки за умови 
постійних тренувань. Під впливом перепадів температури підвищується активність центральної нервової системи, посилюється 
функція залоз внутрішньої секреції, зростають пристосувальні та захисні властивості організму людини. 
 Ефективності процедур загартовування можна досягти тільки за умови дотримання таких правил: 

1. Починати загартовування слід із звичайних температур повітря і води, до яких призначена людина. 
2. Тривалість і силу впливу процедур необхідно збільшувати поступово. 
3. Загартовування важливо проводити без перерви, щоденно протягом тривалого часу. 
4. Ефективність загартовування підвищується у поєднанні з іншими процедурами (масаж, парна баня). 

 Загартовування можна здійснювати за допомогою повітряних ванн. Повітря справляє гартуючий вплив, починаючи і 
індиферентних температур (22…21С), холодних (12…5С) і дуже холодних (4С і нижче). 
 Висновки.  Аналіз наукових течій вітчизняної та зарубіжної педагогіки в дослідженнях здоровья студентів показав, 
що для повноцінного відпочінку, противостоянню стресам фізичного та психічного характеру треба важливо дотримуватись 
певних гігієнічних вимог, використання допоміжних засобів відновлення, загартування. Проведений аналіз науково-методичних 
джерел та особистості спостереження дозволяють зробити висновки про те, що з кожним роком життя сучасного студента стає 
інтенсивнішим, що вимагає раціонального розподілу часу, підвищення розумової фізичної працездатності, здоров’я організму. 
Можна з впевненістю сказати, що цього можливо досягти шляхом виховання фізичної культури у вищих закладах освіти, як 
основи здорового способу життя  майбутніх спеціалістів.  
Здоровий спосіб життя передбачає прагнення до фізичної досконалості, досягнення душевної та психічної гармонії в житті, 
забезпечення повноцінного харчування.   
 Перспективи дослідження. В подальших дослідженнях необхідно усуспільнення наукових досліджень з практикою 
досвіду педагогів, які дозволяють отримати нові напрями в розвитку правильного чергування розумової та фізичної праці 
студентів, проводити дослідження з пошуком актуальних шляхів рішення проблем формування здорового способу життя 
студентської молоді та можливостей його збереження в дорослому віці.  
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РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНИХ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ ГІМНАСТА 

 
Розвиток і виховання основних фізичних якостей – одна з найголовніших частин підготовки гімнаста. Загальна і 

спеціальна фізична підготовка спрямовані на підвищення функціональних можливостей всіх органів і систем спортсмена. 
Ключові слова: загальна фізична підготовка, спеціальна фізична підготовка, тренування, загальна витривалість, 

спеціальна витривалість. 
 
Развитие и воспитание основных физических качеств одна из главных частей подготовки гимнаста. Общая и 

специальная физическая подготовка направлена на повышение функциональных способностей всех органов и систем 
спортсмена. 

Ключевые слова: общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, тренировка, общая 
выносливость, специальная выносливость. 

Development and training of basic physical properties and their components - one of the most important parts of training 
gymnasts. With regular physical exercise, which is the ultimate training gymnasts improve technique, tactics, physical and volitional 
qualities. 

Training athlete - a set of interrelated physical, technical, tactical, volitional, and other types of training. And rightly job training 
athletes is solved using a variety of measures, including training in basic sports exercises - an important but not the only tool. 

To build a sports training should carefully consider the different types of training an athlete to see the weak side and sent it to 
act on them. Training in motor sports training, the development of motor skills: strength of speed, endurance, flexibility, coordination 
abilities. It is divided into general and special physical preparation. 

General physical training (PFD) is aimed at overall development and strengthen the body gymnast, enhancing the functionality 
of all organs and systems, development of motor muscles, improve coordination skills, increased to the desired level of strength, speed, 
stamina, agility, flexibility, correct defects physique and posture . To solve these problems using a variety of exercises with the 
peculiarities and demands specialization. 

Physical training (CFP) gymnasts must consist of exercises may be more similar in amplitude movements, the nature and size 
of muscle effort, load on the cardiovascular and respiratory systems, to mental stress, etc. with an element or part of the chosen sport. 

This position put forward by NG Ozolin and named it "principle prykladnosti" received further scientific study in many studies. 
 Key words: the general physical preparation, special physical preparation, training, the general endurance, special 
endurance.  
  

Актуальність: Розвиток і виховання основних фізичних якостей, їхніх компонентів – одна із найголовніших частин 
підготовки гімнастів. За допомогою систематичного виконання фізичних вправ, що є основним засобом підготовки, гімнасти 
удосконалюють техніку, тактику, фізичні і вольові якості. Підготовка спортсмена – це взаємозв’язаний комплекс фізичної, 
технічної, тактичної, вольової та інших видів підготовки. Й недаремно завдання підготовки спортсменів зараз вирішується за 
допомогою цілого ряду заходів, серед яких тренування в основній спортивній вправі – важливий, але далеко не єдиний засіб. 
 Мета роботи: побудова моделей видів спортивної підготовки як засобів розвитку спеціальних фізичних якостей 
гімнаста. 
 Виклад основного матеріалу. Для побудови спортивного тренування необхідно оцінити рівень різних видів 
підготовки спортсмена, побачити слабкі її сторони й направлено діяти на них. Рухова підготовка у спортивному тренуванні 
направлена на розвиток рухових якостей: сили, швидкості, гнучкості, витривалості, координаційних здібностей. Вона поділяється 
на загальну фізичну та спеціальну фізичну стадії підготовки. Загальна фізична підготовка (ЗФП) спрямована на загальний 
розвиток і зміцнення організму гімнаста підвищення функціональних можливостей всіх органів і систем, розвиток рухової 
мускулатури, поліпшення координаційної здатності, збільшення до необхідного рівня сили, швидкості, витривалості, спритності, 
гнучкості, виправлення дефектів статури і постави. Для вирішення цих задач застосовують різноманітні фізичні вправи з 
урахуванням особливостей і вимог спеціалізації (1,3). 
 Спеціальна фізична підготовка (СФП) гімнастів повинна складатися з вправ, можливо більш схожих по амплітуді 
рухів, характеру і величині м’язових зусиль, навантаженню на серцево-судинну та дихальну системи, по психічних напругах і т.п. 
з елементом, чи частиною обраного виду спорту. Це положення висунуте Н.Г. Озоліним і назване ним «принципом 
прикладності», одержало надалі наукове обґрунтування в багатьох дослідженнях 
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 Для загальної фізичної підготовки у більшій мірі використовуються вправи, що роблять загальний влив, а для 
спеціальної фізичної підготовки – строго спрямовані. Однак і в загальній фізичній підготовці також застосовують точно 
спрямовані вправи для усунення окремих недоліків у фізичному розвитку, дефектів статури, постави і т.п. (2,4). 
 З віком і ростом майстерності кількість вправ загальної фізичної підготовки зменшують і підбирають такі, котрі 
більше сприяють спеціалізації. Це загальна принципова лінія. Обсяг вправ загальної фізичної підготовки в системі тренування 
спортсмена значною мірою визначається рівнями компонентів його підготовленості. Якщо у спортсмена недостатньо розвита 
сила визначених груп м’язів, мала рухливість  у суглобах чи недостатня працездатність серцево-судинної і дихальної систем, то 
використовують відповідні засоби загальної фізичної підготовки. 
 Разом з ростом спортивної майстерності засоби загальної фізичної підготовки усе більше направляється на підтримку, 
а в ряді випадків і на зміцнення компонентів загальної фізичної підготовленості. Серед них є компоненти, загальні для всіх 
гімнастів. Це насамперед працездатність серцево-судинної і дихальної систем, процеси обміну і виділення. Для підвищення 
функціональних можливостей цих систем широко застосовують тривалий біг, кроси, ходьбу на лижах. Підвищення загальних 
функціональних можливостей організму дозволяє збільшити обсяг спеціального тренування, поліпшити відбудовані здібності. 
Можна вказати на обов’язкові для всіх жінок вправи на зміцнення м’язів черевного пресу і внутрішньотазової мускулатури. 
 У деяких випадках виникає необхідність у вправах профілактичного та коригуючого характерів. Це відноситься і до 
еластичних властивостей м’язів. 
Велике значення мають вправи загальної фізичної підготовки, застосовані для підвищення функціональних можливостей 
стосовно спортивної спеціалізації. 
 Важливо пам’ятати, що ряд вправ загальної фізичної підготовки та інші види спорту використовують також на 
розвантажувальному етапі тренування, коли потрібно дати м’язам роботу, нервній системі – відпочинок, а крім того, для 
активного відпочинку (наприклад, повільний біг у лісі після великого тренувального навантаження напередодні). Застосовуючи 
різноманітні вправи й інші види спорту загальної фізичної підготовки, тренер повинний точно знати, для рішення яких конкретних 
задач він використовує ці вправи. Непродуманий вибір вправ фізичної підготовки може дати негативний ефект. 
 Раціонально організований процес загальної фізичної підготовки спрямований на різнобічний і водночас пропорційний 
розвиток різних рухових якостей. Її високі показники є функціональною основою для розвитку спеціальних фізичних якостей, 
ефективної роботи над удосконаленням інших сторін підготовленості спортсменів: технічної, тактичної, психофізичної. Набутий 
функціональний потенціал у процесі загальної фізичної підготовки є необхідною передумовою для успішного вдосконалення у 
спорті. 

Розвиток рухових якостей відповідних до вимог обумовлених специфікою виду спорту, ведеться за допомогою 
спеціальної фізичної підготовки. Будь-яка діяльність спортсмена певного рівня розвитку фізичних якостей. Чим кращий їх 
розвиток, тим більш економічні й енергетично раціональні дії спортсмена (3,6). 
 Більшості гімнастів потрібна сила, що виявляється в найкоротший час. Будь-який прояв сили м’язів створюється 
нервовими імпульсами, що йдуть від нервових клітин рухової зони кори головного мозку через рухові нервові клітини спинного 
мозку до м’язів. Розвиток здатності до прояву сили м1язів обумовлено поліпшенням нервово-м’язової координації, вихованням 
уміння створювати великі вольові зусилля, Збільшення м’язової маси. Визначну роль у цьому відіграє посилення кровообігу у 
м’язах, поліпшення процесі  обміну, збільшення запасів енергетичних речовин і т.д. 
  Сила – здатність людини переборювати зовнішній опір чи протидіяти йому за рахунок м’язових зусиль. Це одне з 
найважливіших фізичних якостей. Розрізняють силу загальну і спеціальну, абсолютну і відносну. 
 Загальна сила характеризується різнобічним розвиток мускулатури, підвищеною здатністю до прояву сили в різних 
режимах, різноманітних рухах. 
 Спеціальна сила характеризується дуже високою здатністю спортсмена виявляти силу м’язів у режимах і рівнях 
стосовно виду спеціалізації. 
 Абсолютна сила – це прояв максимальної сили (динамічної чи статичної), тобто сумарної сиди найважливіших 
м’язових груп. 
  У тренуванні більшості гімнастів постійно застосовуються вправи для розвитку сили. Для удосконалювання нервово-
м’язової координації в руках, що вимагають великої сили, використовують вправи зі змінною величиною зусиль, а для 
поліпшення уміння виявляти значну м1язову силу – методи великих і максимальних зусиль. 
 До найбільш  характерних засобів розвитку сили відносяться вправи з обтяженнями (різними снарядами), виконувані в 
динамічному й ізометричному режимах; вправи, зв’язані з подоланням ваги власного тіла; вправи з партнером (парні вправи). 
 Не слід забувати, що спеціальні силові вправи грають тільки допоміжну роль, хоча в загальному обсязі тренувального 
навантаження їм може приділятися значне місце (до 25-50%). 
  Спеціальну силу розвивають за допомогою вправ, по характеру і структурі можливо більш подібних з обраним видом 
гімнастичних вправ (2,7). 
 Застосовуючи вправи з обтяженням, необхідно дотримуватися наступних методичних правил: 

1. Поступово переходити від малих обтяжень до великого. 
2. Визначити кількість повторень у залежності від ваги обтяження: чим менше вага обтяження, тим більше кількість 

повторень. 
3. Чергувати виконання вправ повільне зі швидким. 
4. Чергувати виконання вправ з різним режимом роботи м’язів (динамічним, статичним, ізометричним). 
5. Після виконання вправ з обтяженням включати вправи на розслаблення і гнучкість. 

Для розвитку загальної сили використовують різноманітні по координації і зусиллям вправи. Загальна сила 
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розвивається за допомогою багатьох вправ, починаючи від елементарних і кінчаючи цілісним видом. Найбільше значенні мають 
вправи з обтяженням (гантелі від 2.5 кг, мішок з піском до 10-15 кг, набивні м’ячі 2-5 кг, пояс 5-6 кг, жилет 5-8 кг, гирі 16 і 32 кг, 
штанга, важкий камінь і т.д.), а також у подоланні власної ваги (стрибки, присідання, багатоскоки, підтягування і т.п.) і з опором 
партнера ( опір, боротьба і т.д.. Крім того, використовують різні тренажери і пристрої (маятникові, гойдалкові, відцентрові, 
пружинні, ударні й ін.) 

Важливо в більшій мірі застосовувати такі вправи, у яких прояв м’язової сили відбувається при зустрічній протидії 
нерухомої й опори, що рухається, і маси тіла (стрибки в глибину з миттєвим наступним відштовхуванням, відштовхування на 
маятниковому тренажері й ін.) 

Вправи для розвитку сили застосовують більше в підготовчому періоді тренування і менше в загальному. 
Однак у змагальному періоді залишається досить спеціальних вправ силового характеру (часто потребуючих 

максимальних зусиль) не тільки для підтримки досягнутого рівня розвитку сили, але в ряді випадків і для підвищення його. 
Основні вправи для розвитку сили, що вимагають великих напруг, включають у тренувальні заняття 3 рази на тиждень, 

а вправи з меншим навантаженням – у кожне заняття. Крім того, окремі вправи для розвитку сили варто виконувати щодня 
вдома. 

Зросла сила окремих м’язових груп може бути реалізована тільки на основі високо координаційної нервово-м’язової 
діяльності, найбільше ефективно удосконалюється при виконанні цілісного рухового акту. Тому вправи для розвитку сили в 
тижневому циклів повинні сполучатися з повторним виконанням цілісного рухового акту без обтяжень. 

Витривалість теж необхідна всім гімнастам як в умовах змагання, так і при виконанні великого обсягу тренувальної 
роботи. Розрізняють витривалість загальну і спеціальну. Перша є частиною загальної фізичної підготовленості спортсмена, 
друга – частиною спеціальної підготовленості. 

 Загальна витривалість здобувається за допомогою майже усіх фізичних вправ, що включаються і тренування, у тому 
числі і спеціальну. Найкращий спосіб досягнення загальної витривалості – тривалий біг помірної інтенсивності, а також ходьба 
на лижах. Під час такої роботи в значній мірі змінюються органи і системи, поліпшується їхня працездатність, особливо серцево-
судинної і дихальної систем. Бігова підготовка зміцнює мускулатуру і сухожильно-зв’язувальний апарат. 

Загальна витривалість значною мірою обумовлюючи загальну працездатність організму гімнастів і високий рівень 
їхнього здоров’я, є основою для придбання спеціальної підготовленості, в тому числі спеціальної витривалості. 

Спеціальна витривалість визначається специфічною підготовленістю всіх органів  і систем спортсмена, дуже високим 
рівнем його фізіологічних і психічних можливостей стосовно гімнаста. Особливе значення має здатність спортсмена 
продовжувати роботу при утомі за рахунок прояву вольових якостей. Спеціальна витривалість обумовлена також 
раціональністю техніки і тактики. 

Тільки дуже велика кількість повторень, у тому числі і стосовно до змагальних умов для поліпшення техніки і фізичних 
якостей, може дати відмінну спеціальну витривалість (4). 

Методи розвитку спеціальної витривалості різноманітні, їх легко пристосувати до тренування різного рівня в різних 
зовнішніх умовах. 

У розвитку спеціальної витривалості гімнастів значну роль відіграє поліпшення можливостей організму тривалий час 
підтримувати на високому рівні рівновагу між кисневим запитом і його споживанням, боротися з наступаючим стомленням при 
поступово виникаючій кисневій заборгованості, що збільшується. Отже, методика підготовки повинна побудова так, що 
пред’являти визі вимоги до організму, підвищувати функціональні можливості дихальної та серцево-судинної систем, 
домагатися збереження відносно «стійкого стану» і при вищому кисневому запиті, удосконалювати анаеробні механізми, 
змінювати вольові якості. 

Ефективніше розвивати витривалість послідовно, по етапах – спочатку загальну, потім спеціальну. В даний час 
розрізняють 3-4 таких етапи. Наприклад, весь перехідний період і початок підготовчого приходиться на розвиток загальної 
витривалості (2-3 місяці), потім настає етап утворення спеціального «фундаменту» (3 місяці), тобто етап щоденного тренування 
з помірною (і трохи вище) інтенсивністю, але з великим обсягом. Після цього випливає етап (1-1,5 місяця) роботи з підвищеною 
інтенсивністю, у тому числі за рахунок силового і швидкісного компонента ( наприклад, біг у гору і з гори), і, нарешті, етап 
спеціального тренування й участі в змаганнях (3-5 місяців). 

В останні роки намітилася тенденція до збільшення етапу спеціального фундаменту до 6 місяців. У цьому випадку 
змагальний етап коротший. Для цього послідовно сполучають роботу різної інтенсивності і одному дні, в одному мікроциклі, на 
одному етапі.  

Спритність потрібна при зненацька виникаючій руховій задачі, що вимагає швидкості орієнтування і невідкладного 
виконання. 

Спритність має найбільше тісний зв’язок з такими якостями, як сила, швидкість і гнучкість, а також з вольовими 
якостями спортсмена. Особливо цей зв’язок виявляється в процесі навчання рухам (2,3,5). 

Основний напрямок у розвитку спритності- це оволодіння новими різноманітними руховими навичками й уміннями. Це 
приводить до збільшення запасу рухових навичок і позитивно позначається на функціональних можливостях рухового 
аналізатора. Звідси випливає методичне правило – чим більше вправ вміє виконувати спортсмен, тим легше і швидше він 
здатний навчитися новій вправі. При цьому якість спритності удосконалюється більш ефективно, коли процес навчання 
безупинний. Однак корисно пам’ятати, що в міру оволодіння технікою досліджуваної вправи вплив його на розвиток спритності 
зменшується. У зв’язку з цим потрібно періодично змінювати самі вправи чи умови їхнього виконання. З психологічної точки зору 
спритність залежить від повноцінності сприйняття власних рухів, від ініціативності і цілеспрямованості. Спритність у гімнаста 
звичайно розвивається й удосконалюється за допомогою змагальних і спеціально-підготовчих вправ. 
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При виконанні вправ, спрямованих на розвиток спритності, необхідні велика точність і чіткість м’язових відчуттів, 
підвищена роль рухового аналізатора. Усе це досить швидко викликає стомлення. 

У процесі тренування й у змаганні багато зовнішніх впливів можуть порушити правильність техніки. Якщо у атлета 
розвита спритність, то він виправить чи продовжить рух і не погіршить спортивного результату. Для розвитку спритності корисні 
вправи, у яких спортсмен змушений виявляти спритність, виходячи зі зненацька сформованої ситуації швидкими ефективними 
рухами. Розвитку спритності сприяють спортивні ігри (баскетбол, хокей, ручний м’яч) і рухливі ( наприклад, «Боротьба за м’яч). 
Можна також використовувати гірськолижний спорт, прогулянки по пересіченій місцевості, стрибки на лижах. Дуже корисні для 
розвитку спритності акробатичні вправи, стрибки, бар’єрний біг, естафетний біг з подоланням перешкод, що крім спритності 
розвивають силу, швидкість, гнучкість і сміливість. 

Висновки. Варіанти поетапного розвитку витривалості різні, але у всіх випадках повинний бути етап утворення 
спеціального фундаменту. Природно, що в підготовчому періоді повинні зважуватися і багато інших задач – розвиток сили і 
гнучкості, поліпшення швидкості рухів, оволодінню новими різноманітними руховими навичками й уміннями, виховання вольових 
якостей та ін. 

Швидкісна робота й участь у змаганнях є засобом контролю за ходом тренування, поліпшення психологічної 
підготовленості, придбання досвіду удосконалювання техніки. 

Перспективи подальшого дослідження. У зв’язку з отриманими даними є необхідність усуспільнення наукових 
досліджень з практикою досвіду спеціалістів, які дозволяють отримати нові напрями в розвитку спеціальних фізичних якостей в 
тренуванні гімнастів. 
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ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 

У даній статті висвітлено зміст, форми і методи формування у підлітків вольових якостей у процесі фізичного 
виховання.  

Ключові слова: фізичне виховання, вольові напруження, воля, підлітки, загальноосвітні навчальні заклади. 
 
Хомюк А. В. Формирование у подростков волевых качеств в процессе физического воспитания. В данной 

статье определено содержание, формы и методы формирования у подростков волевых качеств в процессе физического 
воспитания.  

Ключевые слова: физическое воспитание, волевые напряжения, воля, подростки, общеобразовательные учебные 
заведения. 

 
Homyk A. V. The formation of volitional qualities of adolescents in physical education. 
Analyses the state of research of the problem of persistence education in psychological and pedagogical literature. In recent 

years, observation of scientific literature confirm, that scientists focus on research of physical education in schools, healthy lifestyle. It is 
also providing more qualified propaganda in media. 

But problems with improving heath of the younger generation are still unresolved. It`s confirms by the comparative analysis of 
pupils. There are critical levels of physical education, health, physical ability and physical development of the children, that is the result of 
reducing their motor activity during the day. There are growing static and emotional stress during the lessons, during the introduction of 
innovative computer technologies or adverse environmental conditions, environment, etc. 

Therefore, nowadays the most urgent problems that have accumulated in secondary schools over the past decade are these: 
enhancing the efficiency of physical education, improving of motor activity, preserving and strengthening of health, making healthy 
lifestyle. It is the important role of the activities and sports. 

The article shows that proper application of the content, forms and methods of this research affects the formation of 
preparedness to volitional tensions in teenagers during physical training. Analysis of psychological and pedagogical research literature 
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on the subject proves that one of the most complex and important problems in the formation of personality is the problem of will and 
volitional regulation of human behavior and activity. 

The theoretical basics of problem will and volitional tensions of teenagers are determined. On the basis of scientific sources 
revealed that the will is the function of the human psyche which consists in power over herself, control her actions and consciously 
regulating her behavior; effort to achieve the goal. It has been found that exactly formation of volitional qualities of human causes his 
readiness to volitional tensions.  

The volitional qualities, formation of which is revealed in readiness of teenagers to volitional tensions during physical training 
are patience, organization, leadership, discipline. It was proved that volitional qualities are formed in pupils during overcoming feasible 
difficulties. 

Key words: physical education, volitional tensions, will, teenagers, secondary schools. 
 
Постановка проблеми. Процеси трансформації та реформування суспільних відносин торкнулися усіх сфер 

соціального буття й не залишили осторонь зміст виховання моральних якостей учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 
Вивчення психолого-педагогічної літератури засвідчує, що в останні роки активізувалася увага вчених щодо дослідження питань 
формування у школярів моральних якостей у процесі фізичного виховання. Проте проблема вихованості вольових якостей, 
покращення здоров'я підростаючого покоління залишається невирішеною. Про це свідчить порівняльний аналіз обстеження 
учнів підліткового віку загальноосвітніх навчальних закладів тощо. Тому, формування вольових якостей, підвищення 
ефективності фізичного виховання, поліпшення рухової активності, збереження й зміцнення здоров’я, формування здорового 
способу життя нині визнано найактуальнішими проблемами, що нагромадилися у загальноосвітніх навчальних закладах.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останніми роками здійснено ряд досліджень, присвячених окремим 
аспектам вирішення зазначеної проблеми засобами фізичного виховання. Це, насамперед, дослідження основ фізичного 
виховання (В. Арефьєв, О. Остапенко, О. Тимошенко та інші), формування моральних якостей особистості (І. Бех, М. Зубалій), 
формування у школярів вольових якостей засобами фізичного виховання (М. Тимчик) тощо. Проведений аналіз педагогічної 
літератури засвідчує, що на сьогодні накопичено певний досвід щодо фізичного виховання учнівської молоді, однак проблема 
формування у підлітків вольових якостей у процесі фізичного виховання в сучасних умовах досліджена недостатньо. 

Мета – проаналізувати особливості формування у підлітків вольових якостей у процесі фізичного виховання. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз сучасної психологічної літератури свідчить, що однією з найбільш 

значущих проблем при формуванні особистості є проблема волі тощо. За часів античності поняття волі було однією з основних 
категорій психології поряд з розумом та почуттями. Воля є обов’язковим складником філософських учень найбільш відомих 
мислителів ще з епохи античності. Спроба психологічного аналізу волі належить К. Ушинському, який указує на потрійне 
значення волі: 1) воля – це влада душі над тілом; 2) воля – „це почуття хотіння”; 3) воля – „…щось протилежне неволі”. Від 
теоретичного тлумачення поняття волі він звертається до практичних рекомендацій із приводу її становлення й проводить думку 
про обмеження волі як необхідної умови розуміння людиною почуття свободи тощо [11]. 

Доцільність дослідження проблеми формування вольових якостей учнів підліткового віку загальноосвітніх навчальних 
закладів у процесі фізкультурно-масової роботи визначається орієнтацією педагогічної теорії і практики на розробку сучасних 
методик тощо. Також, існує значна кількість досліджень щодо проблеми волі і вольових напружень й проводилось у різних 
напрямках. Вивчалися прояви волі та вольових напружень у різних видах діяльності. Досліджувалися особливості прояву і 
розвитку волі учнів у процесі навчання. Є напрямки досліджень особливостей формування вольової готовності в процесі занять 
різними видами спортивної діяльності. На думку багатьох учених [2; 6; 8 та ін.], для формування в учнів готовності до вольових 
напружень найбільш сприятливим видом діяльності в загальноосвітній школі є процес фізичного виховання тощо [7]. 

Виховання вольових якостей на уроках фізичної культури відбувається у процесі цілеспрямованого виконання фізичних 
вправ, що пов’язано з докладанням фізичних і вольових зусиль. Фактично, виконуючи будь-яку фізичну вправу, людина долає 
певні перешкоди, що виражаються в категоріях зовнішньої структури рухів – просторових, часових, динамічних (силових) та 
потребує вияву не тільки фізичних, а й вольових напружень. У цьому відношенні спеціально дібрані комплекси вправ для 
розвитку фізичних якостей, послідовне збільшення навантаження за обсягом та інтенсивністю складають систему перешкод, що 
поступово ускладнюються. Правильно спланована фізична підготовка учнів повинна передбачати не тільки фізичне 
навантаження, а й елементи вольових напружень, спрямованих на виконання більш складних і трудомістких завдань 
(перешкод). Перешкодами в цьому випадку є не тільки самі фізичні вправи різної складності, але й кількісний добір вправ, їхнє 
дозування, інтенсивність та педагогічні умови їхнього виконання [3]. 

У процесі фізичного виховання об’єктивними, на думку вчених, можна вважати такі труднощі, які пов’язані з виконанням 
фізичних вправ на максимальну силу, швидкість, на точність координації рухів, тривале виконання вправ на фоні наростаючого 
стомлення або за несприятливих зовнішніх умов, а також під час виникнення раптових чи несподіваних перешкод і труднощів. 
Вольові напруження учнів під час подолання труднощів проявляються безпосередньо у процесі фізичної підготовки, що 
забезпечує формування здатності до вольової регуляції. Для цього необхідно, щоб заняття містили в собі елементи труднощів 
відповідно до рівня індивідуальної підготовленості учнів. Як відмічає І. Дудник, основа суб’єктивних труднощів – це особисте 
ставлення учнів до конкретного виду фізичних вправ та до умов виконання. Вони, як правило, носять яскраво виражений 
індивідуальний характер. Виділяють такі види суб’єктивних труднощів: 1. Різні форми страху, пов’язані з суб’єктивними 
переживаннями, з острахом показати свою слабкість під час невдалого виконання вправи, з небажанням стати об’єктом 
глузування для однокласників. 2. Зніяковілість, викликана необхідністю виконувати вправи перед усім класом. 3. Невпевненість у 
своїх силах, що найчастіше пов’язано з відсутністю досвіду виконання складних чи нових фізичних вправ [6]. 

Слід відзначити, що під час подолання перешкод в учнів найчастіше виникають труднощі змішаного характеру, тобто 
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об’єктивні труднощі, пов’язані зі складністю фізичних вправ, поглиблюються психологічними сумнівами, зайвим хвилюванням, 
почуттям страху. При цьому подолання перешкод, що обумовлюють різні за змістом і ступенем труднощі, здійснюється за 
допомогою специфічного механізму волі, так званого вольового напруження (зусилля). Виховуючи в учнів волю у процесі занять 
фізичними вправами, слід створювати різноманітні труднощі, для подолання яких необхідно виявляти різні види вольових 
зусиль. Саме готовність до прояву вольових зусиль, за переконанням Р. Шайхтдінова, характеризує рівень сформованості 
вольових якостей. Більше того, вольові якості не тільки проявляються, але й формуються через вольові напруження [4]. 

Тому, на думку багатьох авторів, акцентовані педагогічні впливи з урахуванням сенситивних періодів зумовлять 
істотний і швидкий приріст результатів у конкретних фізичних вправах. Цей приріст, у свою чергу, буде сприяти підвищенню 
інтересу учнів до занять фізичними вправами й удосконаленню емоційного компонента вольових якостей. З огляду на це, сам 
процес виконання фізичних вправ, умови, в яких проводяться заняття і змагання, є найважливішими засобами виховання 
вольової активності особистості. Такі автори, як І. Дудник, Р. Шайхтдінов, підкреслюють, що в процесі фізичної підготовки 
обов’язково слід включати завдання на досягнення максимального результату з бігу на короткі дистанції, в естафетах, стрибках, 
метаннях тощо. Педагогу необхідно добиватися свідомого прагнення учнів покращити особистий результат [4].  

До педагогічних умов, які сприяють формуванню вольової готовності учнів у процесі переважаючого розвитку 
швидкісних і швидкісно-силових здібностей, А. Артюшенко зараховує такі: вибір адекватних тренувальних засобів і методів 
фізичної підготовки, поступове збільшення обсягу фізичного навантаження, поступове збільшення інтенсивності виконання 
вправ, виконання вправ на досягнення максимального результату, використання диференційованого підходу в процесі оцінки 
діяльності учнів. Формування готовності до прояву вольових напружень у процесі виконання фізичних вправ, спрямованих на 
переважний розвиток витривалості, автор [2] пропонує проводити з використанням таких педагогічних умов: поступове 
збільшення фізичного навантаження (збільшення довжини дистанції у бігу на витривалість, збільшення тривалості виконання 
вправ на витривалість в аеробному режимі (при пульсі 140–160 уд./хв.), скорочення інтервалів відпочинку при повторному 
методі виконання вправ (відновлення пульсу до 120 уд./хв.), скорочення інтервалів відпочинку при коловому методі виконання 
вправ (робота при пульсі понад 140 уд./хв.); виконання вправ в ускладнених умовах (біг під гору, по піску, з обтяженням на поясі, 
на ногах); виконання контрольних вправ на витривалість, участь у змаганнях; опанування прийомів самоконтролю (вимірювання 
пульсу), самомобілізації [2]. 

Педагогічні умови, які сприяють оптимальному прояву різних вольових якостей у процесі рухливих ігор та ігрових 
вправ, на думку А. Артюшенка [2], можна викласти в такій послідовності: ретельне формування рівних за силами команд, 
попереднє опанування техніки володіння м’ячем, ознайомлення з тактикою і правилами гри, індивідуальні завдання учням на 
прояв вольової активності типу: виявляти більше наполегливості в боротьбі за м’яч із суперником, сміливіше „брати гру на себе”, 
виявляти ініціативність, самому просуватися до воріт суперника у футболі чи кидати по кошику в баскетболі, до кінця боротися 
за кожен м’яч, не пасувати перед сильним гравцем із команди-суперника, сміливіше вступати в боротьбу за м’яч, до самого кінця 
гри намагатися бути максимально корисним своїй команді незалежно від того, як складається гра; обов’язкове підбиття підсумків 
кожної гри з використанням прийомів заохочення, проведення змагань між класами у присутності уболівальників. 

Необхідність дослідження проблеми формування вольових якостей підлітків засобами фізичного виховання зумовлена: 
зниженням інтересу школярів до організації і проведення спортивно-масових заходів у зв’язку з дією сильніших факторів 
(телебачення, комп’ютерні ігри, гаджети тощо). На думку учених роль процесу самовиховання у формуванні вольових якостей 
особистості підлітка недостатньо вивчений в сучасних умовах, тому ми розглядаємо цю проблему. Також варто зазначити, що 
підлітковий вік – це найбільш сприятливий період для стимулювання вольового самовиховання в процесі занять фізичною 
культурою. Заняття фізичними вправами можна віднести до потреб людини, обумовлених самою природою (це потреба в 
тренуванні м’язів і внутрішніх органів, потреба в отриманні нової інформації) [10]. 

Формування вольових якостей підлітка відбувається в єдності розвитку цілей, мотивів і відповідних їм способів 
поведінки. У нашому дослідженні ми розглядаємо спонукальні мотиви як сили підлітка, воля ж виступає як виконавча сила. 
Дійсно, усвідомлення мотиву може проявитися у вчинках, а може залишитися лише у сфері особистих переживань. Це залежить 
від вольового дії підлітка, здатності мобілізувати свої зусилля для виконання прийнятого рішення, причому конкретизація волі в 
процесі мотивації характеризує психологічну готовність особистості до поведінки [8]. 

Так, у процесі роботи з учнями М. Озолін [3] на перше місце ставить організованість і дисциплінованість, що на його 
думку є основою ефективності всього навчально-тренувального процесу. Автор рекомендує частіше використовувати метод 
змагання, їх слід проводити з урахуванням рівня підготовленості учнів. Періодично необхідно ставити завдання на покращення 
особистого результату, включати вправи, які вимагають певного ризику, застосовувати вправи до „відмови” тощо.  

Погоджуючись з М. Озоліним, український педагог М. Тимчик вважає, що ефективність формування вольових якостей 
залежить від правильної організації і проведення змагань на призи відомих українських спортсменів, де підлітки залучалися до 
самостійної фізкультурно-масової роботи. Також, у процесі проведення змагань стимулювалася мотивація підлітків, 
підвищувалася їхня активність, ініціативність, винахідливість. Для забезпечення ефективності індивідуальних й колективних дій 
підлітки дотримувалися відповідних соціо-нормативних вимог. Вони полягали в тому, щоб зміст спортивних змагань відповідав 
завданням; щоб під час проведення спортивних змагань ураховувалися психологічні, фізіологічні, вікові та статеві особливості 
підлітків, дотримувалися моральні норми поведінки тощо. Отже, основними методами роботи із підлітками під час змагань на 
призи відомих спортсменів мають бути: створення ситуації успіху, заохочення, доручення, уподібнення [9]. 

Як відмічає І. Дудник, формування у підлітків готовності до вольових напружень у процесі фізичного виховання 
забезпечувалося шляхом впровадження структурних компонентів готовності підлітків до вольових напружень (когнітивний, 
емоційно-ціннісний, діяльнісний). Відповідно до зазначених компонентів українським педагогом визначено показники 
сформованості готовності підлітків до вольових напружень: сукупність знань відповідно до шкільної навчальної програми з 
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фізичної культури, розуміння значущості фізичного вдосконалення, усвідомлення сутності і ролі вольових напружень під час 
виконання фізичних вправ; інтерес до фізичного вдосконалення, бажання виховувати у себе такі вольові якості, як терплячість, 
організованість, дисциплінованість, задоволеність особистими досягненнями на уроках фізичної культури, прояв активності [6]. 

Висновки. Таким чином, нами проаналізовано особливості формування у підлітків вольових якостей у процесі 
фізичного виховання та виявлено, що воля може розвиватися тільки в ході складної, націленої у майбутнє діяльності шляхом 
подолання перешкод. Основними засобами формування вольових якостей учнів загальноосвітньої школи у процесі фізичного 
виховання є фізичні вправи. Фізичні вправи і рухові завдання є своєрідними перешкодами, які створюють об’єктивні й суб’єктивні 
труднощі. Фізичні вправи, які поступово засвоюються учнями в процесі навчання й через це перестають бути важкими, 
втрачають значення для процесу формування вольової активності, тому вони повинні постійно ускладнюватися. Основними 
формами навчальної діяльності учнів підліткового віку у процесі формування вольових якостей є уроки фізичної культури, 
самостійні заняття, заняття в спортивних секціях, фізкультурно-масова діяльність тощо. 
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Хоменко О. С. 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 
 

ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 

Визначено, що професійно-прикладна фізична підготовка студентів у науковій літературі розглядається як 
складова професійної підготовки, важливий засіб формування професійної компетентності майбутнього фахівця, 
формування та розвиток провідних фізичних, психічних та духовних якостей, удосконалення рухових навичок, що сприяють 
професійному самовизначенню та вдосконаленню фахівця у професійній діяльності з огляду на її специфіку. Встановлено, що 
на сьогоднішній день відсутні спеціальні дослідження, що стосуються професійно-прикладної фізичної підготовки студентів 
аграрних вищих навчальних закладів.  

Ключові слова: фізичне виховання, професійно-прикладна фізична підготовка, студенти аграрних спеціальностей, 
удосконалення рухових якостей. 

 
Хоменко А. С. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов аграрных специальностей. 

Определено, что профессионально-прикладная физическая подготовка студентов в научной литературе 
рассматривается как составляющая профессиональной подготовки, важное средство формирования профессиональной 
компетентности будущего специалиста, формирование и развитие ведущих физических, психических и духовных качеств, 
совершенствование двигательных навыков, способствующих профессиональному самоопределению и совершенствованию 
специалиста в профессиональной деятельности, учитывая ее специфику. Установлено, что на сегодняшний день 
отсутствуют специальные исследования, касающиеся профессионально-прикладной физической подготовки студентов 
аграрных высших учебных заведений.  

Ключевые слова: физическое воспитание, профессионально-прикладная физическая подготовка, студенты 
аграрных специальностей, совершенствование двигательных качеств. 

 
Khomenko O.S. Professional-applied physical preparation of students of agricultural specialties. The study of the 

scientific literature on problems of physical education of students of agricultural universities and taking into account the specifics of their 
educational and professional activities allowed to determine the nature and content of physical education of students of agricultural 
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specialties, which is as follows: formation of vital motor skills necessary for future professional activities; professional-applied orientation 
of educational process; development and implementation of appropriate software and regulatory support, including professional 
qualification requirements for future specialists of agricultural professions; determination of  norms of students’ weekly sports and 
recreation motor activity and their reconciliation on the basis of physical development, levels of physical condition, functional and 
psychophysiological  status and physical fitness of students of agrarian specilists; development of innovative therapeutic physical 
training programs subject to the specificity of  educational and professional activities of specialists in agricultural sector; regulated 
organization of sports events in order to preserve and strengthen students’ health and promote healthy lifestyles. 

Keywords: physical education, professionl-applied physical preparation, students of agrarian specialties, improving motor 
characteristics. 

 
Постановка проблеми та її зв’язок з важливими чи практичними завданнями. Основною метою фізичного 

виховання у вищих навчальних закладах є гармонійний фізичний розвиток особистості, удосконалення її моральних та духовний 
якостей. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів передбачає розвиток провідних фізичних якостей, рухових умінь і 
навичок, що сприяють досконалому оволодінню майбутньою професією та успішній реалізації в ній. Також важливо говорити про 
оволодіння соціальними та особистісними матеріальними і духовними цінностями, необхідними для професійної діяльності 
майбутнього фахівця в обраній сфері. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У процесі написання визначення стану наукової розробленості даної 
проблеми надзвичайну цінність склали сучасні наукові дослідження з проблеми професійно-прикладної підготовки (ППФП) 
учнівської (О. Томенко) та студентської (В. Волков) молоді, студентів вищих технічних навчальних закладів (Н. Борейко [1]), у 
тому числі засобами хокею на траві (Л. Пилипей, М. Шаповал), аквафітнесу студентів економічних спеціальностей (І. Салатенко), 
курсантів вищих закладів освіти I-II рівнів акредитації МВС України (О. Зарічанський, Н. Петренко, Т. Лоза [15]), а також ППФП 
студентів-медиків (П. Губка, С. Копчикова, О. Лупало), студентів музичних (Ж. Дьоміна), енергетичних (С. Халайджі, 
Р. Раєвський), педагогічних (О. Остапова, В. Левків), гуманітарних (О. Коломійцева [6]), транспортних (Н. Чухланцева), 
будівельних (О. Каравашкіга), технічних (Р. Раєвський) спеціальностей, жінок-військовослужбовців (О. Ярмощук), майбутніх 
бакалаврів з авіації та космонавтики (В. Фотинюк) та ін.  

Водночас у науковій літературі, присвяченій розгляду ключового питання наукової статті, знаходимо незначну кількість 
досліджень, присвячених проблемі фізичного виховання студентів аграрних спеціальностей. Зокрема, це питання, присвячені 
професійно-прикладній фізичній підготовці (Є. Карабанов [5]), визначенню рівня фізичної підготовленості студентів-аграріїв 
(Г. Грибан [2; 3; 12], Є. Карабанов [5]), рівня їх рухової активності (Д. Дзензелюк [4]), формуванню змісту безпеки життєдіяльності 
як засобу збереження професійного здоров’я (Л. Чугуй) та ін.  

Мета роботи – здійснити аналіз процесу професійно-прикладної підготовки майбутніх аграріїв. 
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел, педагогічні методи. 
Виклад основного матеріалу дослідження. У науковій літературі знаходимо низку підходів до визначення поняття 

«професійно-прикладна фізична підготовка»: 
- складна система, що є підсистемою професійної підготовки, спрямована на формування фахівця, готового до 

високопродуктивної діяльності, спочатку через організоване в навчальному закладі професійно спрямоване фізичне виховання, 
а потім – у процесі професійної діяльності – через професійно-прикладну фізичну самопідготовку або спеціально організовану 
підготовку [1, с. 9]; 

- засіб скорочення терміну «адаптації» до професії, підвищення якості навчання, рівня фізичної та розумової 
працездатності й може служити профілактичним засобом професійних захворювань [6]; 

- один зі шляхів формування компетентності майбутнього фахівця, а також професійно важливих фізичних якостей і 
прикладних рухових навичок. За допомогою засобів професійно-прикладної фізичної підготовки, як наголошує науковець, 
«виховуються й удосконалюються психічні і вольові якості, отримуються знання й уміння в галузі виробничої і фізичної культури, 
розвиваються різні професійно важливі сенсорні, розумові, рухові, організаторські і педагогічні навички; забезпечується високий 
рівень функціонування і надійності всіх основних органів, систем, психічних процесів людського організму» [11, с. 76]; 

- «педагогічний процес, спрямований на розвиток у студентів провідних фізичних якостей, рухових умінь і навичок, 
функцій організму, які сприяють більш успішному оволодінню професією та подальшому вдосконаленню в ній, і забезпечує 
оволодіння матеріальними і духовними цінностями, необхідними в соціальному та особистісному аспектах у зв’язку з 
професійною освітою» [9, с. 16]. 

На нашу думку, найповніше систему професійно-прикладної підготовки (ППФП) студентів подає Л. Пилипей [7]. 
Систему ППФП науковець розглядає комплексно і аналізує з метою системного її уявлення і взаємного співвідношення частин. 
Так, дослідник наголошує, що вона складається з частин, які об’єднують множину елементів, що мають зв’язки та відносини і 
створюють необхідну для результативної підготовки студентів вищих навчальних закладів цілісність.  

Проблема професійно-прикладної підготовки студентів-аграріїв у науковій літературі розкрита недостатньо. Тому існує 
необхідність розкриття таких аспектів, як визначення специфіки фізичного виховання та професійних вимог до студентів-
аграріїв, а також змістового наповнення їх професійно-прикладної підготовки. 

Г. Грибан зазначає, що навчальний процес з фізичного виховання студентів аграрних університетів являє собою 
складну систему, яка має багато компонентів. Поняття системи охоплює різні сторони цілісного навчального процесу: його 
будову (структуру), зміст, способи функціонування, засоби впливу, форми розвитку тощо [12]. Науковець акцентує увагу на 
методичній системі фізичного виховання студентів-аграріїв, до якої ієрархічно відносить єдину систему вищої педагогічної 
освіти. Як наголошує Г. Грибан, методична система фізичного виховання студентів аграрних спеціальностей являє собою 
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цілісне утворення, яке дозволяє формувати і забезпечувати студентів: спеціальними знаннями, життєво важливими руховими 
уміння і навичками, гармонійним розвитком форм і функцій організму, добрим здоров’ям, творчим довголіттям, вольовими, 
духовними і естетичними якостями особистості тощо. 

Також Г. Грибан [2] у своїх наукових дослідженнях звертає увагу на особливостях організації системи фізичного 
виховання студентів-аграріїв. При цьому науковець виокремлює поняття «фізкультурно-оздоровча компетентність» та визначає 
його як термін для коректної характеристики кінцевого результату фізичного виховання в аграрному університеті. Для нашого 
дослідження вагомими є висновки науковця щодо того, що однією із важливих особливостей формування змісту фізичного 
виховання в аграрних університетах є професійно-прикладна спрямованість навчального процесу. 

Водночас Г. Грибан виокремлює негативні чинники, що впливають на процес фізичного виховання студентів аграрних 
спеціальностей, до яких відносить: відсутність чіткого програмно-нормативного забезпечення, невідповідність і неузгодженість 
навчальних планів аграрних університетів з державними і урядовими документами, відсутність професійних кваліфікаційних 
вимог з фізичного виховання до фахівців-аграріїв різних профілів підготовки, низьке матеріально-технічне забезпечення системи 
фізичного виховання, низький кваліфікаційний рівень викладачів аграрних університетів, відсутність сучасної методичної 
системи фізичного виховання.  

За результатами дослідження Г. Дзензелюка [4] стосовно визначення показників рухової активності студентів аграрних 
спеціальностей Житомирського національного агроекологічного університету визначено, що серед студентів чоловічої статі 
першого курсу навчання показники норм тижневої фізкультурно-оздоровчої рухової активності є низькими, а серед жіночої – 
помірні. Дані студентів чоловічої та жіночої статі на другому році навчання, за даними науковця, є в межах низької рухової 
активності, але показники чоловіків, на відміну від жінок, критично низькі. Під час навчання на ІІІ курсі, як констатує Г. Дзензелюк, 
рівень показників студентів чоловіків та жінок – у межах помірної рухової активності. Рухова активність під час навчання на IV 
курсі незначно знижується, у чоловіків – помірний та низький у жінок. Таким чином, помічається тенденція до зниження 
показників рухової активності на останніх курсах навчання у жінок та її стабільний помірний рівень для чоловіків, що потребує 
удосконалення шляхів підвищення рухової активності студентів аграрних спеціальностей засобами фізичного виховання. 

В той же час Г. Дзензелюк та ряд науковців, зокрема І. Канділов та Ю. Петрук [4] наголошують на тому, що студенти-
аграрії мають високий рівень захворювань опорно-рухового апарату, зокрема артрит, сколіоз, остеохондроз, патологічний кіфоз, 
плоскостопість тощо. Серед причин виникнення цього захворювання науковці відзначають: статичне положення, у якому 
перебувають студенти під час навчання у вищому навчальному закладі, що значно перевершує фізіологічно обґрунтований; 
малорухомий спосіб життя; велике навантаження навчальної програми, яка змушує молодь більшу частину доби проводити біля 
комп’ютера тощо.  

Ми погоджуємося з науковцями [4; 8] в аспекті шляхів вирішення проблеми порушення постави в студентів аграрних 
спеціальностей, а саме: 

– підвищення мотивації до занять фізичною культурою та рухової і фізичної активності;  
– створення у навчальному закладі середовища, що сприятливо впливає на здоров’я та формування здорового 

способу життя студентів;  
– формування знань про здоров’я та фактори, що сприятливо впливають на здоров’я, про значення здоров’я для 

успішної навчальної та професійної діяльності;  
– навчання самоконтролю, самооцінці, саморегуляції здоров’я;  
– знання взаємозв’язку компонентів здоров’я, принципів здорового способу життя;  
– уявлення про відповідальність людини за своє здоров’я;  
– знання вікових особливостей фізичного і психічного розвитку здоров’я;  
– вміння здійснювати самоспостереження за своїм здоров’ям;  
– знання про сприятливий вплив фізичної культури та спорту на здоров’я молодої людини;  
– формування сприятливого ставлення до занять фізичною культурою та спортом. 
Якщо Г. Дзензелюк, І. Канділов та Ю. Петрук [4] відзначають неготивний вплив компютера на здоровя особистості (у 

процесі тривалої роботи), то Л. Хрипко [10] в дисертаційному дослідженні розглядає проблему оптимізації процесу фізичного 
виховання в аграрних вищих навчальних закладах України з використанням комп’ютерних технологій. Визначивши, що рівень 
фізичного стану студентів Дніпропетровського державного аграрного університету за ознаками фізичної підготовленості і стану 
здоров’я є низьким, дослідниця розробила та експериментально довела ефективність «Програми фізичного розвитку студентів». 
Також, за висновками дослідниці, використання комп’ютерних технологій у процесі фізичного виховання, його організації 
підвищує ефективність навчального процесу й інтерес до нього, сприяє покращенню працездатності та зміцненню здоров’я 
студентів, їх активності, обумовлює можливість розробки інноваційних напрямків у використані засобів, методів і форм 
проведення занять з фізичного виховання. 

Також важливим для даної наукової роботи є дослідження Г. Грибана, О. Тимошенка та П. Ткаченка [3] стосовно 
визначення динаміки показників фізичної підготовленості студентів-аграріїв протягом навчання у вищому навчальному закладі. 
Так, дослідники відзначають, що «досить мало студентів має високий і вище середнього рівень фізичної підготовленості, тоді як 
досить велика кількість студентів не може за період навчання у ВНЗ досягти навіть середнього рівня. Це свідчить про 
недостатню ефективність системи фізичного виховання у ВНЗ України» [3, с. 21].  

Серед причин низького рівня фізичної підготовленості студентів науковці [1; 13; 14; 16–18] називають:  
– низький загальний фізичний розвиток і фізичну підготовленість абітурієнтів;  
– недостатню оздоровчу та тренувальну спрямованість засобів фізичного виховання, які використовуються у 

навчальному процесі;  
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– відсутність достатньої матеріально-технічної бази та необхідного обладнання у ВНЗ; 
– низьку рухову активність студентів;  
– недостатній рівень мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до здорового способу життя, засобів фізичного 

виховання;  
– відсутність на кафедрах фізичного виховання методик проведення самостійних занять фізичними вправами;  
– несформованість фізкультурно-оздоровчих компетентностей у студентів старших курсів тощо. 
Водночас, відзначаючи низький рівень фізичної підготовленості студентів-аграріїв, Є. Карабанов [5] пропонує 

поглиблений курс професійно-прикладної фізичної підготовки засобами гирьового спорту та експериментально доводить його 
ефективність. Науковець наголошує, що позитивними рисами гирьового спорту є простота, змістовність, низький рівень 
травматизму, доступність, нескладність матеріального забезпечення. 

Вивчення сучасної наукової літератури з проблеми фізичного виховання студентів аграрних ВНЗ та врахування 
специфіки їх навчальної та професійної діяльності дозволили визначити сутність та зміст фізичного виховання студентів 
аграрних спеціальностей, що полягає у наступному: формуванні життєво важливих рухових умінь і навичок, необхідних для 
подальшої професійної діяльності; професійно-прикладної спрямованості навчального процесу; розробці та запровадженні 
належного програмно-нормативного забезпечення, у тому числі професійно-кваліфікаційних вимог до майбутніх фахівців 
аграрних спеціальностей; визначенні норм тижневої фізкультурно-оздоровчої рухової активності студентів та їх узгодженні з 
урахуванням фізичного розвитку, рівнів фізичного стану, функціонального та психофізіологічного стану та фізичної 
підготовленості студентів-аграріїв; розробці інноваційних фізкультурно-оздоровчих програм з урахуванням специфіки навчальної 
та професійної діяльності фахівця аграрного сектору; регламентованій організації спортивно-масових заходів з метою 
збереження та зміцнення здоров’я студентів і популяризації здорового способу життя; формуванні гармонійно розвиненої 
особистості; побудові навчального процесу з фізичного виховання з урахуванням мотиваційних пріоритетів студентів; створенні 
належної матеріально-технічної бази у аграрних ВНЗ; підвищенні кваліфікації викладачів фізичної культури та тренерів з виду 
спорту. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, узагальнивши матеріал, представлений вище, 
варто наголосити на необхідності удосконалення системи фізичного виховання студентів аграрних спеціальностей, оскільки, як 
показують наукові доробки інших учених, вона є недосконалою, а малорухомий спосіб життя майбутніх фахівців аграрного 
сектору в процесі навчання призводить до виникнення низки захворювань та зниження рівня їх рухової активності. 
Перспективою подальших досліджень визначено розробку та апробацію оздоровчо-тренувальної програми секційних занять з 
фізичного виховання студентів аграрних спеціальностей з військово-спортивного багатоборства. 

Література 
1. Борейко Н. Ю. Педагогічні умови професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих технічних навчальних 

закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / 
Наталія Юріївна Борейко ; Луганський національний педагогічний університет імені Т. Шевченка. – Луганськ, 2008. – 22 с. 

2. Грибан Г. П. Особливості організації системи фізичного виховання студентів-аграріїв / Г. П. Грибан // Проблеми 
сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. – 2012. – №. 37. – С. 54–59. 

3. Грибан Г. П. Динаміка фізичної підготовленості студентів-аграріїв протягом навчання у вищому навчальному закладі 
/ Г. П. Грибан, О. В. Тимошенко, П. П. Ткаченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені 
М. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2013. – Т. 15. – №. 11. – С. 16–22. 

4. Дзензелюк Д. О. Захворюваність опорно-рухового апарату студентів-аграріїв / Д. О. Дзензелюк, І. Ю. Канділов, 
Ю. М. Петрук // Зб. наук. пр. Житомирського інституту медсестринства. – 2015. – № 5. – С. 267–270. 

5. Карабанов Є. О. Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх фахівців агропромислового виробництва / 
Є. О. Карабанов // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 1. – С. 34–38. 

6. Коломійцева О. Е. Оптимізація професійно-прикладної фізичної підготовки студентів середніх гуманітарних 
навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. та спорту : спец. 24.00.02 «Фізична 
культура, фізичне виховання різних груп населення» / Ольга Едуардівна Коломійцева ; Харківська державна академія фізичної 
культури. – Харків, 2006. – 19 с. 

7. Пилипей Л. П. Професійно-прикладна підготовка студентів : монографія / Леонід Петрович Пилипей. – Суми : ДВНЗ 
«УАБС НБУ», 2009. – 312 с. 

8. Ситникова М. А. Формування здорового способу життя засобами фізичної культури / М. А. Ситникова, В. І. Айунц // 
Студентська спортивна наука : І Всеукраїнська студентська наук.-практ. конференція : тези доповіді. – Житомир, 2015. – С. 167–
171. 

9. Фотинюк В. Г. Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх бакалаврів з авіації та космонавтики : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи 
здоров’я)» / Володимир Григорович Фотинюк ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – К., 2014. – 22 с. 

10. Хрипко Л. В. Оптимізація процесу фізичного виховання в аграрних вищих навчальних закладах україни з 
використанням комп’ютерних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. та спорту : спец. 
24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Людмила Володимирівна Хрипко ; Львівський 
державний інститут фізичної культури. – Львів, 2003. – 17 с. 

11. Шеремет І. В. Професійно-прикладна фізична підготовка як один із шляхів формування компетентності фахівця / 
І. В. Шеремет // Вісник Запорізького національного університету. Серія: фізичне виховання та спорт. – 2011. – № 1. – С. 74–82. 

12. Gryban G. P. The conceptual principles of the functioning of the methodical system of physical training of agricultural 



Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова                                                                Випуск 4 (85)  2017  

 

 

127 

 

 

students / G. P. Gryban // Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu. – 2012. – Vol. 3. – Рр. 45–
48. 

13. Iermakov S.S. Ivashchenko P.I. Guzov V.V. Features of motivation of students to application of individual programs of 
physical selfpreparation // Physical Education of Students. – 2012. – Vol. 4. – Pp. 59–61. 

14. Ostapenko Y.O. Professionally significant psychophysiological qualities of information logical group of specialties at 
implementation of the experimental program of professionally applied physical training of students // Pedagogics, psychology, medical-
biological problems of physical training and sports. – 2014. – Vol. 4. – Pp. 34–39. 

15. Petrenko N.V., Loza T.A. Model of recreational and training sessions based on the use of funds aqua professionally 
applied in the preparation of students of economics // Physical Education of Students. – 2014. – Vol.4 – Pp. 32–36.  

16. Schneiders A. G., John Sullivan S., Rathbone E. J., Louise Thayer A., Wallis L. M., Wilson A. E. Visual acuity in young elite 
motorsport athletes : a preliminary report // Physical Therapy in Sport. – 2010. – Vol. 11. – Pp. 47–49. 

17. Tranter P., Lowes M. The place of motorsport in public health: an Australian perspective //Health & Place. – 2005. – 
Vol. 11. – Pp. 379–391. 

18. Walker S. M., Ackland T. R., Dawson B. The combined effect of heat and carbon monoxide on the performance of 
motorsport athletes. Comparative Biochemistry and Physiology Part A // Molecular & Integrative Physiology. – 2001. – Vol. 128. – Pp. 
709–718. 

Чаплигін В.П., Терещенко В.І. 
 Університет державної фіскальної служби України 

Український гуманітарний інститут 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ЗДОРОВОЇ ОСОБИСТОСТІ 
 
У статті досліджуються психологічні аспекти здоров’я людини. Аналізуються наукові течії вітчизняної та 

зарубіжної психології, теоретичні підходи побудови моделі здорової особистості. 
Ключові слова: особистість, здоров’я, інтеграція, модель. 
 
Чаплин В.П., Терещенко В.И., «Психолого-педагогические аспекты построения модели здоровой личности». 

В статье исследуются психологические аспекты здоровья человека. Анализируются научные течения отечественной и 
зарубежной психологии, теоретические подходы построения модели здоровой личности. 

Ключевые слова: личность, здоровье, интеграция, модель здоровой личности. 
 
Chaplygin V.P., Tereschenko V.I. "Psychological and pedagogical aspects of constructing a model of a healthy 

personality." 
The article deals with the psychological aspects of human health. Scientific currents of national and foreign psychology are 

analyzed, theoretical approaches to constructing a model of a healthy personality. 
Human health is the subject of research the most modern areas of human knowledge. The problem of health as a subject of 

interdisciplinary study presented today in diverse literature. 
As part of an integrated approach health is considered as a multidimensional phenomena, miscellaneous in its composition, 

which combines qualitatively different components and reflect the fundamental aspects of human existence. Multivariate of philosophical 
and scientific interpretations of health requires a comprehensive, integrative approach to constructing a model of a healthy individual. 
This approach is fully respond with the principle of integrity of mind, which follow the native psychologists, starting with L.S. Vygotsky, 
A.N. Leontiev, S.L. Rubinstein. In the second half of the twentieth century, the principles of a comprehensive study that were founded in 
the world's interdisciplinary theory of  systems, have been implemented in various fields of knowledge of man and created a new 
scientific research paradigm. 

Now, in the national and foreign psychological science has appeared a lot of productive concepts. Several famous researchers 
B.S. Bratus, I.I. Brekhman, D.N Davydenko, V.J. Dorfman, V.P. Kaznacheev, E.R. Kaliteyevska, D.A Leontiev, Y. M. Orlov, V.P., 
Petlenko and others. They indicates the need for an integrated approach to the study of human health. 

Keywords: personality, health, integrative approach, a model of a healthy individual. 
 
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Здоров’я людини є об’єктом дослідження 

більшості сучасних областей людського знання. Проблема здоров’я як предмету міждисциплінарного дослідження сьогодні 
представлена в різноманітнішій літературі. 

В рамках комплексного підходу здоров’я розглядається як багатомірний феномен, неоднорідний за своїм складом, який 
поєднує у собі якісно різні компоненти, і відображає фундаментальні аспекти людського існування. Поліваріантність 
філософських і наукових інтерпретацій здоров’я потребує застосування комплексного, інтегративного підходу при побудові 
моделі здорової особистості. Такий підхід повністю відповідає принципу цілісності психіки, якого додержуються вітчизняні 
психологи, починаючи з Л.С. Виготського, А.Н. Леонтьєва, С.Л. Рубінштейна. У другій половині ХХ століття принципи 
комплексного вивчення, які обґрунтовані у світі міждисциплінарної теорії систем, були впроваджені в різних областях знань про 
людину та утворили нову науково-дослідницьку парадигму.  

На даний час у вітчизняній та зарубіжній психологічній науці з’явилося чимало продуктивних концепцій. Ряд відомих 
дослідників Б.С. Братусь, І.І. Брехман, Д.Н. Давиденко, В.Я. Дорфман, В.П, Казначеєв, Є.Р. Калітеєвська, Д.А. Леонтьєв, Ю.М. 
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Орлов, В.П, Петленко та ін. вказує на необхідність застосування комплексного підходу до вивчення здоров’я людини. 
 Мета дослідження. Аналіз наукових течій вітчизняної та зарубіжної психології в дослідженнях здоров’я людини. 

Обґрунтування теоретичних підходів побудови моделі здорової особистості. 
Методи дослідження. Системний теоретико-методологічний аналіз проблеми. Аналіз наукових праць, концептуальних 

засад сучасних уявлень про здоров’я людини. 
Результати дослідження та їх обговорення. Серед численних загальних перспектив вирішення загадок людської 

природи і здоров’я постають насамперед чотири: психодинамічна, біхевіористична, когнітивна і гуманістична моделі, які роблять 
спроби своєрідно представити, що і як потрібно досліджувати психології і чому. (В.А. Романець, 1998). 

Психодинамічна модель базується на теорії З. Фрейда. Центральний погляд цієї теорії полягає в тому, що біологічні 
потяги та природжені інстинкти визначають людську поведінку в сенсі самозбереження. Психоаналіз З. Фрейда показав, що так 
зване поєднання біологічного та соціального є великою проблемою людського існування. Саме тому, що Фрейд зробив і 
біологічне , і соціальне психологічними феноменами, постала можливість їх зіставлення, порівняння, а з рештою – виявлення 
антагонізму, який призвів до виникнення теорії особистості. 

Фрейд спирався на холістичне уявлення про людину. Він був певен того, що розуміння людини можливе на основі 
вивчення її як єдиного цілого. Фрейд вважав, що функціонування зрілої особистості характеризується здатністю продуктивно 
працювати та підтримувати задовільні міжособистісні стосунки, ставити перед собою довгострокові віддалені цілі та досягати їх. 
Така поведінка дозволяє впоратися із тривогами та вказує на добре психічне здоров’я. 

Найважливішою характеристикою щиросердечного здоров’я людини для К. Юнга є внутрішня гармонія (у його термінах 
– цілісність) психіки, що проявляється як погодженість свідомості й несвідомого. Порушення цієї цілісності відбувається на різних 
рівнях, у тому числі на рівні психічних функцій, особистого несвідомого, колективного несвідомого. Коли досягнута інтеграція всіх 
аспектів душі, людина відчуває єдність, гармонію і цілісність. 

А.С. Асмолов аналізуючи теоричн6і підходи, що пояснюють розвиток і здоров’я людини в контексті психодинамічної 
моделі визначає такий підхід як біогенетичний. У центрібіогенетичного підходу перебувають проблеми розвитку людини як 
індивіда, ЩО Володіє певними антропогенетичними властивостями(задатки, темперамент, біологічний вік, стать, тип статури, 
нейродинамічні властивості мозку, органічні спонукання та ін)., що  проходить різні стадії дозрівання ів міру реалізації 
філогенетичної програми в онтогенезі. 

Зміст біогенетичних теорій точно виразив Е. Геккель: «Онтогенез – це коротке й стисле повторення філогенезу».  
Постфрейдисти, що дотримувались психодинамічної орієнтації, надавали особливо велике значення ролі культурних 

та міжособистісних факторів у формуванні здоров’я особистості (Ерік Фромм, Карен Хорні, К. Еріксон). 
Джерела особистісного здоров’я Еріксон бачив у базових передумовах когнітивного і соціального розвитку дитини. Він 

вивів критерії психосоціального здоров’я для кожного кризового періоду, використовуючи достатньо розкриті поведінкові 
характеристики. 

Уявлення про те, що людина є цілісним та самоузгодженим організмом, складає головне посилання адлерівської 
психології. Згідно з Адлером вираження соціального інтересу, здатність до творчості й підвищення цінності власного життя й 
життя інших людей є критерієм оцінки психічного здоров’я індивіда.  

Значення інтегративних факторів у розумінні когнітивних процесів сформулював Фестігнер у своїй праці «Теорія 
когнітивного дисонансу»: «основна ідея теорії полягає в тому, що людський організм прагне встановити внутрішню гармонію, 
послідовність, узгодженість між своїми думками, здібностями, знаннями й цінностями. Тобто живий організм має потяг, 
спрямований на узгодження всередині пізнавальної діяльності».  

В когнітивній моделі провідними детермінантами розвитку здоров’я визнають і генотипічну програму, і умови, в яких ця 
програми реалізується. 

Ж. Піаже вказує на таку особливість його концепції, яка проблему адаптації підносить на новий рівень. Якщо у Г. 
Спенсера адаптація пов’язувалася лише з реакціями, у кращому разі з поведінкою, то через 100 років у Піаже ідея адаптації 
починає безпосередньо переходити в ідею творчості. Наукова проблема адаптації корегується ідеєю творчості, яку можна 
розуміти як вищу, завершальну форму адаптації. Подолання цієї категорії здійснював Ж. Піаже, висуваючи ідею реадаптації як 
відновлення порушеної рівноваги організму і середовища. 

Зміст гуманістичної моделі  найбільш яскраво представлений у працях А. Маслоу та К. Роджерса. У гуманістичній 
моделі психічне здоров’я асоціюється з потребою самореалізації людини як особистості. 

Отже, якщо людина здорова, вона завжди рухається до все більшої цілісності та єдності. Холізм – основна теза, що 
зустрічається в гуманістично орієнтованих психологів; теорія Роджерса ясно виражає цей принцип. 

Психічно здоровий індивід, у розумінні А. Маслоу, може бути охарактеризований як «зрілий, з високим ступенем 
самоактуалізації». «Я уявляю собі самоактулізацію людини як щось виняткове. Середня людина – це якась людська істота, із 
заглушеними й подавленими здатностями і обдарованостями». Здорова людина, відповідно до такого підходу, повинна 
розглядатися в усій сукупності її біологічних, психологічних і духовних проявів, які рівноправно представлені в мотиваційній 
сфері особистості. 

Вищі цінності гуманістичної традиції, біологічна та соціальна адаптація – всі ці критерії однаково значимі для розуміння 
природи психічного здоров’я, і в той же час взяті окремо однаково недостатні для його всебічного розглядання. 

Питання про самореалізацію особистості буде залишатися суперечливим доти, поки не визначаться надійні критерії 
оцінки цього процесу. Звідси виходить, що сама по собі самореалізація, також як і внутрішня узгодженість і соціальна адаптація, 
не може бути основною характеристикою психічного здоров’я. 

Гуманістичні, екзистенціальні і трасперсональні концепції сучасної психології мають також свої обмеження. Вони 
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полягають в тому, що в них недостатньо представлені соціальні аспекти здоров’я, а здорове функціонування розглядається в 
межах неповторного індивідуального світу особистості, цілком автономного й відділеного від реальності громадського життя. Це 
значно ускладнює виділення – поряд з неповторно-індивідуальними – стійких соціально значимих критеріїв здоров’я. 

Намагаючись визначити феномен здоров’я в рамках сучасної психології особистості, ми опиняємось перед 
необхідністю синтезу підходів і уявлень, що довели свою достовірність, але при цьому нерідко суперечать одне одному.  

Теж саме справедливе і для феномену здоров’я. Здоров’я як цілісний феномен являє собою явище більш високого 
порядку й більшої складності, ніж його окремі, обмежені інтерпретації. 

Концепції, які розглядаються, являють собою самостійні виміри психічного здоров’я, що доповнюють один одного, і 
поєднання яких дає цілісне уявлення. Можна також говорити в цьому випадку про напрямки у дослідженні здоров’я, які 
доповнюють один одного; це єдина система координат, в рамках якої феноменологія здоров’я постає в максимальній повноті. 
На наш погляд, феномен здоров’я, також як і цілісний феномен людини, необхідно розглядати в світлі інтердисциплінарних 
підходів. 

Істотна прогалина в сучасній психологічній науці – відсутність в ній цілісної та структурованої психологічної теорії 
здоров’я. Накопичення емпіричних даних і розробка теорії у цій галузі буде сприяти побудуванню наукової, психологічної за 
своєю суттю моделі психічного здоров’я особистості на основі інтегративного системного підходу. 

Інтегративний системний підхід складає методологічну основу у розумінні здоров’я особистості. 
Значний вплив на становлення системної теорії справила наукова спадщина академіка В.М. Бехтерєва і його 

послідовників: Л.Ф. Лазурского, М.Я. Басова, Б.Н. Мясищева, Б.Г. Ананьєва. 
Ідеї системного підходу знайшли втілення в культурно-історичній концепції психіки Л.С. Виготського, в «фізіології 

активності» Н.А. Бернштейна, а також у працях С.Л. Рубінштейна та Г.С. Костюка. 
У працях цих дослідників розкриті теоретичні передумови становлення системного підходу і сформульовані основні 

його принципи стосовно психології. Системний підхід – це та методологічна основа, на якій може бути розглянута природа 
психічного в тій безлічі внутрішніх і зовнішніх відносин, у яких вона існує як цілісна система. 

Проблема людини повертає психологів до подолання суто гносеологічного тлумачення психічного та розкриття його 
онтологічного аспекту. Це суттєво доповнило та уточнило центральний пункт психології – вчення про природу психічного. 

Теорії особистості розглядають проблеми здоров’я з огляду на розмаїття поведінки людини. Чим багатобічнішою є 
теорія, тим на більше середовище поведінкових проявів вона поширюється. Відповідно до теорії висуваються критерії оцінки 
здорової особистості, психічного здоров’я, здорового способу життя. 

Сфера досліджень особистості характеризується можливістю інтегрувати принципові положення різних галузей та 
напрямків психології – сприймання, навчання, мотивації, когнітивної психології тощо. Саме у вивченні особистості, сполучаючи 
різні принципи, відкривається можливість зрозуміти людину як інтегроване ціле та динамічні взаємодії складників особистості. 

Здорова особистість характеризується впорядкованістю й співпорядкованістю її складових елементів, з однієї сторони, 
і погодженістю процесів, що забезпечують її цілісність, і гармонійний розвиток з іншої.   

Досліджуючи проблему здоров’я на індивідуально-особистісному рівні, некоректно зводити поняття здоров’я до 
«нормального функціонування» певних підсистем організму або психіки, також як і обмежуватися розгляданням окремих рівнів 
людського існування. Як зазначала І.В. Дубровіна, «термін «психічне здоров’я особистості» має відношення не до окремих 
психічних процесів і механізмів, але відноситься до особистості в цілому». 

Поряд з аналізом внутрішньої структури особистості і системи її відносин, необхідне її уявлення про ті процеси, 
дякуючи яким особистість зберігає стійкість і разом з тим реалізує свій творчий потенціал. 

Характер протікання й взаємовпливу цих процесів, ступінь їх узгодженості в кожний конкретний момент буде визначати 
наявний стан психіки як цілісної системи. Підхід, при якому розглядається не співвідношення структурних елементів психіки, а 
динаміка основних процесів, слід визначати як процесуальний. 

Цілісність психіки не можна адекватно збагнути через її аналітичне дроблення на окремі компоненти, я системні якості 
особистості не можуть прирівнюватись до простої суми рис, що діагностуються, та нормативних характеристик. 

Стан людської психіки може бути досліджений структурно або процесуально. 
Cистемний аналіз структури взаємозв’язаних різнорівневих властивостей дозволяє вийти на стильові особливості 

індивідуальності, які допомагають людині, всупереч чинникам особистісної дезадаптації, не тільки зберігати психічне здоров’я, 
але і досягати високої ефективності в життєдіяльності. 

Перехід від психологічного до соціального рівня досить умовний. Психологічні властивості особистості, відзначає Б.Ф. 
Ломов, 1984, просто не існують поза системою суспільних відносин, у яку ця особистість включена. Інакше кажучи, людина 
з’являється на цьому рівні насамперед як істота суспільна й, відповідно, тут на передній план виходять питання впливу соціуму 
на здоров’я особистості. Відомо, що на психічне здоров’я впливають різні соціальні зв’язки, у тому числі родини, спілкування із 
друзями і родичами, робота, дозвілля, приналежності до релігійних та інших організацій і ін. 

Рівень соціального здоров’я має свою специфіку розгляду. Основний акцент тут робиться на повноцінному виконанні 
людиною своїх соціальних функцій. Відповідно, соціальне здоров’я визначається як кількість і якість міжособистісних зв’язків 
індивідуума і ступінь його участі в житті суспільства. Серед чинників, що значно впливають, головну роль, за загальним 
призначенням спеціалістів, відводиться сімейним відносинам і професійній діяльності.  

Соціальне здоров’я знаходить висвітлення в наступних характеристиках: адекватне сприйняття соціальної дійсності; 
інтерес до навколишнього світу; адаптація (рівновага) до фізичного і суспільного середовища; спрямованість на суспільно 
корисні справу; культура споживання; альтруїзм; емпатія; відповідальність перед іншими; безкорисливість; демократизм у 
поводженні. 
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Особливе значення серед критеріїв психічного здоров’я особистості надається ступеню її інтегрованості, гармонійності, 
консолідованості, урівноваженості, а також з таким складовим її спрямованості, як духовність (доброта, справедливість тощо); 
орієнтація на саморозвиток, збагачення своєї особистості. 

Уже в середині виділених критеріїв психічного і соціального здоров’я помітна значна близькість деяких з них, їхня певна 
синонімія. Подальший напрямок роботи з вивчення і систематизації критеріїв здоров’я повинен передбачати й певні зусилля по 
їх можливій внутрішній інтеграції – виділенню критеріїв все більш високого ступеня спільності. 

Звести методологію оцінки як психологічного, так і соціального здоров’я до якогось одного універсального критерію 
представляється малоймовірним. Однак обґрунтовано звузити вихідну критеріальну базу, виділивши в ній найбільш валідні 
показники здоров’я, було б у практичному відношенні цілком необхідною постановкою питання. 

Висновки. Здоров’я характеризує особистість у всій повноті її проявів. У феномені здоров’я відображається сутність і 
ціль основних біологічних і соціокультурних процесів, інтегруючих особистість. Досліджувати здоров’я як інтегративну 
характеристику особистості можна за допомогою застосування інтегративного підходу. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА  ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СПОРТСМЕНІВ – ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК, ЩО 

СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В ДЗЮДО 
 
У статті наводяться дані про ухил сучасної теорії і методики в видах жіночої спортивної боротьби в сторону 

експлуатації функціональних резервів. Обґрунтовується необхідність проведення спеціальних досліджень на предмет 
вивчення пріоритетною техніки в видах боротьби для жіночого організму на прикладі дзюдо. 

Ключові слова: жіноча спортивна боротьба, дзюдо, функціональні резерви жіночого організму, пріоритет техніки 
боротьби. 

 
Чахвадзе Н.Ю., Никитченко А.М. Характеристика физического развития и физической подготовленности 

спортсменов - мужчин и женщин, специализирующихся в дзюдо. В статье приводятся данные о уклон современной 
теории и методики в видах женской спортивной борьбы в сторону эксплуатации функциональных резервов. 
Обосновывается необходимость проведения специальных исследований на предмет изучения приоритетной техники в 
видах борьбы для женского организма на примере дзюдо. 

Ключевые слова: женская спортивная борьба, дзюдо, функциональные резервы женского организма, приоритет 
техники борьбы. 

 
Chakhvadze N., Nikitchenko A.  Characteristics of physical development and physical fitness of athletes - men and 

women who specialize in judo. The article shows the bias current theory and methods in the kinds of female wrestling towards 
functional operating reserves. The necessity of special studies on the subject matter of priority types of technology in the fight for 
women's body on the example of judo. In the presence of large amount of the level of development of certain motor skills, physical 
development indicators, special performance judoka, reflected poorly differentiated assessment of physical development, motor skills, 
special performance and athletic performance in judo based on morphological features of the female body, physical training women their 
age, weight category and other factors that determine the level of their special training. An important feature of the system of long-term 
training athletes is obligatory consideration of so-called problem of "fundamental importance", which is based on fundamental differences 
training programs of athletes men of similar programs not only in terms of workload, but also more subtle effects of regulation on the 
basis of periodic changes the status and performance of most women, depending on the phase of ovarian-menstrual cycle. 
Unfortunately, to date work in women's wrestling, which would take into account its differences from men, except for accounting 
menstrual cycles, not much. 

Evaluation of physical fitness judo - men and women from this perspective, the development of appropriate models for new 
ways of differentiated comprehensive evaluation and improvement. All this suggests urgency of perfecting judo structure of physical 
fitness, the importance of highlighting its relationship with sex, physical development, hormonal status, level of special performance. 
Disclosure of problems with such a position has both theoretical and practical importance. 

Keywords: female wrestling, judo, functional reserves of the female body, priority technology fight. 
 
Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Найбільш характерною 

особливістю сучасного жіночого спорту є інтенсивне освоєння жінками тих його видів, які до недавнього часу вважалися 
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привілеєм чоловіків (футбол, хокей, бокс, важка атлетика та ін.). Помітне місце в цьому переліку займають різновиди спортивної 
боротьби (дзюдо, самбо та вільна боротьба), які в нашій країні почали активно розвиватися. 

Бурхливий розвиток жіночих видів боротьби викликає необхідність проведення спеціальних досліджень по 
встановленню найбільш ефективних способів досягнення спортсменками високих спортивних результатів. При цьому закінчених 
наукових досліджень з жіночої боротьби проведено явно недостатньо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В даний час найбільш затребуваною з позицій офіційної теорії і методики 
спортивного тренування  Арзютов Г.М., Масенко Л. В. Гуска М.Б., Чочорай З.Ю., Шуліка Ю.А.є вдосконалення побудови змісту і 
структури навчально-тренувального процесу в рамках мезоциклов відповідно до індивідуальних особливостей впливу фаз 
оваріально-менструального циклу спортсменок і динамікою їх фізичної підготовленості[8]. 

Метою роботи є визначення шляхів вдосконалення фізичного розвитку та  фізичної підготовленості спортсменів – 
чоловіків та жінок, що спеціалізуються в дзюдо. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Слід зазначити, що зміст і структура тренувального процесу при 
спортивній підготовці жінок конкретизуються такими загальними положеннями: 

- відповідністю розвитку основних фізичних, моральних, моральних і вольових якостей з метою забезпечення 
гармонійного розвитку особистості спортсменок на кожному етапі багаторічної тренування; 

- міцним фундаментом загальної та спеціальної підготовленості спортсменок з обов'язковим акцентом на підвищення 
швидкісно-силового потенціалу. Орієнтація на це положення дозволяє, по-перше, забезпечити тісну наступність тренувальних і 
змагальних навантажень, а також засобів і методів при переході з одного рівня підготовленості на інший, більш високий, і, по-
друге, створити найбільш сприятливі умови для підвищення тренованості жіночого організму[6]; 

- спрямованість і характер навантажень поступово доводяться до можливо високих меж; строго дотримується їх 
варіативність. Реалізація цього положення пов'язана з тим, що, по-перше, спортсменок доцільно привчати до виконання 
великих, але доступних тренувальних і змагальних навантажень; по-друге, велика пластичність організму жінки до зміни 
навантажень, значна витривалість в цілому дозволяють, зменшуючи обсяг, збільшувати інтенсивність тренувального процесу; 
по-третє, підвищення контрастності і інтенсивності навантажень в тренувальному процесі має сприяти створенню творчих форм, 
дозволяючи судити про раціональність планування і проведення навчально-тренувальних занять [5]. 

Важливою відмітною рисою системи багаторічної підготовки спортсменок є обов'язкове врахування так званої 
проблеми «кардинальної значущості», суть якої полягає у принциповій відмінності тренувальних програм спортсменок від 
аналогічних програм чоловіків не тільки за обсягом навантаження, але і по більш тонкому регулювання впливів з урахуванням 
періодичних змін стану і працездатності більшості жінок в залежності від фаз оваріально-менструального циклу. На жаль, на 
сьогоднішній день робіт в області жіночої боротьби, в яких би враховувалися її відмінності від чоловічої, за винятком обліку 
менструальних циклів, не багато. Констатується факт відмінності жіночої морфології, енергетики, сенсомоторики і психіки від 
перерахованих якостей чоловіків [2], але конкретних рекомендацій з цих питань поки немає. Жінок від чоловіків відрізняє більш 
низький зріст (на 10-11 см), менша маса тіла (на 10-15 кг), грудна клітка більш коротка і широка, менш сильний зв'язковий 
апарат, більш довгий тулуб, порівняно короткі кінцівки, більший обсяг жирової тканини, менша м'язова сила, що вимагає 
внесення коректив в їх техніку боротьби. У жінок менше основні параметри гемодинаміки, що зумовлює меншу працездатність. 
На жаль, питань відмінності техніки боротьби і технічних комплексів для жіночої боротьби уваги приділено мало. З огляду на 
факт меншої сили плечового пояса жінок і більшої сили в тазостегновому поясі, на наш погляд, слід орієнтуватися на вивчення 
кидків з вертикальним відривом противника за рахунок сили ніг. З цієї метою доцільно вивчати кидки з попередніми підведенням 
проекції[3].  

При використанні захоплень на дальній дистанції слід проводити високоамплітудні кидки з тим, щоб до входу в щільний 
контакт з противником був забезпечений фактор маси і швидкості. Виконувати кидки з захопленням ніг руками жінкам важко. 
Якщо і можливо їх проведення, то з впливом двома руками на одну ногу супротивника. Слід на навчально-тренувальних 
заняттях виключити можливість проведення кидків - прогин з підсадом стопою в живіт, і звести проведення таких до прогину з 
упором стопою в живіт в боротьбі дзюдо. Проте, необхідно посилено готуватися до захисту проти цих кидків шляхом забігання 
навколо атакуючого і відведення атакуючої ноги[1]. 

При аналізі частоти використання прийомів з різних класифікаційних груп було виявлено, що жінки рідше за чоловіків 
виконують кидки в стійці (поворотом «млин», підворіть «стегно», скручуванням), практично не виконують кидки прогину. У той 
же час жінки частіше використовують кидки з обертанням «вертушка», нахилом після проведення Захоплення за ноги. У партері 
чоловіки частіше проводять перевороти накатом, переходом, розгином. У жінок переважають перевороти забіганням, перекатом 
і схрестним захопленням гомілок[4]. 

Якщо в питаннях фізіологічних модельних характеристик [6] єдність підходів можливо у всіх видах жіночої боротьби, то в 
питаннях техніки та тактики її використання, на наш погляд, необхідний окремий підхід. 

Результати дослідження та їх обговорення. Оцінка фізичного розвитку спортсменів здійснювалася за такими 
показниками як вага, ріст, індекс Кетле, ширина плечей, обхватні розміри грудей, плеча, передпліччя, стегна й гомілки. 

Рівень фізичної підготовленості оцінювався по за такими показниками як: 
а) абсолютні й відносні (на 1 кг маси тіла) значення сили м'язів кисті (на основі методу кистьової динамометрії); 
б) швидкість виконання одиночного руху (за часом, витраченому на кидок партнера рівної ваги за 1 руку нахилом);  
в)  темпова (спуртова) швидкість (за часом, витраченому на виконання серії з 15 кидків); 
 г) швидкісно-силова витривалість (за часом, витраченому на виконання 5 серій по 15 кидків), що побічно характеризує 

рівень спеціальної працездатності. 
Крім того, для додаткової оцінки рівня спеціальної підготовленості в роботі здійснювалася реєстрація ЧСС під час 
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тестування і її динаміка протягом 5 мінут відбудовного періоду. 
У таблицях 1-2 представлена загальна й порівняльна характеристика фізичного розвитку та  фізичної підготовленості 

спортсменів - чоловіків та жінок, що спеціалізуються в дзюдо. 
Таблиця 1 

Параметри фізичного розвитку спортсменів, що спеціалізуються в дзюдо 
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Х 23,3 176,6 88,8 0,498 43,8 100,3 34,5 28,8 61,6 39,5 

m 0,6 1,9 5,3 0,026 0,7 3,3 0,8 0,7 1,1 0,9 

σ 3,4 10,3 28,3 0,136 3,8 17,6 4,4 3,6 5,9 4,9 

n 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 
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Х 24,4 179,4 96 0,531 44,9 107,7 36 30,2 61,9 40,4 

m 0,8 2,4 7,2 0,035 0,8 3,9 1 0,8 1,3 1,1 

σ 3,6 10,3 30,6 0,15 3,6 16,6 4,3 3,4 5,4 4,8 

n 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Ж
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ки
 

Х 21,3 171,4 75 0,434 41,8 86,3 31,6 26,1 61,1 37,7 

m 0,5 2,8 5,7 0,026 1,1 3 1 0,8 2,4 1,5 

σ 1,6 8,4 17 0,079 3,4 8,9 2,9 2,3 7,1 4,6 

n 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 tм-ж 3,05 2,15 2,29 2,2 2,19 4,35 3,13 3,65 0,33 1,45 

Дані, представлені в таблиці 1, свідчать про те, що дзюдоїсти-чоловіки мають перевагу перед жінками за більшістю 
параметрів фізичного розвитку - зростанню, вазі, індексу Кетле, ширині плечей, кола грудей, плеча і передпліччя. Лише в 
параметрах окружності стегна і гомілки, при більшій масі тіла у чоловіків, відмінності не є статистично достовірними. 

Однак зазначені відмінності в параметрах ширини плечей, колах різних частин тіла можуть визначатися і, відповідно, 
бути пов'язаними не так з статтю випробовуваних, як з їхньою масою і зростанням, яка виявилася у обстежуваної групи чоловіків 
достовірно вище, ніж у жінок. 

Для перевірки цього припущення спочатку був проведений кореляційний аналіз взаємозв'язків статі, маси і зростання 
випробовуваних з шириною плечей і обхватними розмірами тіла, а потім дисперсійний аналіз однофакторного комплексів, що 
дозволяє визначити ступінь впливу досліджуваних факторів на ширину плечей і обхватні розміри тіла, які в більшості випадків 
виявилися вище у чоловіків[7]. 

Коефіцієнти кореляції, що наведені у таблиці 2, показують, що ширину плечей і обхватні розміри тіла найбільш сильно 
взаємозв'язані з довжиною і масою тіла, індексом Кетле. Зв'язок з статтю статистично достовірна за показниками ширини 
плечей, окружності грудної клітини, плеча і передпліччя. Однак коефіцієнти кореляції, що відображають ступінь взаємозв'язків 
зазначених показників зі статтю виявилися слабкішими. Тобто, ширина плечей і обхватні розміри тіла більшою мірою 
визначаються довжиною і масою тіла, індексом Кетле ніж статтю[1]. 

Таблиця 2  
Взаємозв'язок статі, маси і зростання випробовуваних з шириною плечей і обхватними розмірами тіла 
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Стать -0,398* -0,587 -0,484 -0,545 -0,072 -0,275 

Довжина тіла (см) 0,841 0,616 0,711 0,542 0,685 0,600 

Маса тіла (кг) 0,855 0,936 0,883 0,770 0,615 0,921 

Індекс Кетле 0,821 0,944 0,870 0,781 0,586 0,938 

* Жирним шрифтом виділені статистично достовірні взаємозв'язку 
За отриманими результатами була побудована математична модель у вигляді наступного рівняння множинної регресії, 

представленого нижче: y=0,414x1+109,9x2-0,523x3-37,5±1,54, 



Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова                                                                Випуск 4 (85)  2017  

 

 

133 

 

 

де: y – ширина плечей; x1- довжина тіла (см); x2 - індекс Кетле; x3- маса тіла (кг). 
Високий, при цьому, коефіцієнт множинної кореляції (0,924, p <0.001) свідчить про велику залежність ширини плечей 

від зазначених параметрів.  
Розрахований при цьому коефіцієнт детермінації свідчить про те, що ширина плечей в цілому по групі дзюдоїстів і 

дзюдоїсток на 83,6% визначається довжиною і масою тіла, а також їх співвідношенням, вираженим через індекс Кетле. 
Фактор жіночої статі, як показав дисперсійний аналіз однофакторного комплексів, визначає ширину плечей на 12,8% (p 

<0,03). Тобто біологічні особливості чоловічого організму передбачають більш широкі плечі.  
Найбільшою мірою від статі залежить об'єм грудної клітки, який також найбільший у чоловіків[2]. 
Нижче представлена, розроблена нами модель, що характеризує залежність окружності грудної клітини від довжини і 

маси тіла і їх співвідношення. y=0,0825x1+165,59x2--0,2326x3+24,0±6,1 
де: y – окружність грудної клітки; x1- Довжина тіла (см); x2 - Індекс Кетле; x3- маса тіла (кг).  
Високі коефіцієнти множинної кореляції (r = 0,944, p <0.001) та детермінації (r = 0,836, p <0.001). свідчить про те, що 

коло грудної клітини (ОКГ) на 83,6% визначається довжиною і масою тіла дзюдоїстів, а також їх співвідношенням (Індекс Кетле). 
Застосування методу покрокової регресії показало, що з 3-х аналізованих детермінант найбільш сильний вплив на окружність 
грудної клітини надає відношення маси тіла до довжини тіла, тобто індекс Кетле. Окремо ж, маса і довжина тіла істотно слабкіше 
детермінують даний параметр фізичного розвитку. 

Індекс Кетле визначає на 88,8% ОКГ, коефіцієнт кореляції (0,944, p <0.001). Ця залежність апроксимується наступним 
рівнянням 1-го порядку: y=39,715+ 121,8x±5,9 

 де: y - коло грудної клітки; x - Індекс Кетле; 
Залежність кола плеча від зазначених параметрів представлена нижче:  y=0,202x1+66,4x2-0,235x3-13,326±2,1 

де: y - коло грудної клітки; x1-довжина тіла (см); x2 - Індекс Кетле; x3-маса тіла (кг) .- 
Подальший аналіз показав, що найбільш сильний вплив на окружність плеча надає маса тіла: 
Обхват плеча (см) = 22,31 + 0,137 × Вага тіла (кг) ± 2,09 
Високий коефіцієнт парної кореляції (r = 0,883, p <0.001) і скоригований коефіцієнт детермінації (d = 0,771) свідчать про 

те, що обхват плеча на 77,1% визначається масою тіла дзюдоїстів і дзюдоїсток.  
Залежність кола передпліччя від довжини і маси тіла, індексу Кетле відображена в наступній моделі множинної 

регресії: y=0,4085x1+193,0x2-0,937x3-56,247±2,1 
Де: y - обхват передпліччя; x1-довжина тіла (см); x2 - Індекс Кетле, x3-маса тіла (кг).  
Коефіцієнт множинної кореляції - (0,828, p <0.001), детермінації (0,685) свідчать про те, що обхват передпліччя на 

68,5% визначається впливом 3-х показників моделі (масою і довжіної тіла, індексом Кетле) дзюдоїстів і дзюдоїсток (F- 18,14, p = 
0,000002). 

При додаванні до аналізу залежності кола передпліччя від довжини і маси тіла, індексу Кетле параметра статі з 
подальшим проведенням покрокової регресії та дисперсійного аналізу виявлено, що два параметри, із перерахованих, надають 
найбільш сильний вплив на окружність передпліччя - індекс Кетле і стать. Їх впливом можна пояснити мінливість обхвату 
передпліччя в 69,8% випадків (F (2,26) = 29,97 p <, 00000). Коефіцієнт множинної кореляції - 0,835, p <0.0001). y=23,11+ 17,68x-
2,33x1 ±2,04 

де: y - окружність передпліччя (см); x - Індекс Кетле (г / см); x1 - код статі (чоловіки - 1, жінки -2). Нижче представлені 
результати двофакторного дисперсійного аналізу відображають вплив статі та індексу Кетле, а також їх взаємодії на окружність 
передпліччя випробовуваних. 

Висновки. При наявності великого фактичного матеріалу про рівень розвитку окремих рухових якостей, показниках 
фізичного розвитку, спеціальної працездатності дзюдоїстів, слабко відображена диференційована оцінка фізичного розвитку, 
рухових якостей, спеціальної працездатності й спортивного результату в дзюдо залежно від морфофункціональних 
особливостей жіночого організму, фізичної підготовки жінок, їхнього  віку, вагової категорії й інших факторів, що визначають 
рівень їхньої спеціальної підготовленості. 

Оцінка фізичної підготовленості дзюдоїстів – чоловіків і жінок із цих позицій, розробка відповідних моделей відкриває 
нові шляхи для її всебічної диференційованої оцінки й удосконалювання. 

Все це говорить про актуальність проблеми вдосконалювання структури фізичної підготовленості дзюдоїстів, 
важливості висвітлення її взаємозв'язків з статтю, фізичним розвитком, гормональним статусом, рівнем спеціальної 
працездатності. Розкриття проблеми з таких позицій має як теоретичне, так і практичне значення.  

Перспективи подальших розвідок. У зв'язку з вищевикладеним необхідно проведення подальших  досліджень з 
використанням: 

Тензодинамометрів, високошвидкісної відео зйомки на предмет вивчення біомеханічних якостей використовуваної 
техніки, медико-педагогічного тестування на предмет обґрунтування фізіологічно прийнятних прийомів для жіночого організму. 
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Чеховська А.Ю., Градусова Н.В. 
 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМУ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ 
 
В статті розглянуто вплив новітніх фітнес-технологій на процес навчання студентів вищих навчальних закладів. 

Розкрито значення фітнес-технологій в системі навчання. Визначено основні напрямки сучасного фітнесу та їх оздоровчий 
вплив. 

Ключові слова: фітнес, студенти, новітні технології, система навчання.  
 
Чеховская А.Ю., Градусова Н.В. Эффективность внедрения новейших фитнес-технологий в систему 

обучения студентов ВУЗов. В статье рассмотрено влияние новейших фитнес-технологий на процесс обучения 
студентов высших учебных заведений. Раскрыто значение фитнес-технологий в системе обучения. Определены основные 
направления современного фитнеса и их оздоровительное воздействие. 

Ключевые слова: фитнес, студенты, новейшие технологии, система обучения. 
 
Chekhovskaya A.Yu., Gradusova N.V. Efficiency of introduction of the newest fitness technologies in system of 

training of students of high schools. The article considers the influence of the newest fitness technologies on the process of teaching 
students of higher educational institutions. The importance of fitness technologies in the training system is revealed. The main directions 
of modern fitness and their health effects are determined. 

Motor activity in the form of exercise can effectively generate the necessary skills and abilities, physical abilities, to optimize 
the training process, improve health, increase efficiency. Indeed, a person can withstand all mental and physical activity in modern 
terms, it ought to be trained and hardened. If there is any cure diseases, it is mostly healthy lifestyle. If the student will own and actively 
use a variety of exercise, it will improve your physical condition and level of physical fitness, indicators of physical health. 

Physical activity university students the best way to ensure implementation of the latest fitness technology. In recent years, 
developed a number of programs and regulations implementing ideas to enhance encourage students to physical activity. One of the 
promising directions of these challenges is the development, validation and implementation of new fitness technologies aimed at creating 
conditions for involvement of students in health programs, stimulating in their interest to exercise, recovery from training and productive 
employment, assistance in meeting grounds personality and interests during leisure time. 

Students the future elite of society, its intellectual potential. They are the future creators of material and spiritual wealth of the 
country, and now is the face of the nation, its beauty, energy, activity, creativity. In addition, students the future fathers and mothers of 
children, and therefore they are potential health of future generations. Thus, maintaining and improving the health of students is the most 
important task of our time 

Key words: fitness, students, latest technologies, training system. 
 
Актуальність. У сучасних умовах здоров’я молоді – це визначальна категорія, яка впливає на соціальну стабільність 

суспільства (В. Г. Арефьєв, М. В. Дутчак, О. А. Мартинюк, Н. В. Москаленко, Т. Ю. Круцевич). Від нього залежить трудовий 
потенціал країни та її обороноздатність, а також, що не менш важливо, забезпечення здорового майбутнього покоління (Н. О. 
Рингач) [7]. 

Студенти – це майбутня еліта суспільства, його розумовий потенціал. Вони є майбутніми творцями матеріальних і 
духовних благ країни, а нині – це обличчя нації, її краса, енергія, активність, творчість. Крім того, студенти – це майбутні батьки й 
матері дітей, і тому вони несуть потенціал здоров’я прийдешніх поколінь. Отже, збереження й поліпшення здоров’я студентської 
молоді є найважливішим завданням сучасності. 

Людський організм у процесі еволюційного розвитку запрограмований природою для руху, причому активна рухова 
діяльність необхідна не в якийсь період життя, а постійно - з раннього дитинства до глибокої старості. Сама людина, усі її органи 
й системи тисячоліттями формувалися в результаті руху. Однак за останні сто років умови життя людини кардинально 
змінилися. Технічний прогрес призвів до того, що енергію, яку людина затрачала на трудову діяльність, зараз на 90 % виконують 
машини [5].  

Рухова діяльність у формі фізичних вправ дозволяє ефективно формувати необхідні вміння й навички, фізичні 
здібності, оптимізувати тренувальний процес, поліпшити стан здоров'я, підвищити працездатність. Дійсно, щоб людина могла 
витримати всі розумові й фізичні навантаження в сучасних умовах, вона повинна бути тренованою і загартованою. Якщо існує 
якась панацея від хвороб, то вона значною мірою полягає в здоровому способі життя. Якщо студент буде володіти та активно 
користуватися різноманітними фізичними вправами, то поліпшить свій фізичний стан і рівень фізичної підготовленості, показники 
фізичного здоров'я [6]. 
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Рухову активність студентів ВНЗ найкраще забезпечити шляхом впровадження новітніх фітнес-технологій. За останні 
роки розроблено низку програм, ідей і положень щодо підвищення рівня залучення студентської молоді до рухової активності. 
Одним із перспективних напрямів реалізації цих завдань є розробка, обґрунтування та впровадження новітніх фітнес-технологій, 
які спрямовані на створення умов для залучення студентів до оздоровчих програм, стимулювання в них інтересу до занять 
фізичними вправами, відновлення після навчальних та виробничих занять, сприяння у задоволенні мотивів та інтересів 
особистості під час дозвілля (В. Г. Арефьєв, К. І. Левінська, О. Л. Благій, В. Б. Зінченко, Ю. О. Усачов). 

Ринок фітнес-індустрії в Україні продовжує активно розвиватися, збагачуючись новими технологіями. Аналіз їх 
еволюційного розвитку, є актуальним питанням в сфері навчання студентів ВНЗ, оскільки дозволяє виявляти основні аспекти, які 
впливають на появу нових технологій та прогнозувати нові напрямки удосконалення вже відомих програм, а також мають 
оздоровчий вплив на організм людини на їх фізичне, психічне, духовне здоров’я.  

Виклад основного матеріалу.  Аналіз літературних джерел свідчить про те, що проблема ефективності впровадження 
інноваційної діяльності у сфері фітнесу є досить актуальною (Ж. Г. Аникиенко, Р. Н. Испулова, Е. Ю. Пономарева,). Це пов’язано 
насамперед з тим, що ця сфера динамічно розвивається. На важливості ефективності впровадження фітнес-технологій в 
системі навчання студентів ВНЗ наголошують такі автори, як М.В. Дутчак, Л. Я. Іващенко, О. Л. Благій, Ю. О. Усачов, М. В. 
Осиченк, та ін. [7]. Огляд наукової літератури підтверджує наявність розмаїття авторських підходів до тлумачення дефініції 
«фітнес-технології», визначення їх класифікаційних ознак, специфіки розробки, особливостей та чинників забезпечення 
ефективності їх впровадження у практику фізичного виховання студентської молоді (В. И. Григорьев, В. В. Іваночко, І. Б. 
Грибовська, Ф. В. Музика). 

Фітнес-технології нового століття збагатилися програмами, які в зарубіжній літературі об'єднані під терміном «minеd 
body» - «розумне тіло» . До них належить йога, пілатес, тайзі-цюань. Східне походження більшості з них, наділило їх спільними зі 
східними філософськими системами рисами, які полягають у тому, що в них організм людини розглядається як єдине ціле. В 
зв'язку з цим, тренування спрямовується не на вдосконалення окремих сторін фізичної підготовленості, чи тренування 
локальних груп м'язів або певних систем організму, а на розвиток вміння інтегрувати весь його наявний руховий і ментальний 
потенціал для максимально точного і ефективного виконання певних дій. При цьому велика увага приділяється свідомому 
контролю за правильністю виконання вправи, під час якого основна увага концентрується на м'язах. Ці особливості програм 
«minеd body» позитивно впливають на удосконалення координаційних можливостей, поліпшують «відчуття» власного тіла [1].  

Слід підкреслити, що на усіх етапах розвитку фітнес-технологій поряд з появою нових форм занять, відзначається 
вдосконалення вже відомих. Цей процес відбувається за рахунок комбінування засобів різних тренувань а також їх взаємної 
трансформації. Його відображено у класифікації фітнес-програм, які запропонували М. Булатова і Ю. Усачов.  

У ній відомі види програм розподіляють на три групи: 1 - програми, основані на одному виді рухової активності; 2 - 
програми, які комбінують декілька видів рухової активності; 3 - програми, які поєднують один або декілька видів рухової 
активності з чинниками здорового способу життя (загартування, масаж, водні процедури, аромотерапія тощо) [2].  

Застосування фітнес-технології серед студентської молоді виявляється в трьох основних напрямах.  
По-перше, визначає здатність студентів ВНЗ до саморозвитку, відображає спрямованість особистості «на себе», що 

зумовлено її соціальним і духовним досвідом, забезпечує її прагнення до творчого самовдосконалення.  
По-друге, фітнес є основою самодіяльного, ініціативного самовираження майбутнього фахівця, виявом його творчості у 

використанні засобів фізичної культури, спрямованих на предмет і процес його професійної праці.  
По-третє, фітнес-технології відображають творчість особистості, спрямовану на відносини, що виникають у процесі 

фізкультурно-оздоровчої, суспільної та професійної діяльності, тобто спрямованість «на інших». 
На сучасному етапі розвитку нашого суспільства однією з актуальних проблем є пошук дійових чинників оздоровчого 

впливу на студентську молодь, яка у зв’язку з перенесеними захворюваннями не може в повній мірі використовувати можливості 
загальноприйнятої системи фізичного виховання. Новітні фітнес-технології дають можливість індивідуально підібрати комплекс 
фізичних вправ та працювати в оптимальному режимі. 

Розмаїття сучасних фітнес-програм, які впроваджуються у навчання студентів ВНЗ по структурі та використанні різних 
видів рухової активності повинні відповідати основним принципам фізичного виховання. Яка б оригінальна не була та чи та 

фітнес-програма, у її структурі виділяють такі компоненти:  розминка;  аеробна частина;  кардіореспіраторний компонент 

(частина програми, орієнтована на розвиток аеробної продуктивності);  силова частина;  компонент розвитку гнучкості 

(стретчинг);  заключна (відновна) частина [6].  
Запропонована загальна структура фітнес-програми може корегуватися залежно від цільової спрямованості занять, 

рівня фізичного стану тих, хто займається.  
Наприклад, у фітнес-програмах, заснованих на оздоровчих видах гімнастики, розрізняють 8 цільових компонентів або 

блоків:  підвідний (підготовка організму до заняття);  аеробний (розвиток серцево-судинної та дихальної систем організму);  

танцювально-хореографічний (реалізація естетичних мотивів і установок, розвиток координаційних здібностей);  

коректувальний (корекція фігури і силові вправи);  профілактичний (профілактика різних захворювань);  додатковий (розвиток 

спритності, гнучкості, вестибулярної стійкості);  вільний (розвиток музично-ритмічних здібностей); 52  релаксаційний 
(відновлення після занять, зняття втоми і розслаблення).  

Ефективність впровадження новітніх фітнес-технологій в процес навчання студентів ВНЗ полягає в реалізації принципу 
оздоровчої спрямованості, що конкретизується у фізкультурно-оздоровчих технологіях, які на даний час інтенсивно 
розвиваються.  

Практичним проявом впровадження даних технологій у процес навчання студентів ВНЗ є різноманітні фітнес-програми, 
які складають основний зміст діяльності фізкультурно-оздоровчих груп, що створюються на базі фізкультурно-спортивних 
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організацій, а також персональних фітнес-занять.  
При складанні новітніх фітнес-програм особливу увагу звертають на загальноосвітній момент, який дозволяє студентам 

у процесі навчання та занять з фітнесу збагачувати свій руховий досвід, удосконалювати вміння керувати своїми рухами в будь-
якому ритмі, з різною швидкістю та ступенем напруги, формувати й удосконалювати навички виконання окремих компонентів 
або закінчених рухових дій, розвивати координацію. Заняття з фітнесу дають можливість засвоїти техніку рухів при виконанні 
вправ, підвищити рівень гнучкості, зміцнити м'язову систему, створити базовий рівень витривалості тощо. Особливістю новітніх 
фітнес-технологій є відносно прості вправи, не використовувати надвисокого темпу їх виконання: паузи між вправами 
забезпечують повноцінне відновлення. Основним завданням фітнес-технологій є постійне зміцнення здоров'я, підвищення рівня 
фізичного й духовного розвитку студентів вищих навчальних закладів, розширення їхніх знань у галузі фізичної культури, також 
ефективність впровадження новітніх фітнес-технологій в систему навчання студентів ВНЗ полягає в необхідності допомогти 
студентам знайти оптимальний напрямок для задоволення їхньої потреби у фізичних навантаженнях [5]. 

Пріоритет оздоровчо-рекреаційної спрямованості фітнесу пояснюється особливим ефектом й можливістю значного 
підвищення загального рівня працездатності, переключення з одного виду діяльності на інший, що впливає на підвищення 
успішності й творчу активність студентів. Цьому сприяють різноманітні форми проведення занять, що передбачають зміни 
характеру й змісту фізичних вправ залежно від мотивів, інтересів і потреб студентів у фізкультурній активності [4]. 

Однією з особливостей фітнесу є те, що залежно від засобів спрямованості, сучасні програми можна розділити на 
чотири групи: кардіопрограми; програми силової спрямованості; програми "розумне тіло", функціональні тренування. Ці 
програми спрямовані передовсім на розвиток кардіореспіраторної системи. Під час занять відбуваються значні зміни з боку 
серцево-судинної системи, активізується обмін речовин, що в результаті систематичного повторення навантажень такого типу 
призводить до адаптивних реакцій, які виявляються у зниженні частоти серцевих скорочень, артеріального тиску в стані спокою, 
підвищення фізичної працездатності, максимального споживання кисню та інше. Також великого значення ці програми 
набувають при вирішенні питання нормалізації маси тіла. 

За даними наукових досліджень можна сказати, що незважаючи на велику кількість робіт, розробці та впровадженню 
новітніх фітнес-технологій у систему навчання студентської молоді, недостатньо розроблене питання організаційно-методичного 
забезпечення впровадження фітнес-технологій у фізичне виховання студентів. Це значною мірою знижує ефективність 
впровадження визначає актуальність та доцільність даної проблеми і вимагає від науковців подальшої розробки програм та 
методик використання фітнес-технологій в системі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів. 

Висновки. Отже, опрацювавши ряд науково-методичної літератури, можна стверджувати, що сучасний стан фізичного 
виховання студентської молоді потребує нових методик та програм. А у зв’язку зі стрімким розвитком науково-технічного 
прогресу важливим постає питання сформувати в студентів звичку до систематичних занять. У цьому і полягає значне 
підвищення ефективності процесу фізичного виховання студентів. Тому впровадження новітніх фітнес-технологій у сферу 
навчання студентської молоді дозволить розширити діапазон засобів рухової активності, тим самим збільшити кількість тих, хто 
тренується, задовольняючи їхні потреби й інтереси. 
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ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ НАУКОВОГО ЧАСОПИСУ НПУ імені М. П. ДРАГОМАНОВА 
«НАУКОВО-ПЕДАГОПЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

(ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ)» 
 

ЗБІРНИК ВХОДИТЬ ДО ПЕРЕЛІКУ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ З ПЕДАГОГІКИ, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І 
СПОРТУ. 

 
СТАТТІ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 14 ЧИСЛА КОЖНОГО МІСЯЦЯ, ВИПУСК ТА ОТРИМАННЯ ЗБІРНИКА - ПРОТЯГОМ 

ОСТАННЬОГО ТИЖНЯ КОЖНОГО МІСЯЦЯ. 
 

Текст статті обсягом 10 і більше сторінок друкується в редакторі Microsoft Word for Windows; формат тексту – *doc або 
*rtf, шрифт тексту – Times New Roman, 14 pt, інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, вирівнювання по ширині. Параметри 
сторінки: ліве поле – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє, нижнє – 20 мм. До статті можна включати графічні матеріали – рисунки, 
таблиці, фото, формули тощо. Назва і номери рисунків вказуються під рисунками, назви і номери таблиць – над таблицями. 
Графічні матеріали контрастні, малюнки згруповані, розташовуються у тексті статті та виконані в одному з графічних редакторів 
(jpg, gif), шрифт у таблицях і на рисунках - не менше 11 кегль.Нумерація джерел наскрізна за алфавітом. Список літератури 
повинен мати не менш 50% авторів надрукованих латиницею. Переноси не ставити. 

Стаття повинна бути оформлена згідно з вимогами до фахових статей і містити такі необхідні елементи: постановка 
проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій; 
формулювання мети роботи (постановка завдань); виклад основного матеріалу дослідження; висновки і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямі;  література.. 

Оформлення титульної сторінки статті: УДК, П.І.Б. автора(ів), повна назва організації, місто мовою статті (курсивний 
шрифт, вирівнювання по правому краю); інтервал – назва статті великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру; 
інтервал – три анотації, ключові слова (до 2 рядків) – російською, англійською (на сторінку форматом А4) та мовою статті, перед 
кожною анотацією – назва статті та ПІБ автора(ів) мовою анотації. 

Електронну версію матеріалів (статті + авторська довідка) направляти на e-mail: 4asopis_seria15@ukr.net. 
За зміст і достовірність поданих до друку наукових даних відповідають автори та співавтори. Після рецензування статті 

(крім статей докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів) повідомлення про прийняття її до друку (чи відхилення) 
надсилається автору лише на електронну адресу. Тільки тоді автор оплачує видання і обов’язково надсилає копію квитанції 
про cплату на електронну адресу оргкомітету.  

Оплата за друк статті проводиться з розрахунку 35 грн за кожну сторінку публікації поповненням рахунку на картку в 
Приват Банку 5168 7572 5028 2177 (на ім’я Миненко Лілії Вікторівни), після оплати надіслати повідомлення SMS на 
+380969841030, вказавши своє прізвище і перераховану суму коштів. 

 За довідками звертатися за номером +380969841030 (Тетяна Анатоліївна). 
Редакція протягом місяця надсилає за вказаною адресою відділення Нової пошти 1 примірник збірника (в авторській 

довідці вказати адресу відділення Нової пошти отримувача). Також збірник можна отримати безпосередньо на факультеті 
фізичного виховання і спорту НПУ імені М.П. Драгоманова за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська3-9, звертатися за тел.+38 097 
7523812 (Лілія). 

Співавтори або бажаючі можуть замовити додаткову кількість збірників вартістю 100 грн. за 1 примірник до 15 числа 
поточного місяця. 

Даний збірник входить до переліку фахових видань України з педагогіки, фізичного виховання і спорту.  
 
 
 
 
 

mailto:4asopis_seria15@ukr.net

