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1. НАУКОВИЙ НАПРЯМ: ІННОВАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ 

 
Norkowski Henryk, PhD, Assoc. Prof. WSEWS,  

Academy of Education in Sport in Warsaw (Poland), hnorkowski@wp.pl 
Modzelewska Agnieszka, MA,  

Academy of Education in Sport  
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PHYSICAL CAPATITY AND BODY COMPOSITION OF GIRLS HROM URBAN AND RURAL AREAS 
 
The paper presents the results of research on the physical capacity and body composition of young girls living in a 

metropolitan and rural areas. The level of aerobic capacity (Astrand-Ryhming test), the level of anaerobic capacity (Quebec test) and 
body composition (TANITA MC-780 S MA) were analyzed. The results of the research showed a differentiated body composition of 
both groups, a similar level of aerobic capacity and a significantly higher level of anaerobic capacity of girls from the urban 
environment. 

Key words: girls, body composition, aerobic, anaerobic capacity 
 
Introduction 

Physical capacity is defined as the ability for the proper functioning of the body in a wide range of human life requirements 
[3]. Considering the above in the context of systems of obtaining energy for the work of skeletal muscles, aerobic and anaerobic 
efficiency are distinguished, and their manifestations are visible in many everyday life situations as well as in sports and recreation.  
The level of efficiency and fitness of the body is the result of genetic determinants and a number of environmental factors, such as 
place of residence, type of work, diet and the level of physical activity. Considering the above, and assuming that physical 
performance plays a key role in the development of children and adolescents, this study attempts to determine the level of aerobic 
and anaerobic capacity as well as the body composition of fifteen-year-old girls living in the metropolitan (Warsaw) and rural 
(Sochocin) areas. 

Human body composition became the subject of scientific research in the second half of the 19 th century. Currently, body 
composition analysis is performed using electrical bioimpedance, which is a reliable, non-invasive, safe and very effective way to 
determine the components of the human body composition. Bioimpedance consists in measuring the total resultant electrical 
resistance of the body, which is "a derivative of resistance (reactive resistance) and reactance (active resistance) using a set of 
surface electrodes that are connected to a computer analyzer and also using a current of a given frequency and intensity [4, p. 79]. 
This method allows one to accurately assess muscle mass, adipose tissue, lean tissue and body hydration status. It is also a more 
precise method for calculating the body mass index BMI. 

Aim of the research: to determine the level of aerobic and anaerobic capacity as well as the body composition of fifteen-
year-old girls living in a metropolitan and rural areas. 
Research material 

Participants: 30 girls living in a metropolitan area (Warsaw) and 30 girls from a rural area (Sochocin). The average age of 
the respondents was 14.53 years, the average body height was 165.40 cm and the average body weight was 55.78 kg. The research 
material consists of numerical data describing the results of anthropometric measurements, body composition and tests of aerobic 
and anaerobic capacity. 

Test methods 
The body composition of the examined girls was determined by the bioelectrical impedance (BIA) method with the use of 

the TANITA MC-780 S MA device. The following issues were assessed: body weight, adipose tissue mass, muscle mass, mass of 
lean tissue, water content. 

The height of the body was determined using an anthropometer by measuring the distance between the base and the 
highest point of the head (vertex), keeping the following conditions: maximally upright body position, head positioned in the Frankfurt 
plane, anthropometer perpendicular to the base. 

In order to determine the body type of the examined persons, the BMI index and the Quetelet I index, expressing the ratio 
of body mass (g) to body height (cm), were calculated. 

The aerobic capacity was determined indirectly using the procedure according to the protocol of the Astrand-Ryhming 
method [1] on a Monark 824 E cycloergometer. VO2 max. was estimated during physical exertion with gradually increasing load. The 
initial load in the test was selected individually for each person (1 W / kg), and the pedaling cadence was 50 rev / min. The first stage 
of the load lasted 6 minutes. If the HR was between 130 and 170 bpm and the difference in the HR rate in the last minute did not 
exceed 5 bpm, the test could be considered as a complete one. If the differences were greater, the test was extended for some more 
minutes until the HR balance was obtained. If the HR was below 130 bpm and the load increased by ½ W / kg it was held for another 
6 minutes. Work with a given load was performed until the functional equilibrium was achieved, the moment of its occurrence was 
determined on the basis of the heart rate, in the range of 65% - 80% HR max, i.e. 130-160 bpm; the optimal HR value should not 
exceed 85% HR max; 170 / min. Based on the mean value of HR during functional equilibrium and the amount of workload with 
which the test person was working, the estimated value of the maximum oxygen uptake in liters per minute was read from the 
Astrand nomograms and the value read was multiplied by the age factor. 

Girls' anaerobic capacity was determined using the Quebec test [5], which consisted of 10 seconds of work with the 
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maximum intensity of the lower limbs on a Monark 824 E cyclo-ergometer connected to an IBM computer equipped with the "MCE 
v.5.0" programme [10]. According to the Bar-OR procedure [2], the load on the cycloergometer pan was 0.075 of body weight. The 
analysis showed the relative mechanical operation [J/kg] and the relative maximum power [W/kg]. 

While developing the research results, basic statistical indicators were used: sums, mean values, standard deviations from 
means. In order to determine the significance of differences in mean values between the groups of the studied girls, the Student's t-
test was used for independent samples, assuming the value of the p <0.05 as significant. The research was carried out in Warsaw 
and Sochocin in the period of 1-30.10.2018. 

 
Results  

Table 1. List of anthropometric indicators 

Indicators 
Sochocin 

(n=30) 
Warsaw 
(n=30) 

Statistic value „p” 

Age of person (years) 
15,64 
±0,20 

15,51 
±0,35 

0,0758 

Body height 
(cm) 

165,89 
±4,83 

169,77 
±10,82 

0,0782 

Weight 
(kg) 

61,43 
±11,90 

58,67 
±12,42 

0,3838 

BMI  
(kg/m2) 

22,37 
±4,65* 

20,17 
±2,62 

0,0279 

Legend: * - statistically significant difference 
 

Student's t-test results showed: 

 no significant differences in the mean values of indicators describing age, body height and body weight of the compared groups of 
girls; 

 significantly higher mean BMI value in the group of girls from the rural area (Sochocin). 
 

Table 2. Summary of the values of Quetelet I indicators 
describing the body type of the studied groups of girls 

Body type 
Indicator 

value 
Sochocin 

(n=30) 
Warsaw 
(n=30) 

Construction  
Slim 

≥ 303 
3 people 
(10,00%) 

7 people (23,33%) 

Construction 
 Average 

304-387 
19 people 
(63,33%) 

18 people (60,00%) 

Construction 
 strong or obese 

< 387 
8 people 
(26,67%) 

5 people 
(16,66%) 

Legend: * - statistically significant difference 
 

The analysis of the data in the table above shows that the studied groups of girls differed in terms of body type. 
Considering the differences in the numbers, it should be noted that the greatest differentiation in favour of girls from the metropolitan 
areas occurred in the slim and the strong or obese groups. 

It can be assumed that the observed phenomenon may explain the previously identified significant differences in the BMI 
values. 
 

Table 3. List of body composition indices studied groups of girls (M ± SD) 

Indicators 
Sochocin 

(n=30) 
Warsaw 
(n=30) 

Statistic value „p” 

Adipose tissue (%) 26,73*±6,35 20,59±7,02 0,0007 
Adipose tissue (kg) 17,19*±7,72 12,19±5,45 0,0053 

Fat-free mass (kg) 44,24±4,96 46,50±10,17 0,2805 

Muscle mass (kg) 42,03±4,68 43,82±9,67 0,3664 

Water mass(kg) 32,38±3,63 34,04±7,43 0,2781 

Legend: * - statistically significant difference 
 

The assessment of the degree of differentiation of the mean values of indicators describing various aspects of body 
composition based on the results of the Student's t-test showed that girls from the rural area (Sochocin) differed significantly from 
their peers in terms of percentage and weight of adipose tissue. 
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Table 4. Summary of indicators of aerobic and anaerobic capacity 

studied groups of girls (M ± SD) 

Indicators 
Sochocin 

(n=30) 
Warsaw 
(n=30) 

Statistic value „p” 

VO2 max.(ml/kg/min) 39,80±7,80 41,56±9,76 0,2758 

Mechanical work (J/kg) 63,91±7,39 77,72*±8,80 0,0087 

Power max.(W/kg) 7,72±0,84 9,15*±1,04 0,0007 

Legend: * - statistically significant difference 
 

The results of the Student's t-test showed that: 

 girls from rural (Sochocin) and metropolitan (Warsaw) areas did not differ significantly in terms of the average VO2 max. values 
describing aerobic capacity; 

 girls from the metropolitan areas (Warsaw) performed significantly more mechanical work in the Quebec test; 

 girls from the metropolitan areas developed a significantly higher maximum power in the Quebec test. 
Summary 
The results of the research presented in this study showed that fifteen-year-old girls living in different environmental 

conditions (large cities and villages) on a daily basis are characterized by a number of similarities and differences. 
When analyzing the anthropometric indices of the compared groups, it should be noted that there were no significant 

differences in body weight and height, with a significantly higher BMI in the group of girls from a rural area, which, in the context of 
the data contained in Table 2, may be related to the type of body build. 

The above assumption is confirmed by the data illustrating the differentiation of the body composition of the surveyed girls, 
which showed that girls from the rural area were characterized by a significantly higher content of adipose tissue. 

On the other hand, when considering the differentiation of indicators describing various aspects of the physical capacity of 
the surveyed girls, it should be emphasized that there are no statistically significant differences with regard to the maximum oxygen 
uptake, which may be a premise for the thesis about a similar level of their daily physical activity. 

A different situation was found when comparing the indicators of anaerobic capacity, as it turned out that girls from the 
metropolitan areas significantly exceeded their peers both in terms of the amount of work performed in the Quebec test and the 
maximum power developed during the test effort. In order to explain this phenomenon, one can again refer to the aforementioned 
different proportions of the body type in the groups, where there was a clearly higher percentage of girls with a strong physique in the 
case of girls from the rural area. Many years of the authors’ own research can be considered as an additional argument for such a 
possibility, which showed that people with lower body weight usually achieve better results in the Quebec test. 

Comparing the obtained results to the studies of other authors, it should be emphasized that the average values of VO2 
max. of the surveyed girls (39.8-41.55 ml / min / kg) are clearly higher than the data for students of UMSC (36.2 ml / kg / min) and 
the Presov University (34.47 ml / kg / min) - quoted in the work of Krawczyk [6]. 

The situation is similar when the results of the Quebec test of the surveyed girls are compared with the data on the level of  
anaerobic capacity of non-training UMCS students quoted by Norkowski [8, pp. 192-195]. 

It should also be emphasized that the indicators describing the average amount of mechanical work (77.72 J / kg) and 
maximum power (9.15 W / kg) developed in the Quebec test by girls from the urban environment do not differ significantly from the 
results given in the study by Sienkiewicz -Dianzenza [9] concerning young, physically active women and amounting to, respectively 
(7.72-8.19 J / kg and 9.35 W / kg). 

Conclusions 
1. The lack of statistically significant differences in the indicators describing the level of fitness in both groups may 

indicate a similar level of daily physical activity of the respondents. 
2. Statistically significant differences in the level of anaerobic capacity of the studied groups may be the result of 

individual genetic determinants both in the context of the proportion of skeletal muscle fibers [7] and the body type of individual 
people. 

3. The obtained results should be treated with great caution due to the small number of respondents and the lack of 
information on their lifestyle, diet, social conditions, etc. 
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CLASSROOM PHYSICAL ACTIVITY BREAKS TIME SEAT REPLACEMENTS AND THEIR IMPACT ON CHILDREN`S 

DAILY SUFFCIENT PHYSICAL ACTIVITY OUTCOMES 
 
This study discusses the effect of Classroom Physical Activity Breaks (ABC-PA) time seat replacements and their impact 

on children's daily sufficient physical activity outcomes.  Experimented in present below the recommended 3*5min (ABC-PA), apply 
for every two hours and 6*5min (ABC-PA) involved for every one-hour static classroom setting. Controlled by a group without no 
ABC-PA per day. Using Fitness-Gram battery tests components as a valid field method to evaluate physical fitness in school-aged 
children. Founded on studying dings and statistical applied. Our results reported that ABC-PA-5min for every one-hour are more 
physically than ABC-PA with 5min for every two-hour static classroom setting. Vindicated in this study owed to their total dynamic 
standing disks per day more apt to raise energy expenditure and sitting time classroom adjustments. 

Keywords: primary schools, children, physical activity, exercise time and frequency, active break program. 
 
Introduction 
Research approves Active Breaks Classroom-Based Physical Activity programs (ABC-PA) as a time-efficient, feasible and 

appealing approach [  HYPERLINK "file:///D:\\конференція\\листопад_2020\\статті\\Zerf.docx" \l "Ama19"  1 ].  
Subjected in similar studies to be integrated at least 3*5-min of moderate-intensity physical activities into their classroom 

routines, daily2]. However, some modifications in terms of their essential alternative frequency, intensity and time implications. 
Studies have explored general perceptions of active break strategies, reporting that active breaks that were short (e.g. <  5-min) and 
quick and easy to implement would be more likely to be adopted in daily practice [  HYPERLINK 
"file:///D:\\конференція\\листопад_2020\\статті\\Zerf.docx" \l "Aga18"  3 ]. Challenging further research to inspect factors associated 
with their efficacy intervention fidelity and feasibility 4]. The case of this study appraised by time seat replacements as an important 
factor in decrease sedentary behaviour. Defined as an act requiring low levels of energy expenditure while a person is sitting or lying 
[  HYPERLINK "file:///D:\\конференція\\листопад_2020\\статті\\Zerf.docx" \l "Hen17"  5 ]. Tested in the present above two-time 
models, a group with the recommended 3*5min (ABC-PA), apply for every two hours and 6*5min (ABC-PA) involved for every one-
hour static classroom setting, be controlled by a group without no ABC-PA per day. 

To judge the efficacy and potential of time seat replacements, all results of samples pre-test and post-test were compared 
with a control group with no ABC-PA. Using Fitness-Gram battery as a comprehensive assessment of school health policies and 
public health applications 6]. Elaborated by the Cooper Institute under five components of health-related fitness: aerobic endurance, 
muscular strength and muscular endurance, flexibility, and body composition. Calculated based on health-fitness standards specified 
from their age and gender designed to promote physical activity with the vision of improving the efficiency and effectiveness of 
school-based physical education [  HYPERLINK "file:///D:\\конференція\\листопад_2020\\статті\\Zerf.docx" \l "Ken16"  7 ]. 

Admit by similarities as the usual complete test battery practises in many countries to prevent the non-communicable 
diseases arising from an unhealthy lifestyle (Jacqueline, et al., 2014). Implemented in the present to estimate the impact of time seat 
replacements on children's daily sufficient physical activity outcomes. Clarify by Hills, et al., (2015) as the ideal model with a more 
bodily classroom activity, more energy expenditure and sitting time classroom adjustments4]. 

MATERIALS AND METHODS  
Advised this academic study as the first Algerian pilot research among our primary schools. His appointment aims to test 

the effect of time seat replacements and their impact on children's daily sufficient physical activity outcomes. 
Hypothesis in this study below two times reset postural models, group with the recommended (ABC-PA), apply for every 

two hours and 6*5min (ABC-PA) involved for every one-hour static classroom setting controlled by a group without no ABC-PA per 
day. All groups with ABC-PA apply the same program be integrated toward four-week using video-based physical activity for the 
academic years (2017-2018). Set in Figure 1 as a program and Figure 2 as ABC-PA time-seat protocol practises in the present 
study. 

The only role of teachers, who voluntarily accepted to be engaged in this experience, was the applications of the video-
based physical activity. Appropriated for their students by respecting model content and encouragements of their students to repeats 
their proposed daily base-physical-activity proposed. 

Participants 
The samples included 4 teachers and 5-grade class levels. Represent a total of 135 children (74 girls and 61 boys), 45 in 

each class. All participants provide their written consent to attend the study. Their characteristics before experiment beginning, are 
shown in Table 1. The ethics committee Physical Education Institute, University of Abdel Hamid Ibn Badis Mostaganem provided its 
approval under the code ‘45/IEPS/2017’. 
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Table 1. Present characteristics of samples in the pre-test. 

Variables Total 
n = 135 

ABC-PA-5min*6 
n = 45 

ABC-PA- 5min*3 
n =45  

  without 
n=45 

Age (years) 10.31 ± 0.55 10.11 ±0.72 10.52 ±0.49  10.22 ±0.84 
F at p≤ 0.05 F= 79.58                  p=0.25 
B.H (cm) 142 ± 5.21 144.02 ±1.79 143.95 ±1.56  143.93 ±2.22 
F at p≤ 0.05 F=120.58                     p=0.32 
B.W (kg) 36.50 ±4.72 36.46 ±4.52 36.91 ±3.37  36.85 ±3.65 
F at p≤ 0.05 F=550                  p=0.45 
Male 61 20 19  22 
F at p≤ 0.05 F=73.18              p=0.56 
Female 74 25 26  23 
F at p≤ 0.05 F=94.41            p=0.23 
Grade level All class 5 grade level 

 
Procedures 
We based on Fitness Gram battery test. Recently identified as a significant battery to assess health-related fitness [  

HYPERLINK "file:///D:\\конференція\\листопад_2020\\статті\\Zerf.docx" \l "Coo17"  6 ]. Using their five components, aerobic 
capacity (VO2max). Body Composition (BMI). Muscular strength (Upper body – M.S.U.B – and lower body – M.S.L.B). Abdominal 
endurance (E.A) and flexibility (F. L. B). 

• (VO2max): We based on the reduced Cooper test. The child runs or walks around a marked rectangle measuring 9 × 
18 m (the size of a volleyball field) for 6 minutes. Both running and walking are allowed. The test item score remains the distance 
traversed in 6 minutes (measured in meters). 

• (BMI): we based on body mass index (calculated from height and weight). 
• Muscular strength upper and lower body, endurance Abdominal and flexed trunk: 
- (M.S.U.B): we based on pushing a medicine ball (1kg) with two hands as far as possible. The starting position is with the 

feet parallel to each other and shoulder-width apart, with the ball held against the chest. Test item score (better of two attempts) 
keeps the distance achieved (measured in meters). 

-: we based on the Vertical Jump Test. The student jumped vertically as high possible. Using both arms and legs to assist 
in projecting the body upwards. 

- we based on tests sit and reach to measure lower back and hamstring muscle flexibility. The score is recorded to the 
nearest centimetre or half-inch. As the distance reaches by the hand. 

- (E.A): we based on Abdominal Curl-Sit Up endurance tests typically conducted over one minute and measure the 
maximum numbers of correctly performed sit-ups in that time. 

Instruments. The programs were implicated toward four-week. Using the push, pull, squat, standing chair Single-leg 
balance, flexibility, self-myofascial release and static stretching as a complimentary PA program6]. Recommend by the National 
Academy of Sports Medicine [  HYPERLINK "file:///D:\\конференція\\листопад_2020\\статті\\Zerf.docx" \l "Mic08"  8 ]as easy 
workouts that involve only 2–4 sets or higher repetition schemes (12–20 repetitions). 

All samples were educated and evaluated individually. Each test item was clarified and demonstrated before the child 
started. Tested before and after the realisations of the active break programs proposed for each sample. Practice by experimental 
groups been prepared based on video exercises. Set in Figure 1 as content and Figure 2 as complimentary time ABC-PA modalities 
proposed. For the progress of participants, we based on Max's child repetitions to improve cardiopulmonary fitness and reduce their 
sitting static desk time (Jacqueline, et al., 2014). 

 
Figure 1. Present content ABC-PA program apply 
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Figure 2. Present complimentary time seat blew ABC-PA modalities proposed. 
 

Statistical Analysis  
The collected data were tabulated and statistically analysed using IBM SPSS Statistics 16.01 (Armonk, NY, USA). 

Computing arithmetic average (X), standard deviation (SD), person correlations (r), ANOVA One-Way and LSD as the sample's 
entire multiple comparison tests. The results were considered significant at p ≤0.05. 

 
Results. Our samples are homogeneous in all pre-test Tables 1 and Table 2. Support by the insignificance of ANOVA one 

way in the pre-test. The inverse of post-test records for the advantage of active break programs compared to control group results. 
Table 2. Present the pre-and post-test physical fitness samples results. 

 
Variables ABC-PA-5min*6 ABC-PA- 5min*3   Without ABC-PA 

VO2max Pre-test X.SD 
 

42.28 ±4.55 43.49 ±4.78  43.24 ±5.22 

Post-test 44.98±2.32 44.69±3.03  42.94±1.67 
F at p≤ 0.05 Pre-test F=54.22                    p=0.43 

Post-Test F=6.04        p=0.00 

BMI Pre-test X.SD 22.55 ± 1.55 21.88 ±2.45  22.44 ±1.47 
Post-test 21.32 ±1.88 21.48±1.44  22.65 ±3.09 

F at p≤ 0.05 Pre-test F =19.22                  p=0.64 

Post-Test F= 7.46       p=0.00 

M.S.U. B Pre-test X.SD 2.42 ±2.35 2.44 ±3.42  2.40 ±3.42 
Post-test 2.94 ±1.35 2.78 ±1.42  2.40 ±1.42 

F at p≤ 0.05 Pre-test F=22                    p=0.46 

Post-Test F= 7.26       p=0.00 

M.S.L. B Pre-test X.SD 11.92 ±2.55 11.81 ±3.02  11.78 ±3.22 

Post-test 15.75 ±2.03 14.52±2.17   12.09 ±2.08 

F at p≤ 0.05 Pre-test F=75     p=0.41 

Post-Test F= 8.26       p=0.00 

E. A Pre-test X.SD 8.88 ±3.33 7.89 ±2.98  7.98 ±4.22 

Post-test 14.58 ±5.48 13.99±2.78   9.02 ±3.43 

F at p≤ 0.05 Pre-test F=12.2          p=0.56 

Post-Test F= 7.27        p=0.00 

F. L. B Pre-test X.SD 14.55 ±2.58 13.99 ±2.78  14.72 ±3.42 

Post-Test 17.05 ±1.45 16.09±1.65   14.04 ±1.52 

F at p≤ 0.05 Pre-test F= 122                 p=0.85 
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Post-Test F=6.48         p=0.00 

Note: Body Composition (BMI)/Muscular strength Upper body (M.S.U.B)/Muscular strength lower body (M.S.L.B)/Flexibility (F. l. 
B)/Endurance Abdominal (E.A). 

 
Confirmed by Fitness Gram battery test in the benefits of active breaks program with more time seat replacements. 

Recording the higher scored than recommended 3*5min and the control group in the post-tests. Explained in this study due to 
complementary time ABC-PA practised, enumerated in Figure 2. Establish by clear inverse significant correlations between the 
active-standing time involves and classroom inactive time chair sitting, outlined in Table 3. Admit by LSD post-test Table 4 in the 
interest of ABC-PA-5min for every one-hour static seat. Revealed in this study as decisive factors in structuring the feasible and 
potential effectiveness primary School Active Break Program, able to enhance schooled bodies global mobility with the required 
standing discs sitting adjustments.  

Table 3. Present the Pearson correlation between voluntary time standing and classroom static sitting. 

Pearson Correlation 
ABC-

PA- 5min*3  
Withou

t ABC-PA 
 ABC-

PA-5min*6 

Day N=
45 

0.82**  -0.84** 0.98** 

Week 0.74**  -0.81** 0.96** 

Month 0.78**   -0.80** 0.92** 

Note: P-value set at P≤0.05 affirmed by SPSS at 0.01 ** 
 

Table 4. Show the Multiple Comparisons built on the models used and the voluntary time standing implied. 

Depende
nt Variable 

(I)  (J)  Mean 
Difference (I-J) 

P
≤0.05 

Daily ABC-
PA-5min*6 

ABC-
PA- 5min*3 

4.22** 0
.00 

Withou
t ABC-PA 

8.38** 0
.00 

Week ABC-
PA-5min*6 

ABC-
PA- 5min*3 

4.04** 0
.00 

Withou
t ABC-PA 

7.58** 0
.00 

Month ABC-
PA-5min*6 

ABC-
PA- 5min*3 

4.32** 0
.00 

Withou
t ABC-PA 

7.98** 0
.00 

Note: *The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Discussion. Considering the results archived by the control group in the post-test. Our findings highlight the efficacy of all 
the ABC-PA modalities proposed. Admit as the ideal strategies to promote meaningful classroom routine bodily activity9]. Accounts 
in similarities as beneficial time-efficient physical activity strategies that increase children’s daily physical activity during school hours 
[  HYPERLINK "file:///D:\\конференція\\листопад_2020\\статті\\Zerf.docx" \l "Ama19"  1 ]. Proclaim by physical Algerian studies as 
requested strategies to enhance primary school’s daily health-related fitness10]. Upkeep by Krause, et al., as strategies methods to 
decrease the time children. Spend in this inactivity setting associated with a wide range of health problems [  HYPERLINK 
"file:///D:\\конференція\\листопад_2020\\статті\\Zerf.docx" \l "Kra14"  11 ]. Including the decline in functional capacities related to 
skeletal muscle capacity (cardiorespiratory endurance, strength, flexibility, muscular endurance, reaction movement time and 
balance)12]. Elucidated by Algerian studies due to per day sitting at classrooms, which surpasses 6 hours [  HYPERLINK 
"file:///D:\\конференція\\листопад_2020\\статті\\Zerf.docx" \l "Moh172"  13 ]. Documented by preventives studies as inactive time 
classroom at high-factor risks for no communicable health risk diseases14]. Strongly correlated with obesity and overweight among 
our children [  HYPERLINK "file:///D:\\конференція\\листопад_2020\\статті\\Zerf.docx" \l "Moh19"  15 ].  

Advocated in this study by the components of Fitness-Gram battery test. In the interest of  6*5min (ABC-PA) involved for 
every one-hour static classroom setting flow by the recommended 3*5min (ABC-PA), apply for every two hours and limited results 
achieved by the control group.   

Admit in this study as a decisive recommended factor to structure the prominent primary school activities-break programs. 
Claimed by Sousa-Sá et al. (2020) owed to the numbers of breaks frequency time, where their amplifications increase energy 
expenditure and interrupting sitting time16]. 

Tolerated in this study by the total standing disks per day as a key factor able to increase children’s daily physical activi ty 
more than the recommended 3*5min [  HYPERLINK "file:///D:\\конференція\\листопад_2020\\статті\\Zerf.docx" \l "Hil15"  4 ].  

Claimed by Farzane, et al., (2018) via the replacement of sitting with standing as one of several recommendations to 
decrease sedentary time and increase the daily energy expenditure to prevent weight gain in the long term17]. 

Reports via this study as a policy that demonstrates a positive impact on classroom time standing disks, overall energy 
expenditure, and cardio-metabolic outcomes [  HYPERLINK "file:///D:\\конференція\\листопад_2020\\статті\\Zerf.docx" \l "Man19"  
18 ].  

Practical applications. Support studied design, the objective of the study and statistical applied. Our outcomes confirmed 
that ABC-PA-5min for every one-hour are more physically than ABC-PA with 5min for every two-hour static classroom setting. 
Vindicated in this study owed to their total dynamic standing disks per day more apt to raise energy expenditure and sitting time 
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classroom adjustments 
Acknowledgements. The results confirmed that total time standing in the classroom is one of several recommendations to 

structure the feasibility and the feasible and efficacy primary school Active Break Program. Its dynamic duration and intensification 
can decrease sedentary classroom routine sitting time and increase daily energy expenditure. 
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ З ЧИРЛІДИНГУ НА ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТОК ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
У статті розглядається проблема пошуку найбільш ефективних засобів удосконалення фізичної 

підготовленості студенток. Результати попереднього дослідження засвідчують можливість і, навіть, необхідність 
розробки спеціальних новітніх фізкультурно-оздоровчих заходів, які дозволять не тільки враховувати, але й певною 
мірою покращувати фізичну підготовленість і функціональний стан студенток ЗВО. 

Мета дослідження полягає в експериментальній перевірці впливу занять з чирлідингу на фізичну 
підготовленість студенток.  

Організація занять чирлідингом зі студентками експериментальної групи охоплювала як теоретичну, так і 
практичну складові і включала елементи хореографії, гімнастики і танців. В межах реалізації експериментальної 
програми дослідження засвоєння різних рухів чирлідингу здійснювали поетапно. Експериментальні заняття мали схожі 
риси із заняттями аеробікою та оздоровчим фітнесом, але відрізнялись характерними рухами рук та ніг, базовими 
стрибками, кричалками.  

Результати педагогічного експерименту свідчать про те, що навчальні заняття з фізичного виховання на 
основі використання засобів чирлідингу зі студентками закладів вищої освіти сприяють покращенню рівня їх фізичної 
підготовленості. 

Ключові слова: студентки, фізична підготовленість, засоби чирлідингу. 
 
Базилевич Н.А., Тонконог А.С. Влияние занятий чирлидингом на физическую подготовленность 

студенток вузов. В статье рассматривается проблема поиска наиболее эффективных средств совершенствования 
физической подготовленности студенток. Результаты предварительного исследования свидетельствуют о 
необходимости разработки специальных новейших физкультурно-оздоровительных мероприятий, которые позволят 
не только учитывать, но и улучшать физическую подготовленность и функциональное состояние студенток вузов. 

Цель исследования заключается в экспериментальной проверке влияния занятий чирлидингом на физическую 
подготовленность студенток. 

Организация занятий чирлидингом со студентками экспериментальной группы охватывала как 
теоретическую, так и практическую составляющие и включала элементы хореографии, гимнастики и танцев. В 
рамках реализации экспериментальной программы исследования усвоения различных движений чирлидинга 
осуществляли поэтапно. Экспериментальные занятия имели схожие черты с занятиями аэробикой и оздоровительным 
фитнесом, но отличались характерными движениями рук и ног, базовыми прыжками, кричалками. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что учебные занятия по физическому 
воспитанию на основе использования средств чирлидинга со студентками высших учебных заведений способствуют 
улучшению уровня их физической подготовленности. 

Ключевые слова: студентки, физическая подготовленность, средства чирлидинга. 
 
Bazylevych N.A., Tonkonog A.S. The influence of cheerleading lessons on the physical fitness of female students 

of universities. The article deals with the problem of finding the most effective means of improving the physical fitness of female 
students. The results of the preliminary research indicate the need to develop special newest physical culture and health-improving 
measures that will not only take into account, but also improve the physical fitness and functional state of female students of 
universities. 

The purpose of the research is to experimentally check the influence of cheerleading lessons on the physical fitness of 
female students. 

The organization of cheerleading classes with the students of the experimental group covered both theoretical and 
practical components and included elements of choreography, gymnastics and dancing. Within the framework of the experimental 
program, studies of the assimilation of various cheerleading movements were carried out in stages. For each stage, tasks were 
defined, sets of exercises were introduced. Experimental exercises had similar features with aerobics and health-improving fitness, 
but differed in characteristic movements of arms and legs, basic jumps, chants. 

The training program included physical exercises aimed at developing coordination, flexibility and mobility, strength and 
speed-strength qualities, endurance of female students. The alternation of special tasks aimed at the development of these physical 
qualities, resonated with the general tasks of basic physical education of students. 

The results of the pedagogical experiment indicate that physical education classes based on the use of cheerleading tools 
with female students of higher educational institutions contribute to the improvement of their physical fitness level. 

Key words: female students, physical fitness, cheerleading means. 
 
Постановка проблеми. За даними наукових досліджень (Г.Л. Апанасенко, 2011; Н.А. Башавець, 2011; Е.Г. Булич, 

І.В. Муравов, 2014 та ін.), незадовільний стан здоров’я дітей та молоді України є загальновідомим фактом, що призводить до 
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послаблення політичної, економічної, оборонної безпеки держави. Тому, в умовах сучасного суспільства, якому притаманні 
свої особливості соціально-економічного, науково-технічного розвитку виникає першочергова проблема зміцнення здоров’я 
студентської молоді, що привертає увагу уряду і потребує невідкладних дій.  

Однак, на думку науковців (В.Г. Арефьєв, О.Д. Дубогай, Т.Ю. Круцевич, С.М. Канішевський, М.П. Костюченко, Н.Є 
Пангелова та ін.), сучасна система фізичного виховання закладів вищої освіти в Україні не забезпечує необхідного стану 
здоров’я студентської молоді, не задовольняє їх потреби в руховій активності, що призводить до зниження загального рівня 
фізичній підготовленості та працездатності молоді [1, 6, 7]. 

Серед різноманіття видів фізкультурно-спортивної діяльності та засобів фізичного виховання − безліч різних 
систем, які об’єднують можливість ефективного впливу на фізичний стан студентської молоді особливо виділяються 
танцювальні види спорту. «Черданс» є однією з різновидів програм з чирлідингу, та більш за все набирає популярність серед 
дівчат різного віку [2, 3, 4, 5].  

Аналіз останніх досліджень. Історичні аспекти розвитку чирлідингу досліджували Н.В. Бачинская, В.И. Сарычев, 
Ю.В. Шляхов (2012, 2013). Аналіз останніх наукових досліджень (А.А. Боляк, Ю.Ю. Крикун, I.М. Аукштiкальніс) розкриває 
особливості розвитку чирлідингу в Україні, як виду спорту, а також науковці визначають правила змагань з чирлідингу, які 
застосовують в нашій країні [3, 4].  

Вплив чирлідингу на рівень здоров’я та фізичного розвитку та фізичної підготовленості школярів досліджували Т.М. 
Бала, 2012; Т.М. Бала, І.П. Масляк, 2014; О.Ю. Лядська, Г.О. Щербіна, 2017. Особливості  хореографічної, технічної 
підготовленості розкривали І.А. Зінченко, 2010; Л.С. Луценко, 2009, Михайліченко А.Г. 2016. Питаннями планування та 
організація тренувального процесу в чирлідингу займались Ю.М. Іванченко, 2010; Є. В. Плешакова, Е. А. Шапар, В. Ю. 
Рожков, 2018. Однак інформації щодо впливу занять з чирлідингу на рівень фізичної підготовленості студенток закладів 
вищої освіти ще недостатньо, що стало приводом для вивчення цієї проблеми [2, 3, 4, 5].  

Мета дослідження полягає в експериментальній перевірці впливу занять з чирлідингу на фізичну підготовленість 
студенток. 

Методи дослідження: аналіз науково-методичної та спеціальної літератури, педагогічні спостереження, педагогічні 
експерименти, тестування рівня фізичної підготовленості студентів, методи математичної обробки даних.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна літературні дослідження (П.В. Бєляєва, Н.А. Глубока, О.М. 
Іщенко, С.В. Купріянова) довели позитивний вплив на організм людини занять танцювальними видами спорту (різновиди 
аеробіки, чирлідинг, сучасні спортивні танці та ін.) [3, 5]. Завдяки різноманітності, високому емоційному фону занять, 
використанню сучасного музичного супроводу і танцювальному стилю рухів такі види спорту міцно увійшли до програм з 
фізичного виховання як школярів, так і студентів.  

Педагогічний експеримент проводився на базі Білоцерківського національного аграрного університету впродовж 
2019-2020 навчального року. Експериментальна група студенток 2 курсу економічного факультету займалася за 
розробленою методикою застосування чирлідингу (Т.М. Бала, І.П. Масляк) у фізичне виховання студентів як під час 
навчальних занять фізичною культурою, так і на факультативних заняттях у позанавчальний час [2]. Контрольна група 
займалась за традиційною програмою з фізичного виховання у закладах вищої освіти. 

За результатами досліджень фізичної підготовленості та функціонального стану студенток 1-3-х курсів було 
встановлено, що їх вихідні дані суттєво не відрізняються від результатів, отриманих раніше авторами [1, 6, 7]. Однак, у 
більшості показників морфо-функціонального стану студенток протягом навчання у закладах вищої освіти простежується 
тенденція до зниження їх потенційних можливостей. 

Спостереження за рівнем фізичного розвитку та фізичної підготовленості студенток, зокрема, результати 
констатувального педагогічного експерименту виявили високу варіативність рухової підготовленості студенток 17-21 років. 
Виявлену динаміку фізичної підготовленості, гетерохронність розвитку фізичних якостей враховували під час організації 
навчального процесу з фізичного виховання як на академічних заняттях, так і у позанавчальний час на факультативних 
заняттях. Крім того, результати дослідження засвідчують можливість і, навіть, необхідність розробки спеціальних новітніх 
фізкультурно-оздоровчих заходів, які дозволять не тільки враховувати, але й певною мірою покращувати фізичну 
підготовленість і функціональний стан студенток ЗВО. 

Основними завданнями експериментальної методики (Т.М. Бала, І.П.Масляк)  запровадження занять чирлідингом у 
вищій школі були:  

 розвиток фізичних здібностей студенток; 

 формування базових уявлень у галузі фізичної і естетичної культури особистості, їх значення в житті кожної людини, 
фізичного розвитку і зміцнення здоров’я;   

 формування і розвиток життєвих умінь і навичок, рухового досвіду, вправ загального танцювального і технічного 
спрямування;  

 формування навичок спортивної і фізкультурно-оздоровчої діяльності [2]. 
Організація занять чирлідингом зі студентками експериментальної групи охоплювала як теоретичну, так і практичну 

складові і включала елементи хореографії, гімнастики і танців. Наголосимо, що в межах реалізації експериментальної 
програми дослідження засвоєння різних рухів чирлідингу здійснювали поетапно. Для кожного етапу були визначені завдання, 
впроваджені комплекси вправ. 

Особливості першого етапу: навчання здійснювали на основі загальних методичних принципів (свідомості та 
активності, систематичності, поступовості і послідовності, доступності). Більшою мірою використовували методи 
забезпечення наочності (показ вправи, демонстрація наочного посібника), методи: повторний, коловий, ігровий. При навчанні 
загальнорозвиваючих вправ, основних елементів «Cheer» і «Dance», показ був цілісним і зразковим, а пояснення простим. 

Для розвитку фізичних здібностей та підвищення роботоздатності використовували вправи на витривалість з 
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одночасним розвитком сили основних м’язових груп і координаційних здібностей. Заняття проводили двічі на тиждень і 
включали в основному  базові елементи чирлідингу, які проводились з меншою інтенсивністю (з контролем частоти пульсу – 
до 130-140 уд/хв). 

На другому етапі спрямованість занять поступово змінювалась в напряму розвитку швидкісно-силової 
витривалості. Студенткам експериментальної групи пропонували більш ускладнені комбінації чирлідингу, розучування більш 
складних варіантів рівноваг, танцювальних елементів, стантів. Починали навчання базовим стрибкам «ліп» і «чер» першого 
рівня складності. Закріплення техніки виконання базових рухів рук і ніг. 

На третьому етапі починали повторення техніки базових стрибків «ліп» та «чер» першого рівня складності, 
проводили навчання танцювальним зв’язкам 2×8, 4×8, а також навчання вправ екзерсису та акробатичним вправам, а саме: 
стійка на лопатках, міст із положення лежачи, перекати вперед, назад та боком. Постійно приділяли увагу підвищенню рівня 
фізичної підготовленості й функціональних систем організму. Під час тренувань засвоювали способи володіння простором. 

Впродовж усього експерименту для організації занять використовували ритмічну музику, яку підбирали самі 
студентки за своїми уподобаннями. Заняття проходили в спортивній залі з дотриманням правил техніки безпеки і гігієни, 
враховували рівень фізичного розвитку, стан здоров’я та рівень фізичної підготовки студенток.  

Окрім обов’язкових занять фізичною культурою 2 години на тиждень, з дівчатами експериментальної групи 
проводили факультативні заняття з чирлідингу (двічі на тиждень по 60 хв). Основний акцент в процесі занять чирлідингом 
робили на розвиток фізичних якостей студенток, залучення до здорового способу життя, організацію дозвілля, участь молоді 
в спортивному житті факультету, згуртованість колективу в академічній групі.  

У міру збільшення рівня підготовленості вводилися вправи з використанням спеціального обладнання (степ-
платформи, помпони для чирлідингу, гантелі), що посилювало інтерес до занять та згуртовувався колектив в 
експериментальній групі.  

Загальна фізична підготовка в експериментальній групі включала: 
1. Розвиток гнучкості – активні і пасивні вправи, спрямовані для розвитку гнучкості в плечових, тазостегнових 

суглобах і гнучкості хребетного стовпа (різні махи, нахили, скручування, випади, кругові руху в різних площинах). 
2. Розвиток витривалості – повільний біг, біг з різним напрямком руху, стрибки зі скакалкою, біг з різною 

швидкістю і тривалістю, а так само за рахунок збільшення щільності та інтенсивності занять. 
3. Розвиток сили – статичні і динамічні вправи з власною вагою, з обтяженнями (набивні м'ячі, гантелі, 

амортизатори, опір партнера), спрямовані на розвиток сили м'язів рук, кистей, плечового пояса, черевного преса, спини, ніг. 
4. Розвиток координації рухів – вправи, які пред'являють високі вимоги до точності рухів (акробатичні вправи, 

вправи в рівновазі); вправи в яких є елемент раптовості (рухливі і спортивні ігри); вправи в яких в залежності від ситуації або 
сигналу необхідно міняти напрям руху (човниковий біг, танцювальні вправи). 

5. Розвиток швидкості – вправи пов'язані з необхідністю миттєвого реагування на різні сигнали, за 
мінімальний час долати короткі відстані (біг на короткі дистанції, човниковий біг, стрибки). 

Спеціальна фізична підготовка включала:  
1. Стройові вправи: перешикування в колоні, в шерензі; рух в колоні по діагоналі, протихід, змійкою, кругом, 

схрещенням. 
2. Силові вправи: акробатичні стійки (стійка на лопатках, стійка на голові), спеціальні стійки, що 

використовуються в черлідінг (стійка на стегні, стійка на плечах, стійка сидячи на плечах), константи-побудови (1,5 росту і 2 
рівня, 2 зростання і 2 рівня). 

3. Швидкісно-силові вправи: різні стрибки, підскоки, вистрибування, спеціальні стрибки (чир-стрибки, лип-
стрибки). 

4. Координаційні вправі: основні положення рук і кистей, використовувані в чирлідингу, основні положення 
ніг, акробатичні вправи (перекиди, колесо, перевороти), піруети, подвійний пірует. 

5. Розвиток гнучкості: шпагати, махи, випади, прогини, мости. 
6. Танцювальні вправи: вісімки, танцювальні блоки, танцювальні стилі і напрямки (джаз, фанк, брейк, рок, 

поп, реп, ліричний, народний танець, поєднання стилів), чир-данс – танцювальний блок з використанням основних елементів 
чирлідингу [44, 62, 64]. 

Кричалки використовували як для залучення до участі глядачів, так і для розвитку і вдосконалення дихальної 
системи: 

1. Чанта (скандування) – повторюване слово або фраза, що використовується для залучення глядачів до 
участі в програмі. 

2. Чир (двовірш, який інформував глядачів і уболівальників про команду чирлідерів або про команди, що 
грають на полі, про події, що відбуваються)  

3. Постановка голосу. Модуляція, гучність, висота звуку, виразність, розучування і виконання гімнів, 
командних пісень. Дихальні вправи (вправи на вдиху і видиху). Вправи для тренування голосу і сили звуку [44, 62, 64]. 

Перевірка ефективності експериментально-дослідної роботи здійснювалася в процесі контрольного порівняння 
результатів констатувального і формувального етапів дослідження. З’ясовували вплив запропонованої методики занять 
чирлідингом щодо поліпшення рівня фізичної підготовленості студенток.  

Спостереження за рівнем фізичної підготовленості студентів, зокрема, результати попереднього педагогічного 
експерименту виявили високу варіативність рухової підготовленості студенток 17-21 років. Педагогічні спостереження, 
проведені в ході навчальних занять з фізичного виховання, показали, що ігнорування врахування рівня фізичної 
підготовленості студентів призводить до неадекватних навантажень, що негативно позначається на засвоєнні навчального 
матеріалу, стані здоров’я студентів, знижує ефективність навчальних занять, і найголовніше, призводить до небажання 
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займатися фізичними вправами під час навчальних занять. 
Результати змін у стані фізичної підготовленості студенток контрольної та експериментальної груп висвітлено в 

таблиці 1. 
 

Таблиця 1 

Динаміка розвитку фізичної підготовленості студенток контрольної та експериментальної груп ( х +m) 

 
№ 

Показники фізичної 
підготовленості 

До експерименту Після експерименту  
Р 

КГ  
n= 18 

ЕГ 
n= 18 

КГ 
n= 18 

ЕГ 
n= 18 

1.  
Біг 30 м (с) 5,74+0,02 5,69+0,03 5,72+0,02 5,32+0,03 ≤ 0,01 

2.  Біг 500 м (хв) 2,12+0,01 2,14+0,02 2,10+0,01 2,08+0,02 ≥ 0,05 

3.  

Стрибок у довжину з 
місця (см) 

145,4+3,53 180,1+4,18 152,1+3,4 165,5+4,38 

 
≤ 0,05 

4.  

Згинання-розгинання 
рук в упорі лежачи (р) 

9,93+0,8 9,22+0,9 11,28+2,41 12,21+2,55 <0,01 

5.  
Човниковий біг 4х9 м 
(с) 

14,01+0,02 14,06+0,04 13,48+0,02 11,82+0,04 ≤ 0,01 

6.  
Нахили тулубу вперед, 
сидячи (см) 

8,3+0,18 8,1+0,20 8,7+0,16 10,5+0,18 ≤ 0,05 

 
Проаналізувавши дані таблиці 1, можна відзначити, що статистично достовірно (р < 0,05 - 0,001) покращилися 

показники з більшості видів випробувань: згинання та розгинання рук в упорі лежачи, стрибок у довжину з місця, біг на 100м 
та човниковий біг 4х9м, нахил тулуба вперед. Показники витривалості теж мали тенденцію до зростання, однак вони були 
статистично не достовірними (р≥0,05).  

Таким чином, результати педагогічного експерименту свідчать про те, що навчальні заняття з фізичного виховання 
на основі використання засобів чирлідингу зі студентками ЗВО сприяють покращенню рівня фізичної підготовленості. 

Висновки. Впровадження засобів чирлідингу у фізичне виховання студенток сприяло в комплексі вирішенню низки 
оздоровчих, виховних, розвивальних завдань: підвищилась мотивація дівчат до занять фізичними вправами, збільшилась 
рухова активність, покращилась фізична підготовленість, а також виробився стійкий інтерес до здорового способу життя 
студенток. 
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ, ЯК СУЧАСНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ОСВІТИ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І 

СПОРТУ 
 
В статті розглядаються сучасні форми дистанційного навчання, що обумовлено соціальною потребою у світі 

нових напрямків отримання освіти і яке надає різні можливості всім людям незалежно від соціального положення 
реалізувати права людини на освіту і отримання інформації. Зі зростанням використання інформаційних технологій і 
комунікацій, онлайн-навчання і викладання набувають більшого значення, ніж  модне слово у науковому світі, в більшості 
установ багато освітніх модулів давно підтримують онлайн-версію, а з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, 
спричиненої поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), було запроваджено дистанційне навчання в закладах вищої 
освіти, фахової передвищої і професійної освіти. Проте, з погляду життєвого циклу дистанційне навчання у сфері 
фізичної культури і спорту, як і раніше залишається у своїй початковій фазі. 

Ключові слова: дистанційна освіта, високошвидкісна мережа Інтернет, новітні досягнення інформаційних і 
телекомунікаційних технологій. 

 
Мищак Е.И., Омельченко Е.С. Дистанционное обучение, как современное направление развития 

образования в сфере физической культуры и спорта. В статье рассматриваются современные формы 
дистанционного обучения, что обусловлено социальной необходимостью в мире новых направлений получения 
образования  и которое предоставляет возможности всем людям независимо от социального положения реализовать 
права человека на образование и получение информации. С ростом использования информационных технологий и 
коммуникаций, онлайн-обучения и преподавания приобретают большее значение, чем модное слово в научном мире, в 
большинстве учебных учереждений  много образовательных модулей давно поддерживают онлайн-версию, а с 
ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине, вызванной распространением коронавирусной болезни (COVID-19), 
было введено дистанционное обучение в учреждениях высшего образования, профессионального предвысшего и 
профессионального образования. Однако, с точки зрения жизненного цикла дистанционное обучение в сфере физической 
культуры и спорта попрежнему остается в своей начальной фазе. 

Ключевые слова: дистанционное образование, высокоскоростная сеть Интернет, новейшие достижения 
информационных и телекоммуникационных технологий. 

 
Mischak Elena, Omelchenko Elena. Distance learning as a modern direction of education in the field of physical 

culture and sports. The article considers modern forms of distance learning, which is due to the social need in the world and which 
provides various opportunities for all people regardless of social status to exercise human rights to education and information. With 
the growth of information technology and communication, online learning and teaching are becoming more important than the 
buzzword in the scientific world, in most institutions many educational modules have long supported the online version, and with the 
deteriorating epidemiological situation in Ukraine caused by the spread of coronavirus (COVID) -19), distance learning was 
introduced in institutions of higher education, professional higher and professional education. However, in terms of life cycle, 
distance learning in the field of physical culture and sports still remains in its initial phase. 

Keywords: distance education, high-speed Internet, latest achievements of information and telecommunication 
technologies. 
 

Постановка проблеми. Дистанційна форма навчання у сфері фізичної культури і спорту надає сьогодні великі 
можливості для створення систем масового навчання, загального обміну інформацією, незалежно від тимчасових і 
просторових поясів. Крім того, система дистанційної освіти надає рівні можливості в отриманні освіти незалежно від місця 
мешкання, стану здоров'я, елітарності і матеріальної забезпеченості людини в будь-яких регіонах країни і закордоном 
реалізувати права людини на освіту і отримання інформації [4]. Саме ця система може найбільш адекватно і гнучко 
реагувати на потреби суспільства і забезпечити реалізацію конституційного права на освіту кожного громадянина країни. 
Виходячи з вищезгаданих чинників можна укласти, що дистанційне навчання – найбільш ефективна система підготовки 
фахівців високого кваліфікаційного рівня [2]. 

Дистанційна технологія навчання (освітнього процесу) на сучасному етапі – сукупність методів і засобів навчання і 
адміністрування учбових процедур, що забезпечують проведення дистанційного учбового процесу на основі використання 
сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій. 

При здійсненні дистанційного навчання, інформаційні технології повинні забезпечувати: 
– доставку  основного об'єму матеріалу, що вивчається; 
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– інтерактивна взаємодія між тими, хто навчається  і викладачів в процесі навчання; 
– надання студентам можливості самостійної роботи по засвоєнню вивченого матеріалу; 
– оцінку їх знань і навиків, що були отримані студентами в процесі навчання [5]. 
Для досягнення цієї мети можливо застосовувати наступні інформаційні технології: 
– пересилка матеріалів, що вивчаються, по комп'ютерним телекомунікаціях; 
– дискусії і семінари, що проводяться через комп'ютерні телекомунікації; 
– онлайн-трансляція учбових програм; 
– електронна пошта; 
–  видео- і телеконференції; 
 –  відеотрансляція із зворотнім зв'язком; 
–  електронні (комп'ютерні) освітні ресурси [6]. 
Сьогодні елементи дистанційного навчання успішно доповнюють традиційні аудиторні заняття. І якщо структура 

традиційної освіти включає навчальний заклад, викладача, студента, матеріал, то до структури сучасної дистанційної освіти, 
крім вищеназваних компонентів, додаються система управління навчанням (система управління освітнім середовищем і 
контентом) і фахівець, який обслуговує цю систему. 

Розробники дистанційної освіти (ДО) вважають, що в ДО найбільш яскраво виявляються риси особово-
орієнтованого засобу навчання, тому конкретизують індивідуалізацію освітньої поведінки таким чином: 

Гнучкість – той, хто навчається дистанційно, має змогу планувати час, місце і тривалість занять. 
Модульність – матеріали для вивчення пропонуються у вигляді модулів, що дозволяє тому, хто навчається 

генерувати траєкторію свого навчання відповідно до своїх запитів і потенційних можливостей. 
Доступність – незалежність від географічного і тимчасового положення того, хто навчається і освітньої установи, 

дозволяє не обмежувати в освітніх потребах населення країни. 
Рентабельність – економічна ефективність виявляється за рахунок зменшення витрат на утримання площ освітніх 

установ, економії ресурсів. 
Мобільність – ефективна реалізація зворотнього зв'язку між викладачем і тим, хто навчається є однією з основних 

вимог і підстав успішності процесу ДО. 
Охоплення – одночасне звернення до багатьох джерел учбової інформації великої кількості тих, хто навчається 

(електронним бібліотекам, банкам даних, базам знань і ін.). 
Технологічність – використання в освітньому процесі новітніх досягнень інформаційних і телекомунікаційних 

технологій. 
Соціальна рівноправність – рівні можливості отримання освіти незалежно від місця мешкання, стану здоров'я, 

елітарності і матеріальної забезпеченості того, хто навчається. 
Інтернаціональність – експорт і імпорт світових досягнень на ринку освітніх послуг [1]. 
Необхідно визнати, що розробка і впровадження дистанційної освіти ускладнюються деякими істотними 

проблемами. До таких можна віднести, перш за все, недосконалість нормативно-правової бази по організації і 
функціонуванню системи дистанційної освіти. Наступні – причини технічного і технологічного характеру, наприклад, 
відсутність підключення до високошвидкісної мережі Інтернет або низька швидкість доступу до неї, що ускладнює реалізацію 
відеоконференцій і навіть завантаження учбового матеріалу. До технологічних проблем відносяться неопрацьованість 
механізму складання дидактичних матеріалів і відсутність чітких критеріїв контролю і оцінки якості знань, що одержують ті, 
хто навчається дистанційно. Можна відзначити і необхідність наявності цілого ряду індивідуально-психологічних умов, 
наприклад, жорсткої самодисципліни. Відсутність очного спілкування між тим, хто навчається і викладачем, відсутність частої 
можливості висловити свої знання в усній формі, переважний вплив письмової основи навчання і недолік практичних знань, 
також є достатньо важливим бар'єром. 

І проте, дистанційне навчання вже давно стало реальністю і є перспективним напрямом в організації 
високорозвинутої, добре організованої і загальнодоступної системи, що реалізує величезну кількість освітніх програм різного 
рівня практично у всіх сферах знань [3]. 

Мета дослідження даного етапу – отримати інформацію про відношення студентів до дистанційного навчання, 
виявити можливості його реалізації. 

Методи дослідження. Теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, метод анкетування. 
Результати дослідження Під час нашого дослідження було проведено анкетування студентів денної і заочної 

форм навчань кафедри водних видів спорту ПДАФКіС. Виявлення інтересу і готовность студентів до дистанційного навчання 
дозволить виявити  необхідність розробки подібної системи за напрямом спеціальності «Спортивно-туристська діяльність 
(спортивний і рекреаційний туризм)». 

Під час вивчення актуальності впровадження дистанційного навчання, на кафедрі водних видів спорту ПДАФКіС 
було опитано 71 % студентів кафедри (71 студент з 100). В результаті були отримані наступні дані. 

В першу чергу, нас цікавила готовність студентів до використання нових комп'ютерних технологій в освітньому 
процесі. Одним з показників даного питання є рівень володіння комп'ютером. Респондентам пропонувалося оцінити себе за 
10-бальною системі. 

Розподіл відповідей відображено на рис. 1. 
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Рис.1 – Рівень володіння комп'ютером 

Як ми бачимо з рис. 1, велика кількість студентів – 78 %  оцінюють свій рівень володіння комп'ютером вище 
середнього, 14 % оцінили рівно на 5, тільки 8 % опитаних вважають, що він нижче середнього (4 і нижче). 

Наступним чинником, що нами вивчався, була наявність вільного доступу у студентів до високошвидкісної мережі 
Інтернет, що є необхідною умовою при дистанційному навчанні. Розподіл відповідей опитаних відображено на рис.2. 

 
Рис. 2 – Наявність доступу до високошвидкісної мережі Інтернет 

Наявність доступу до високошвидкісної мережі Інтернет відзначили 86 % опитаних, 13 % не мають такої нагоди і 1 
% мають непостійний доступ до високошвидкісної мережі Інтернет. Таким чином, переважна більшість студентів має нагоду 
брати участь в дистанційному навчанні. 

Наступним питанням, що нами вивчалось – ступінь обізнаності студентів про дистанційну форму навчання. 
Результати відображено на рис.3. 
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Рис. 3 – Обізнаність студентів про дистанційну форму освіти 

 З рис. 3 виходить, що 27 % респондентів в різному ступені  мають досвід при роботі з дистанційною формою 
отримання освіти, але слід зазначити, що практично половина студентів раніше не цікавилися даною можливістю, а 24 % 
опитаних і зовсім не чули про дану форму навчання. 

Бажання студентів використовувати елементи дистанційної форми освіти під час навчання на кафедрі в академії 
вивчалося в декількох напрямах: зручність використання лекцій за допомогою високошвидкісної мережі Інтернет, зручність 
отримання учбових завдань через мережу Інтернет, зручність здачі тестів за допомогою мережі. Розподіл відповідей 
респондентів відображено на рис. 4. 

 

 
Рис. 4 – Оцінка зручності використання елементів дистанційного навчання 

 В цілому студенти позитивно ставляться до можливостей, які надає дистанційна освіта: 51 % респондентів 
відзначають  зручність перегляду лекцій в мережі Інтернет, 62–63 % – відзначили зручність одержувати учбові завдання і 
привабливість здачі контрольних робіт і тестів за допомогою всесвітньої мережі Інтернет. В середньому 30 % опитаних, 
вважають дану можливість не завжди зручною, а близько 8,5 % студентів і зовсім не приваблює даний засіб роботи, 14 % 
відзначили – важко відповісти. 

Не останню роль може грати безпосередньо виказаний студентами інтерес до подібного виду освітніх послуг. 
Думка респондентів відображена на рис. 5. 
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Рис. 5 – Інтерес до можливості дистанційного навчання 

 З рис. 5 бачимо, що 48 % опитаних відзначили свій інтерес до даного виду навчання, з них близько 13 % бачать 
його, як другу (додаткову) освіту, 14 % респондентів не зацікавлені у даній формі навчання, а 24 % відзначили – важко 
відповісти. Таким чином, більшість студентів зацікавлена у впровадженні подібної технології. 

Також в результаті дослідження була отримана думка студентів про позитивність і недоліки дистанційного 
навчання. Серед головних плюсів було відзначено економію часу і зручність (34 і 31 % відповідно), також відзначили 
можливість паралельно працювати і простоту навчання. Головним недоліком, на думку студентів, є самостійність вивчення 
матеріалів, тобто відсутність контакту з викладачем – так відповіли 18 %, на другому місці стоїть залежність від Інтернету і 
низький рівень освіти (по 9 %), а далі по 6 % – відсутність практики і отримання стислого матеріалу. Деякими респондентами 
наголошувалася і втрата авторитету викладача при такій формі навчання, а  22 % студентів не бачать недоліків в отриманні 
освіти дистанційно. 

Висновки. Більшість студентів не стикається з труднощами при роботі з інформаційними і комунікаційними 
технологіями, а також має доступ до високошвидкісної мережі Інтернет, це дає широкі можливості для здійснення навчання 
дистанційно. 

Також варто відзначити привабливість для студентів різних видів робіт, які може запропонувати дистанційна форма 
навчання, серед яких ми відзначали перегляд лекцій, отримання завдань і здачу контрольних робіт і тестів за допомогою 
мережі Інтернет.  

Значна частина студентів виявляє цікавість до даного виду навчання, що є вагомим аргументом на користь 
впровадження дистанційного навчання, елементи якого можуть успішно доповнити традиційні аудиторні заняття, підвищити 
якість освіти на основі інформаційних технологій і створити умови для прискорення процесів впровадження передових 
досягнень.  
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НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В ТУРИЗМІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ 

 
Статтю присвячено дослідженню нових тенденцій в туризмі, спричинених світовими викликами. Глобалізаційні 

зміни загострили зацікавлення людства, пов’язані з поліпшенням особистого комфорту,  особливостями здорового 
харчування, єдності з природою, актуальності набуває досягнення гармонії з собою. З’ясовано, що потреби, прагнення 
мандрівників продовжать змінюватися. Туристична індустрія має швидко реагувати на запити часу, 
переформатовуючи, оновлючи чи створюючи туристичний продукт. Людство стоїть на порозі безпрецедентних 
відкриттів, тревел-технологій і найтіснішої взаємодії з природою. 

Ключові слова: туризм, глобалізація, овертуризм, пандемія, оздоровчий туризм.  
 
Пивнёва Л. В. Новые тенденции в туризме в контексте глобализационных воздействий 
Статья посвящена исследованию новых тенденций в туризме, вызванных глобализационными воздействиями. 

Такие изменения обострили интерес человечества, связанный с улучшением личного комфорта, особенностями 
здорового питания, единства с природой, актуальность приобретает достижение гармонии с собой. Также было 
выяснено, что потребности, стремление путешественников продолжат меняться. Туристическая индустрия должна 
быстро реагировать на запросы времени, создавая туристический продукт. Человечество стоит на пороге 
беспрецедентных открытий, тревел-технологий и тесного взаимодействия с природой. 

Ключевые слова: туризм, глобализация, овертуризм, пандемияоздоровительный туризм. 
Pivnova Liliia. New trends in tourism within the context of globalization impacts. The article considers the study of 

new trends in tourism caused by global challenges. Globalization changes have stimulated the interests of people, related to the 
enhancement of personal comfort, the peculiarities of healthy diet, and harmony with nature, as well as the ways to achieve harmony 
with oneself. In the context of a pandemic humankind comprehends the importance of health promotion, the need for sports and 
health improvement is growing. Therefore, we are talking about an increase in the demand for recreation combined with immune 
system reinforcement as well as using alternative methods to fight diseases. It has been found that the needs and aspirations of 
travellers will continue to change. The tourism industry must respond quickly to the demands of the time by redesigning, updating or 
creating a tourism product. Humankind is on the threshold of unprecedented discoveries, new travel technologies and the closest 
interaction with nature. 

Key words: tourism, globalization, overtourism, pandemic, health tourism, wellness tourism. 
 
Постановка проблеми. Ковідний рік впевнено диктує свої правила, трансформуючи усе навколо. 2020 складно 

назвати найвдалішим й для туристичної індустрії, яка зупинилася в середині березня. У перші місяці року число міжнародних 
туристів скоротилося на 56 %, а в травні – на 98 %. Це призвело до втрати майже 320 млрд дол. США у вигляді експорту, що 
більш ніж втричі перевищує втрати за весь період глобальної економічної кризи 2009 року [11]. Ми стали свідками обмежень 
на поїздки, процесу закриття кордонів та колосального скорочення числа міжнародних туристів. Світ став на паузу. Коректив 
зазнали буденні речі, виробничі підходи, сталі бачення, особисті уподобання. Пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 та 
інші глобалізаційні загрози продовжують тримати в стресі та виснаженні всю світову спільноту, на що не може не реагувати й 
туристична індустрія. Незважаючи на шлейфи скасованих відпусток та відтермінованих планів на відпочинок, деякі види 
туризму нехай і не процвітали в період випробувань недугою, але почали пристосовуватися до суворих реалій, 
розставляючи нові акценти в окресленій галузі.  

Метою статті є дослідження впливу світових викликів на формування уподобань і виборів в туризмі, а також 
окреслення нових тенденцій в означених умовах. 

Аналіз літературних джерел. Вивчення сучасних аспектів розвитку туристичної індустрії є на часі. Такі міжнародні 
організації, як Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO) [5] та Всесвітня рада з туризму й подорожей (World Travel & 
Tourism Council) [4] щороку оприлюднюють звіти з аналізом сучасного стану та прогнозами еволюції туризму. Не баряться з 
висновками і констатаціями відомі тревел-видання [1], [2], [3], [6], [7], [8], [10], теоретики і практики туризму.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Подорожі за пандемії набули іншого характеру:  кількість 
авіапасажирів знизилася , суттєво впав попит й на сухопутний транспорт в туризмі, круїзи ж взагалі скасовано, що 
спричинено обмеженнями та побоюваннями людей. Повітряні подорожі масово скоротилися, сягнувши рівня менше, ніж 30% 
від потужності минулого року [7]. Прогалини подекуди заповнюють авіамандрівки на пляжний відпочинок в Єгипет, 
Туреччину, Хорватію, Чорногорію, ОАЕ та ще в декілька країн, які відкрили свої кордони лише з середини літа. Поряд із 
такою тенденцією розростається новий рух – «flight shame» – буквально, «літати соромно», що в широкому розумінні означає 
заклик зменшити кількість авіаперельотів, знизивши таким чином викиди CO2 в атмосферу. 

2020 рік дав шанс для стрибка внутрішньому українському туризму. Хоча, на жаль, він здебільшого не витримує 
конкуренції з найпопулярнішими закордонними напрямками через завищені ціни й гірший сервіс. Однак на тлі світових 
карантинних обмежень українці мандрують своєю країною більше, ніж торік. Це констатують і туристичні оператори, і навіть 
компанії мобільного зв’язку, які фіксують аномально велику кількість абонентів на українських курортах [1]. Мандрівники 
почали частіше надавати перевагу сімейним подорожам на морські узбережжя півдня рідних просторів з цілющим повітрям 
та неосяжними плесами блакитних вод. Беззаперечний той факт: оздоровчий вплив на організм людини та її настрій 

https://www.cnbc.com/2020/05/10/heres-how-travel-will-change-after-the-covid-19-pandemic-recedes.html
https://www.cnbc.com/2020/05/10/heres-how-travel-will-change-after-the-covid-19-pandemic-recedes.html
https://www.cnbc.com/2020/05/10/heres-how-travel-will-change-after-the-covid-19-pandemic-recedes.html
https://www.cnbc.com/2020/05/10/heres-how-travel-will-change-after-the-covid-19-pandemic-recedes.html
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здійснюють купання в морі, прийом сонячних ванн, прогулянки пляжем, в комплексі поліпшуючи роботу нервової та серцево-
судинної системи людини. Українське Мертве море, що не поступається ізраїльському, стало місцем значного зацікавлення 
мандрівників, бо мулові грязі та хлоридно-натрієва мінеральна столова вода Куяльницького лиману мають потужні лікувальні 
властивості. Зауважимо, ця унікальна локація потребує інвестицій та законного статусу курорту державного значення, який в 
перспективі неодмінно стане одним із туристичних магнітів не лише для внутрішнього туриста.  

Уже сьогодні на зміну постійній гонитві прийшло бажання подорожувати в спокійному темпі, до того ж тривалим 
маршрутом, де зосереджені різні варіанти дозвілля й цікаві пам’ятки. Таке поєднання – це гарантія отримання купи 
різнобарвних вражень, що є прерогативою туристів. Найкращою варіацією засобу пересування у такій мандрівці стане 
велосипед, човен, трамвай. 

В умовах епідемії та глобалізаційних перетворень, людство осягає важливість укріплення здоров’я, зростає 
потреба в заняттях спортом й оздоровленні організму. Українці слідують світовим тенденціям, все більше цікавлячись 
впливом стресу на стан людини, технологіями омолодження тощо. Йдеться про збільшення попиту на відпочинок, що 
поєднаний з докладанням зусиль до зміцнення імунітету й залученням до народних методів попередження недуг. В основі 
таких мандрівок лежить ідея розчинитися в природі, замінити розкіш на щось протилежне. Це відмова від зручностей і 
досягнень цивілізації в обмін на відчуття природи і бажання спробувати її на смак. Саме такий відпочинок очікує туристів на 
хуторі Буда Чигиринського району в родовій садибі «Ясний день». Тут все зроблено виключно із природних матеріалів: 
глина, солома, полова. Для гостей господар пропонує підземне житло, що позбавляє від стресу. Господиня ж вражає гостей 
у гастрономічний спосіб, готуючи виключно здорову і практично «живу» їжу: салати, каші з пророщеного зерна, лляні 
коржики, цільно-зерновий хліб на житній заквасці, солодощі із сухофруктів та насіння, відвари  з трав та неймовірні «зелені» 
коктейлі. Люди рухаються до глибших поєднань у своєму досвіді. Вони шукають справжнього зв’язку з місцем, в якому 
перебувають. Це можливість почути себе, природу, простір та й відчути це все на смак і дотик.  

Усе більше людей обирають сольні подорожі (solo-подорожі), не відволікаючись на тих чи тих осіб. Це варіант 
збереження незалежності і чудова нагода побути наодинці з самим собою. Такий формат самостійних мандрівок буде лише 
зростати. 

Велнес-туризм демонструє вражаючі темпи зростання. Його ринок збільшується на 6,5% щорічно, що є вдвічі 
швидше, ніж туризм в цілому (3,2%). За прогнозами Global Wellness Institute (GWI), він виросте ще швидше до 2022 року 
(7,5% річних) і досягне 919 млрд. дол. США [8]. Джоана Гейнес переконана, що велнес-туризм є принципово новою течією, 
що розрахована на фізично і ментально здорових людей та спрямована на підтримання загального здоров’я та соціального 
благополуччя [9, 372]. З кожним днем це поняття все тісніше переплітається з життям будь-якої людини, незалежно від 
обставин і сприйняття. Усесвітній рух за здоров’я – це і є велнес. В Україні центром велнес-розвитку стала Західна Україна. 
Тамтешні природні ресурси здатні зміцнювати здоров’я із надзвичайною силою. На тих землях сконцентрована значна 
кількість бальнеологічних курортів, термальних джерел і життєдайного гірського повітря. На жаль, ми не завжди маємо 
можливість вибирати місце проживання, повітря, яким дихаємо і воду, яку п’ємо. Тому багато людей шукають велнес-тури – 
поїздки в екологічно чисті місця з наданням усіх зручностей цивілізації і комфорту. Головним фактором, який визначає 
локації для оздоровчого туризму, є сама природа, її геологічні багатства. Ідеальним вважається гармонійне поєднання 
людських і природних ресурсів. Такими місцями  є регіони з розвиненою мережею санаторіїв і будинків відпочинку, 
наприклад, Трускавець, Моршин, Східниця і т. д. У цьому розрізі все більшої популярності набувають фітнес-тури та йога-
тури, що виникли як альтернатива пасивному пляжному відпочинку. Вони поєднують в собі усі найнеобхідніші критерії для 
оздоровлення: правильне харчування, відпочинок й активні тренування. Такі види подорожей сприяють більш позитивному 
сприйняттю життя, набуттю внутрішнього спокою і цінні тим, що туристи набираються сил та енергії на лоні природи. 
Туристичні оператори розпрацювали низку цікавих варіантів окресленого відпочинку в мальовничих куточках України: 
фітнес-тур в Карпати, фітнес-тур в Закарпаття, йога-тур у Карпати, йога-тур в Ужгород «SPA і замки», йога-тур натхнення у 
Львові та ін. Більшість туристів вважають за краще поєднувати оздоровлення та звичайний відпочинок, а їх левова частка 
віддає перевагу турам вихідного дня. 

Справді, не втрачають актуальності, поряд з тривалими і розміреними, й короткострокові внутрішні подорожі на 2–3 
дні, які прийшли на зміну закордонному формату «7 ночей». Це зумовлено тим, що знайти декілька вільних днів для 
мандрівки неподалік легше та, подекуди, безпечніше, спираючися на карантинні обмеження. Це саме той час, той рік, коли 
нарешті варто вивчити і побачити те, що близько. За таких умов можна міксувати навіть декілька видів відпочинку, 
наприклад, пізнавальний (прогулянка маєтком Лопухіних) і рекреаційний (відпочинок та ночівля в SPA-готелі 
Reikartz Аквадар, що на Черкащині). Так виходить  подорожувати більше і частіше. Мандруючи протягом коротких проміжків 
часу, можна відвідати більше цікавих місць, провівши змістовні вихідні та перетворивши їх у маленьку відпустку. Такі 
нетривалі вікенди добре перезавантажують і насичують силами для продуктивного буття. 

Не втратив своїх позицій і пізнавальний туризм поруч з віртуальними вкрапленнями. Чимало туристів побоюються 
планувати зарубіжні мандрівки через поширення коронавірусної інфекції, однак ніщо не заважає їм оглянути визначні 
пам’ятки того чи того регіону на майданчиках різних онлайн-проєктів. Віртуальні тури Україною дарують  можливість, не 
виходячи з дому, побувати в Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській та Вінницькій областях. Ба 
більше, не покидаючи зону комфорту, можна віртуально поблукати українськими музеями просто неба, замками, 
заповідниками, перенісшись  на століття, два… тому, доторкнутися до минулого та поринути в історію, побут й атмосферу 
різних часів [6]. Час певного простою – нагода для туроператорів переглянути асортимент стратегічних турів, сформувавши 
пакетні пропонови в менш популярні міста. Усе більше мандрівників у перспективі планують відмовитися від поїздок в 
«розкручені» дестинації, щоб мінімізувати шкоду, яку овертуризм (перенасиченість туристами) завдає довкіллю. Як правило, 
туристичний бізнес є складовою еволюції локальних економік, проте в занадто популярних місцях завеликий потік 
мандрівників перетворився на руйнівну силу. Питання впливу людини на довкілля у всьому цивілізованому світі стоїть на 
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порядку денному. Туризм стає дедалі відповідальнішим. Людство замислюється над своїм негативним вкладом у руйнування 
природного середовища. Актуальним у плануванні мандрівок є піклування про довкілля та зменшення впливу на планету, на 
туристичні локації. Усе затребуванішими стають пошуки незаїжджених напрямків: міст та цілих країн, які ще недавно взагалі 
не мали попиту серед туристів.  

При цьому такі подорожувальники хотіли б мати доступ до сервісу (додаток або сайт), що надає рекомендації щодо 
напрямків, в яких приріст турпотоку стимулює розвиток локальної туристичної складової. Очікується, що компанії зможуть 
дати відповідь на такий запит введенням відповідних функцій, які будуть підказувати мандрівникам альтернативні варіанти 
для поїздок в обраних країнах. У решті матимемо розширення співробітництва в рамках туристичної екосистеми, що 
призведе до збільшення числа просвітницьких кампаній про усвідомлений туризм та поліпшення інфраструктури в менш 
популярних регіонах. Не втрачає своєї актуальності й бажання мати  найновіші додатки, які б дозволяли потенційним 
подорожувальникам швидко знаходити й бронювати варіанти дозвілля в режимі реального часу, з опертям на власні 
уподобання, попередні подорожі та інші чинники, такі як погода і популярність локації [2].  

Висновки. Спираючися на окреслені дослідження, можемо констатувати той факт, що потреби, поведінка й 
прагнення мандрівників продовжать змінюватися. Сучасний світ диктує свої правила, які виформовують нові світоглядні 
переконання та бажання потенційних туристів. Ми переконані, людство стоїть на порозі безпрецедентних відкриттів, тревел-
технологій і найтіснішої взаємодії з природою. 
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ЧИРЛІДИНГОМ НА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ, ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ТА 
ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ 6-9 РОКІВ 

 
У статті зроблено аналіз науково-методичної літератури з проблеми організації занять з чирлідингу з дітьми 

6-9 років. Встановлено, що у процесі занять чирлідингом у дітей 6-9 років достовірно покращилися показники ЖЄЛ 
(р<0,05-0,001), функціональних можливостей кардіо-респіраторної системи (р<0,05-0,001), реакції серцево-судинної 
системи на стандартне фізичне навантаження (р<0,01; 0,001). Ввизначено в основному  достовірне збільшення 
показників рівня рухової підготовленості з віком (р<0,05-0,001). Рівень рухової підготовленості дітей 6-9 років в 
основному достовірно не відрізняються із загальною тенденцією, за винятком показників рівня розвитку гнучкості, 
відчуття ритму і здатності освоювати нові рухи, де результати дівчат домінують над показниками хлопців (р<0,05). 

Таким чином, проведені дослідження свідчать про позитивний вплив занять чирлідингу на рівень фізичного 
розвитку, фізичної підготовленості і фізичного здоров'я дітей 6-9 років. 

Ключові слова: фізичний розвиток, фізична підготовленість, фізичне здоров'я, черлідинг. 
 
Наталья Чупрун, Сергей Закопайло. Влияние занятий по черлидингу на уровень физического развития, 

физической подготовленности и физического здоровья детей 6-9 лет. В статье сделан анализ научно-
методической литературы по проблеме организации занятий по черлидингу с детьми 6-9 лет. Установлено, что в 
процессе занятий черлидингом у детей 7-10 лет достоверно улучшились показатели ЖЕЛ (р <0,05-0,001), 
функциональных возможностей кардио-респираторной системы (р <0,05-0,001), реакции сердечно- сосудистой системы 
на стандартную физическую нагрузку (р <0,01; 0,001). Определены в основном достоверное увеличение показателей 
уровня двигательной подготовленности с возрастом (р <0,05-0,001). Показатели уровня двигательной 
подготовленности детей 6-9 лет в основном достоверно не отличаются с общей тенденцией, за исключением 
показателей уровня развития гибкости, чувства ритма и способности осваивать новые движения, где результаты 
девушек доминируют над показателями юношей (р <0,05). Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют 
о положительном влиянии занятий черлидингу на уровень физического развития, физической подготовленности и 
физического здоровья детей 6-9 лет. 

Ключевые слова: физическое развитие, физическая подготовленность, физическое здоровье, черлидинг. 
 
Natalia Chuprun, Serhiy Zakopailo. The impact of cheerleading classes on the level of physical development, 

physical fitness and physical health of children. The article analyzes the scientific and methodological literature on the problem 
of organizing cheerleading classes with children aged 6-9. It was found that in the process of cheerleading in out-of-school 
institutions in children aged 6-9 years significantly improved VL (p <0.05-0.001), the functionality of the cardio-respiratory system (p 
<0.05-0.001), the reaction of the heart. vascular system for standard exercise (p <0,01; 0,001). In the age aspect, a significant 
increase in the level of motor fitness with age (p <0.05-0.001) was determined. By gender, the indicators of the level of motor 
readiness of children 6-9 years do not significantly differ from the general trend, except for indicators of the level of flexibility, sense 
of rhythm and ability to learn new movements, where girls' results dominate over boys (p <0.05). Thus, studies show a positive effect 
of cheerleading on the level of physical development, physical fitness and physical health of children 6-9 years. 

Key words: physical development, physical fitness, physical health, cheerleading. 
 
Постановка проблеми. Розробка інноваційних форм фізкультурно-оздоровчої роботи, в наданні якісних освітніх і 

виховних послуг фізкультурно-спортивного і оздоровчого напрямів є особливо актуальною для вирішення нагальних 
проблем зі здоров’ям підростаючого покоління України. Оскільки, в умовах технічного прогресу різко знижується рухова 
активність дітей, яка необхідна для нормального росту та розвитку. Оптимальне фізичне навантаження сприяє 
психологічному здоров’ю особистості, допомагає психологічно «розрядитися», тобто позбавитися від стресу, накопиченого 
впродовж дня. Регулярне виконання рухових дій забезпечує підвищення емоційного та фізичного тонусу, що сприяє 
підвищенню працездатності. 

Слід зазначити, що останнім часом спостерігається велика кількість робіт, присвячених пошуку інноваційних 
засобів, методів і підходів до організації фізичного виховання дітей та молоді. Одним з інноваційних засобів фізичного 
виховання є чирлідинг, який останнім часом отримав широку популярність не лише в країнах Європи, але і в Україні. Ряд 
науковців, а саме, Є.А. Жученко, А.Н. Майсейчик, С.А Носкова Л.С., Луценко, І.А. Зінченко, Т.М. Бала, І. П. Масляк та інші, 
відмічають, що за допомогою елементів чирлідингу можна цілеспрямовано впливати на фізичний розвиток і фізичну 
підготовленість людини, що, опосередковано, позитивно відобразиться на стані її здоров'я.  

Мета дослідження – дослідити вплив чирлідингу на рівень фізичного розвитку, фізичної підготовленості та 
фізичного здоров'я дітей 6-9 років. 

Для вирішення поставлених питань використовувались наступні методи дослідження: 
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1. аналіз науково-методичної літератури; 
2. педагогічне спостереження; 
3. педагогічний експеримент. З метою визначення і оцінки фізичного стану дітей визначали наступні показники: 
антропометричні; фізіологічні: ЖЄЛ; ЧСС; АТс і АТд; оцінка рівня фізичного здоров'я за індексами: Руф’є, Скібінського, 
Шаповалової, Кетле 2; фізичної підготовленості (стрибок у довжину з місця, (см); нахил тулуба вперед з положення сидячи, 
(см); шпагат поперечний, (см); стрибок угору з місця, (см); біг 30 м., (с)). 
4.  методи математичної статистики. 

Результати дослідження. У процесі наукового пошуку встановлено, що чирлідинг є частиною фізичної культури 
суспільства і розглядається у трьох площинах: 1) як окремий напрям фізкультурної діяльності; 2) як складова системи 
фізичного виховання різних груп населення; 3) як професійний вид спорту [7]. 

Слід зазначити, що останнім часом спостерігається велика кількість робіт, присвячених пошуку інноваційних 
засобів, методів і підходів до організації фізичного виховання дітей та молоді 

Отримані експериментальні дані свідчать, що основні показники фізичного розвитку (довжина і маса тіла) 
збільшуються з віком відносно рівномірно. Так довжина тіла у хлопчиків за період від 8-ми до 9-ти років збільшується на 
5,6см, а темп її розвитку за цей період складає 4,2%. У дівчаток за цей період довжина тіла збільшилася на 4,4см, а її 
приріст становить 3,3%. 

У той час, коли довжина тіла в даному віковому періоді має тенденцію до збільшення, в показниках маси тіла 
спостерігається також збільшення. Необхідно зазначити, що маса тіла у хлопчиків і дівчаток за цей віковий період зросла на 
1,6кг, а її приріст у середньому становить 5,6%. 

Як свідчать результати власних досліджень, силові здібності за показниками кистьової динамометрії поступово 
розвиваються у хлопчиків  і дівчаток з 6 до 9 років. Найбільша відмінність у показниках силових здібностей спостерігається у 
6 років, при цьому у дівчаток вона значно менша, ніж у хлопчиків. 

У досліджених групах учнів 6-9- річного віку відмічений найвищий темп розвитку силових здібностей правою рукою 
від 6 до 7 років у хлопчиків (16,4%) та від 7 до 8 років у дівчаток (27,2%). Найвищі темпи приросту лівою рукою відмічаємо від 
7 до 8 років як у хлопчиків (27%), так і у дівчаток (31%). Необхідно зазначити, що у віці від 6 до 7 років прирости даної 
здібності у дівчаток значно вищі, ніж у хлопчиків цього віку. 

У проведених ними дослідженнях підтверджується що, швидкісно-силові здібності активно розвиваються в 
молодшому шкільному віці як за абсолютними показниками, так і за темпами щорічного розвитку. Для хлопчиків характерний 
активний розвиток даних здібностей за всіма показниками. Так темп розвитку у хлопчиків за показниками стрибка в довжину 
з місця становить - 7,4%, стрибка вгору - 24,5%. 

Проведені нами дослідження швидкісно-силових здібностей дітей 6-9 років за показниками стрибка угору з місця 
підтверджують поступове зростання даних здібностей як у дівчаток, так і у хлопчиків. Проте показники хлопчиків значно вищі 
ніж у дівчаток.  

Найвищі показники швидкісно-силових здібностей за результатами даного випробування фіксуємо у 9-тирічному 
віці, які становлять у дівчаток – 39см, а у хлопчиків - 44см. Найвищі темпи приросту швидкісно-силових здібностей за 
результатами випробування – стрибок угору з місця відмічаємо у дівчаток від 8 до 9 років – 40%, а у хлопчиків – від 6 до 7 
років – 33,3%. 

Дещо інші результати маємо випробування – стрибок у довжину з місця. Аналізуючи динаміку розвитку показників 
швидкісно-силових здібностей за результатами даного випробування підтверджується теорія про поступовий розвиток даної 
здібності у дітей від 6 до 9 років. Найвищі показники відмічаємо у 9-тирічному віці як у хлопчиків (142,1см), так і у дівчаток 
(133,8см). У темпах приросту швидкісно-силових здібностей спостерігаємо деякі відмінності у порівнянні із попереднім 
випробуванням. Найвищі темпи приросту спостерігаємо у хлопчиків (25,4%) від 6 до 7 років, а у дівчаток (14,7%) від 7 до 8 
років. 

Швидкісні здібності, які в наших дослідженнях вивчалися за показниками бігу 30м з високого старту, у своєму 
віковому розвитку мають поступовий характер із наявністю періодів прискорених темпів розвитку. Показники бігу 30м 
найвищі у 9-тирічному віці та становлять у хлопчиків - 5,6с, а у дівчаток – 5,7с.  

Проте необхідно зазначити, що розвиток даної здібності у дівчаток відбувається не рівномірно, оскільки ми 
спостерігаємо погіршення показників від 6 до 7 років, хоча до 9-тирічного віку показники вирівнюються і практично збігаються 
з показниками хлопчиків. У хлопчиків спостерігаємо поступове покращення показників від 6 до 9 років.  

Найвищі темпи приросту швидкісних здібностей за показниками бігу 30м відмічаємо від 7 до 8 років у хлопчиків 
(28,6%) та від 8 до 9 років у дівчаток (8,4%). 

Аналіз результатів власних досліджень за показниками поперечного шпагату дозволив виділити найвищі показники 
рухливості у кульшових суглобах у 7-мирічних дівчаток (21,2см) та 9-тирічних хлопчиків (25,2см). При цьому спостерігаємо 
значне покращення показників як у дівчаток, так і у хлопчиків від 6 до 7 років. Найвищі темпи приросту рухливості у 
кульшових суглобах за показниками поперечного шпагату відмічаємо від 6 до 7 років як у дівчаток (21,4%), так і у хлопчиків 
(15,7%). При цьому варто зазначити, що у дівчаток показники значно вищі у порівнянні із хлопчиками. 

За результатами власних досліджень гнучкості хребетного стовпа, за показниками нахилу вперед з положення 
сидячи, можемо стверджувати про найвищі показники у віці 6 років як у хлопчиків - 5,3см, так і у дівчаток – 8см. При цьому 
слід відмітити, що у дівчаток показники значно вищі, ніж у хлопчиків. Необхідно також зазначити тенденцію до поступового 
зниження рухливості хребетного стовпа від 6 до 7 років як у дівчаток,так і у хлопчиків та значне покращення показників даної 
здібності від 7 до 8 років у хлопчиків. 

Аналізуючи показники темпів біологічного розвитку рухливості хребетного стовпа за результатами випробування – 
нахил тулуба вперед з положення сидячи , відмічаємо у дівчаток зниження показників від 6 до 8 років, а у хлопчиків – від 6 до 
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7 та від 8 до 9 років.  
Найвищі темпи приросту показників здібності до рухливості хребетного стовпа за результатами даного 

випробування фіксуємо у хлопчиків від 7 до 8 років (29,6%) та від 8 до 9 років у дівчаток (10,5%). 
Аналіз абсолютних показників рухливості у плечових суглобах (викрут із гімнастичною палицею, см), говорить про 

зниження даних показників у хлопчиків та дівчаток у 7 та 8 років і деяке покращення у 9 років. Найвище значення цих 
показників відмічаємо у 6-ти річному віці як у хлопчиків (44,9см) так і у дівчаток (42,5см). 

За результатами аналізу темпів розвитку рухливості у плечових суглобах відмічаємо зниження показників як у 
хлопчиків так і у дівчаток від 6 до 8 років та поступове їх підвищення з 8 років. За віковий період від 8 до 9 років приріст даної 
здібності у хлопчиків становить 2,5%, а у дівчаток – 3%. 

Для визначення рівня фізичного здоров'я дітей 6-9 років використовувалися індекси, запропоновані С. Д. 
Поляковим і співавторами [6], а саме: індекси Руф’є (реакція серцево-судинної системи на стандартне фізичне 
навантаження), Скибінського (характеризує функціональні можливості системи дихання), Робінсона (характеризує стан 
регуляції серцево-судинної системи), Шаповалової (характеризує розвиток сили, швидкості і швидкісної витривалості м'язів 
спини і черевного преса), та Кетле 2 (характеризує ступінь гармонійності фізичного розвитку і будови тіла). 

Аналіз результатів, які відображають ступінь гармонійності фізичного розвитку та будови тіла (індекс Кетле 2) у 
віковому аспекті показав, що як у хлопців, так і в дівчат результати вимірювання довжини тіла з віком збільшуються і ці 
відмінності в основному носять достовірний характер (р<0,05 – 0,001). Виняток складають дані дівчат 9-ти років, де ростові 
показники нижче, ніж у дівчат 8-ми років, проте ці відмінності не достовірні (р>0,05). Розглядаючи отримані дані в статевому 
аспекті, виявлено, що показники хлопців в основному вище, ніж результати дівчат. Виняток складають показники дітей 7-ми і 
8-ми років, де спостерігається зворотна тенденція. При цьому вказані відмінності не носять достовірний характер (р>0,05). 

Аналіз отриманих результатів маси тіла у віковому аспекті виявив, в основному, достовірне збільшення показників з 
віком (р<0,05 – 0,001). Виняток складають результати хлопців 7-ми років експериментальної групи, де показники маси тіла 
нижче, а також результати дівчат 8-9-ти років між якими не виявлено істотних відмінностей (р>0,05). Дослідження отриманих 
результатів маси тіла в статевому аспекті не виявив значних відмінностей між показниками хлопців і дівчат (р>0,05). Виняток 
складають результати дітей 7-ми років контрольної групи, де показники дівчат достовірно вище, ніж дані хлопців (р<0,01). 

Аналіз результатів, що відображають стан серцево-судинної системи (індекс Робінсона), у віковому аспекті показав, 
що як у хлопців, так і у дівчат досліджуваних груп в основному спостерігається незначне збільшення показників 
артеріального тиску (АТ) з віком. Виняток складають показники систолічного АТ дівчат 7-ми років, а також показники 
діастолічного АТ. 

При цьому, слід зазначити, що у хлопців в основному спостерігається достовірний характер відмінностей (р<0,05 – 
0,001), а у дівчат, як правило, не достовірний (р>0,05). Аналізуючи отримані дані АТ у статевому аспекті, виявлена 
відсутність достовірних відмінностей в показниках хлопців і дівчат (р>0,05) із загальною тенденцією до превалювання 
результатів хлопців над показниками дівчат, за винятком даних систолічного АТ дітей контрольної групи, де результати 
дівчат достовірно вище за показники хлопців (р<0,05). 

Досліджуючи отримані результати функціональних можливостей системи дихання і стійкості організму до 
гіпоксичних явищ (індекс Скибінського) у віковому аспекті виявлено, що показники життєвої ємкості легень (ЖЄЛ) з віком 
збільшуються і ці відмінності, в основному достовірні (р<0,01 – 0,001). 

Розглядаючи результати ЖЄЛ в статевому аспекті виявлено достовірне превалювання результатів хлопців над 
показниками дівчат (р<0,05 – 0,001), за винятком даних досліджуваних 9-ти років, де відмінності не достовірні (р>0,05). 

Аналіз показників, що відображають стійкість організму до гіпоксичних явищ (проба Штанге) у віковому аспекті 
виявив, в основному, достовірне збільшення результатів з віком (р<0,05 – 0,001). Виняток складають показники дівчат 10-ти 
років результати яких нижче, ніж у дівчат 9-ти років. 

Порівнюючи вищезгадані результати в статевому аспекті виявлено превалювання результатів хлопців над даними 
дівчат, і ці відмінності в основному носять достовірний характер (р<0,05; 0,001). 

Аналізуючи отримані результати по індексу Шаповалової у віковому аспекті виявлено достовірне збільшення 
результатів з віком (р<0,05 – 0,001).  

При вивченні цих показників у статевому аспекті, виявлено достовірне превалювання результатів хлопців над 
показниками дівчат (р<0,01 – 0,001). Виняток складають дані дітей 7-ми років контрольної групи, де відмінності між 
показниками носять не достовірний характер (р>0,05). 

При дослідженні отриманих показників, що відображають ступінь реакції серцево – судинної системи на стандартне 
фізичне навантаження (індекс Руф’є) у віковому аспекті, виявлено, що зміна результатів з віком має різноспрямований не 
системний характер. 

Аналізуючи отримані результати за гендерною ознакою виявлена в основному не достовірна відмінність між 
показниками хлопців і дівчат всіх досліджуваних груп (р>0,05). Виняток складають результати ЧСС за 15 сек у спокої 
досліджуваних 7-ми років контрольної групи, а також дані пульсу за останні 15 сек першої хвилини відновлення дітей 8-ми і 
9-ти років експериментальної групи, де відмінності носять достовірний характер (р<0,01 – 0,001). 

Визначаючи рівень фізичного здоров'я дітей 7-10 років за показниками індексів Робінсона, Руф’є, Скибінського, 
Кетле 2 і Шаповалової нами встановлено середній рівень фізичного здоров'я дітей всіх досліджуваних груп, за винятком 
хлопців 7-8-ми років, в яких рівень фізичного здоров'я вище за середній. 

Розглядаючи дані, отримані після експерименту, виявлено, що всі показники, які відображають рівень фізичного 
здоров'я покращились у дітей експериментальної групи, однак не завжди достовірно. Достовірна зміна спостерігається в 
показниках довжини тіла; маси тіла хлопців 8-ми років; ЖЄЛ дівчат 9-ти років; проба Штанге –у 9-ти річних дітей; час 
відновлення організму після дозованого навантаження у дітей 9-ти і 10 років; підйому тулуба в сід у 8-ми і 9-ти річних (р< 
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0,05 – 0,001). 
Стосовно темпів розвитку фізичних здібностей у цей віковий період, то слід звернути увагу на значну активність 

розвитку силових (27,0% при Р<0,05), швидкісно-силових (31,0% при Р<0,05) здібностей та гнучкості(21,7% при Р<0,05).  
Активність у розвитку фізичних здібностей у хлопчиків молодшого шкільного віку відмічена з 6 до 7 років за 

показниками швидкісно-силових здібностей (61,0% при Р<0,05) та гнучкості (21,6% при Р<0,05). 
Дещо змінюються темпи розвитку у віковому діапазоні з 7 до 8 років. Так високі темпи характерні для показників 

сили (27,0% при Р<0,05), швидкості (28,0% при Р<0,05) та гнучкості (67,9% при Р<0,05). 
У подальшому від 8 до 9 років найвищі показники спостерігаються у гнучкості (33,7% при Р>0,05) та виконанні 

танцювального кроку (22,6% при Р<0,05). 
Результати дослідження впливу чирлідингу на розвиток фізичних якостей дітей 7-10 років, підтверджують позитивну 

динаміку (табл. 3). 
Висновки. Встановлено, що у процесі занять чирлідингом у дітей 6-9 років достовірно покращилися показники ЖЄЛ 

(р<0,05-0,001), функціональних можливостей кардіо-распіраторної системи (р<0,05-0,001), реакції серцево-судинної системи 
на стандартне фізичне навантаження (р<0,01; 0,001). У віковому аспекті визначено в основному  достовірне збільшення 
показників рівня рухової підготовленості з віком (р<0,05-0,001). За статевою ознакою показники рівня рухової підготовленості 
дітей 7-10 років в основному достовірно не відрізняються із загальною тенденцією, за винятком показників рівня розвитку 
гнучкості, відчуття ритму і здатності освоювати нові рухи, де результати дівчат домінують над показниками хлопців (р<0,05). 

Таким чином, проведені дослідження свідчать про позитивний вплив занять чирлідингу на рівень фізичного 
розвитку, фізичної підготовленості і фізичного здоров'я дітей 6-9 років. 
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НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ АНІМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ: 

ЗМІСТОВИЙ КОНТЕНТ  
 
У процесі підготовки майбутніх учителів фізичної культури особливо гостро стоїть питання формування у них 

здатності забезпечувати проведення з учнями активного дозвілля. Напрямком вирішення зазначеного завдання є 
оновлення програмно-методичного забезпечення їх підготовки до впровадження анімаційних технологій у позакласній 
роботі. У статті розкрито особливості змісту навчання майбутніх учителів фізичної культури анімаційних технологій 
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позакласної роботи. Успішна реалізація анімаційно-гурткової роботи залежить від вектору побудови освітнього процесу 
підготовки майбутніх фахівців. Вивчення таких навчальних дисциплін, як «Теорія і методика позакласної та позашкільної 
роботи», «Професійна майстерність керівника гуртка», «Методика анімаційної роботи» суттєво доповнюють систему 
навчання майбутніх учителів фізичної культури. Зазначені дисципліни входять до циклу вибіркових і забезпечують 
формування індивідуальної траєкторії навчання студентів анімаційних технологій гурткової роботи. Їх поетапне 
вивчення спрямоване на практичне формування у майбутніх учителів фізичної культури досвіду роботи організатора 
фізкультурно-оздоровчих, спортивно-масових заходів, керівника гуртка та секції; формування готовності до 
впровадження анімаційних технологій організації активного відпочинку учнів.  

Ключові слова: майбутні учителі фізичної культури, навчання, зміст освіти, навчальні дисципліни, анімація, 
позакласна робота. 

 
Беликова Н.А., Подубинськая С.В., Рода О.Б. Обучение будущих учителей физической культуры 

анимационных технологий внеклассной работы: содержательный контент. В процессе подготовки будущих 
учителей физической культуры особенно остро стоит вопрос формирования у них способности обеспечивать 
проведение с учащимися активного досуга. Направлением решения указанной задачи является обновление программно-
методического обеспечения их подготовки к внедрению анимационных технологий во внеклассной работе. В статье 
раскрыты особенности содержания обучения будущих учителей физической культуры анимационных технологий 
внеклассной работы. Успешная реализация анимационно-кружковой работы зависит от вектора построения 
образовательного процесса подготовки будущих специалистов. Изучение таких учебных дисциплин, как «Теория и 
методика внеклассной и внешкольной работы», «Профессиональное мастерство руководителя кружка», «Методика 
анимационной работы» существенно дополняют систему обучения будущих учителей физической культуры. Указанные 
дисциплины входят в цикл выборочных и обеспечивают формирование индивидуальной траектории обучения 
студентов анимационных технологий кружковой работы. Их поэтапное изучение направлено на практическое 
формирование у будущих учителей физической культуры опыта работы организатора физкультурно-
оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий, руководителя кружка и секции; формирование готовности к 
внедрению анимационных технологий организации активного отдыха учащихся. 

Ключевые слова: будущие учителя физической культуры, обучение, содержание образования, учебные 
дисциплины, анимация, внеклассная работа. 

 
Bielikova Nataliya, Podubinska Svitlana, Roda Olha. Animation technologies training of future teachers of 

physical education in extracurricular activities: semantic content. Currently, the priority tasks of the state policy of Ukraine are 
the constant improvement of the quality of education, updating its content and organizational forms of the educational process. In the 
process of training of physical education future teachers, the particularly acute issue is the formation of their ability to provide active 
leisure time with students. The direction of solving this issue is updating the program and methodological support of their training to 
the introduction of animation technologies in extracurricular activities. The article reveals the training content peculiarities of 
animation technologies in extracurricular work of physical education future teachers. Structurization of educational material content 
aims at achieving the learning process goal and includes a combination of a linear and concentric arrangement of educational 
material highlighting the integration links and integrated problems (learning topics); various didactic theories combination of selection 
and structurization of the educational material content; block-modular approach to the construction of the curricula content, topics 
and integrated issues. The successful realization of animation circle activities depends on the vector of the educational process 
construction of future specialists training. Studying such disciplines as “Theory and methods of extracurricular and extra school 
activities”, “Professional skill of a circle head”, “Methods of animation work” significantly complement the system of future physical 
education teachers training. The specified disciplines belong to the selective cycle and provide the formation of student individual 
learning trajectory of animation technologies of circle work. Studying disciplines “Theory and methods of extracurricular and extra 
school activities” and “Professional skill of a circle head” aims at the practical formation of experience of an organizer of physical 
culture and health, sports mass events, head of circle or section in future teachers of physical education. The task of the discipline 
“Methods of animation work” is to ensure the theoretical and practical readiness of future teachers of physical education to 
implement animation technologies for active recreation organization. Gradual study of specified disciplines corresponds to the 
principles of the educational process structuring: accessibility, throughness, continuity and logical sequence of the complexity of 
educational content, considering the interdisciplinary approach.  

Keywords: future teachers of physical education, educational content, academic disciplines, animation, extracurricular 
activities. 

 
Постановка проблеми. Нині пріоритетними завданнями державної політики України є постійне підвищення якості 

освіти, оновлення її змісту та форм організації освітнього процесу. Великого значення набуває формування готовності 
майбутніх фахівців до інноваційної діяльності: створення й пошуку нових форм організації виховання, нового змісту, 
застосування принципово нових засобів й методів роботи з учнями. У процесі підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури особливо гостро стоїть питання формування у них здатності забезпечувати проведення з учнями активного 
дозвілля. Напрямком вирішення зазначеного завдання є оновлення програмно-методичного забезпечення їх підготовки до 
впровадження анімаційних технологій у позакласній роботі. Анімація заключає в собі виховний та ігровий потенціал, що заохочує до 
проведення активного відпочинку, і тим самим, до збільшення фізичної активності учнів.  

Аналіз літературних джерел. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності 
науковцями розглядається з багатьох аспектів. Так, теоретико-методичні засади оптимізації професійної підготовки вчителів 
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фізичної культури у закладах вищої освіти висвітлені у працях О. Тимошенка (2009); підготовку майбутніх учителів фізичної 
культури до позакласної роботи з учнями розглядали Є. Захаріна (2013), О. Стасенко (2010); вивченням підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури до анімаційної діяльності займалась А. Сидорук (2016) та ін.  

Мета статті – розкрити особливості змісту навчання майбутніх учителів фізичної культури анімаційних технологій 
позакласної роботи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Навчання майбутнього учителя фізичної культури у вищій 
педагогічній школі являє собою процес становлення його особистості, розвитку загальної і професійної педагогічної 
культури, компетентності і професійних компетенцій, що виступають передумовою ефективної майбутньої професійної 
діяльності вчителя в закладі загальної середньої освіти. 

Зміст професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в закладах вищої освіти відображено в навчальних 
планах та програмах, які визначають основні вимоги до їх підготовки. Від правильно побудованого освітнього процесу залежить 
рівень фахової підготовки майбутнього учителя, його професіоналізм, готовність творчо і креативно працювати, 
самовдосконалюватися, впроваджувати нові підходи до організації і здійснення освітнього процесу в закладах загальної 
середньої освіти. 

У цілому, структуризація змісту навчального матеріалу професійної підготовки майбутніх фахівців спрямована на 
досягнення мети процесу їх навчання і включає: поєднання лінійного та концентричного розташування навчального 
матеріалу з виділенням інтеграційних зв’язків та інтегрованих проблем (навчальних тем), інтеграцію модульних блоків; 
поєднання культурологічної та професійної спрямованості інтеграційних зв’язків та інтегрованих проблем, що об’єднують 
блоки навчальних предметів у структурі професійної підготовки; поєднання індуктивного й дедуктивного підходів і логічної 
послідовності розкриття навчального матеріалу; дослідницький підхід до виділення логічних етапів вирішення навчальних 
проблем і забезпечення успіху студентів у творчому пошуку; виділення укрупнених пізнавальних дидактичних одиниць знань 
як навчальних елементів змісту професійної підготовки (інтегрованих навчальних проблем і тем, вузлових понять, 
фундаментальних законів і фактів, універсальних способів дій тощо); поєднання різних дидактичних теорій відбору і 
структуризації змісту навчального матеріалу; забезпечення рефлексивності засвоєння змісту професійної підготовки, 
діяльності рефлексії студентів, їх адекватної самооцінки рівня навчальних досягнень; блоково-модульний підхід до 
конструювання змісту навчальних програм, тем та інтегрованих проблем [1]. 

Удосконалення системи навчання майбутніх учителів фізичної культури у закладі вищої освіти може відбуватися 
шляхом оновлення програмно-методичного забезпечення їх підготовки. Ми погоджуємося з думкою Т. Калюжної проте що, у 
підготовці педагога важливими є такі характеристики: професіональна мотивація, фундаментальність, методологічна 
обґрунтованість, професійна направленість підготовки студентів, багатофункціональність, комплексність у змісті, організації, 
методиці та контролі, емоційна насиченість, активізація самостійної пошукової навчальної та науково-дослідної роботи 
студентів [3]. 

Як зазначає О. Ярошинська, зміст теоретичних занять необхідно обирати відповідно до тих компонентів готовності 
до професійної діяльності, які необхідні майбутньому фахівцеві для успішної соціалізації, компетентної виробничої 
діяльності й неухильного особистісного самовдосконалення та розвитку професійної майстерності. Тому найважливішою 
умовою оптимального відбору змісту професійної підготовки повинен стати логічний аналіз і співвіднесення компонентів 
готовності із змістом навчальної дисципліни з метою виділення фундаментальних знань і варіативних компонентів [5]. 

Вивчення таких навчальних дисциплін, як: «Теорія і методика позакласної та позашкільної роботи», «Професійна 
майстерність керівника гуртка», «Методика анімаційної роботи» суттєво доповнюють систему навчання майбутніх учителів 
фізичної культури (рис.1). Зазначені дисципліни входять до циклу вибіркових і забезпечують формування індивідуальної 
траєкторії навчання студентів анімаційних технологій гурткової роботи. Вони викладаються для студентів 3-4 курсів 
спеціальності «014 Середня освіта (Фізична культура)» освітнього ступеня «бакалавр» у Волинському національному 
університеті імені Лесі Українки. Поетапне вивчення зазначених навчальних дисциплін відповідає принципам структурності 
освітнього процесу: доступності, наскрізності, наступності та логічної послідовності ускладнення навчального контенту з 
урахуванням міждисциплінарного підходу. 

Тематичний зміст зазначених навчальних дисциплін складається так, щоб він активізував пізнавальну діяльність 
студентів, тобто навчальна інформація має бути достатньо складною, щоб навчальний матеріал сприяв розвитку мислення, 
творчості, креативності, активності майбутніх учителів фізичної культури, формував мотив та зацікавленість до освітнього 
процесу. Розглянемо більш детальніше зміст програм вищезазначених навчальних дисциплін.  

Як відомо, значну роль в організації активного дозвілля підростаючого покоління відіграє позакласна робота та 
позашкільна освіта, які, здебільшого, передбачають проведення гурткової роботи. Обидва види роботи мають спільні завдання і 
передбачають застосування переважно однакових засобів, форм і методів навчання та виховання. Програма навчального курсу 
«Теорія і методика позакласної та позашкільної роботи» складається з таких змістових модулів: «Загальнотеоретичні основи 
позакласної та позашкільної роботи», «Особливості організації і проведення позакласної та позашкільної роботи», «Методика 
позакласної та позашкільної роботи з фізичної культури». На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин / 7 кредитів 
ЄКТС, з них: 36 годин лекцій, 36 годин практичних занять, самостійної роботи – 120 годин, консультацій – 14 годин. По закінченні 
вивчення дисципліни студенти складають екзамен. 

Завданням навчальної дисципліни «Теорія і методика позакласної та позашкільної роботи» є: oзнайoмлення студентів із 
змістом позакласної та позашкільної роботи, принципами та методами їх організації; формами організації позакласної та 
позашкільної роботи; надання майбутнім учителям фізичнoї культури неoбхідних знань щoдo планування і особливостей методики 
проведення різних форм позакласної та позашкільної роботи. 

Під час навчання студенти виконують індивідуальне науково-дослідне завдання, яке виконується на основі набутих знань, 
умінь та навичок під час лекційних, практичних занять, а також  самостійного опрацювання матеріалу. Воно може включати роботу 
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по розробці сценарію різних спортивних заходів, які б хотіли студенти провести з учнями школи, учасниками гуртка, організованого 
ними на базі освітнього закладу; портфоліо практичних та методичних матеріалів для організації дозвілля в освітніх закладах; 
розробку презентації гуртка (за вибором); розробку розширеного конспекту заняття гуртка (за вибором), положення про гурток та ін. 
Вивчення дисципліни дасть можливість майбутнім учителям фізичної культури розширити поле своєї діяльності в позакласній та 
позашкільній роботі, застосувавши отримані знання і вміння. 

Змістове наповнення підготовки майбутніх учителів фізичної культури до проведення гурткової роботи розглянемо на 
прикладі вивчення навчальної програми з дисципліни «Професійна майстерність керівника гуртка». На вивчення предмету, згідно 
навчального плану, відводиться 120 годин (4 кредити ЄКТС), з них: лекцій – 18 годин, семінарських занять – 16 годин, самостійної 
роботи –78 годин, консультацій – 8 годин 

 
Рис.1. Контент-схема змісту навчання майбутніх учителів фізичної культури анімаційних технологій позакласної 

роботи 
По закінченні вивчення студенти складають залік. Зміст дисципліни охоплює три змістові модулі: 1) «Теоретичні основи 
організації і проведення занять у позакласний час»; 2) «Розвиток компетенцій керівника гуртка»; 3) «Внутрішньошкільний 
контроль стану гурткової роботи». 

Завданням навчального курсу є формування сучасних теоретичних та методичних знань з організації гурткової 
роботи у закладах загальної середньої освіти та закладах позашкільної освіти; формування цілісного уявлення про основні 
аспекти організації гурткової роботи в цілому, зокрема з фізичної культури; ознайомлення студентів з особливостями 
функціонування гуртків різної спрямованості. Вивчення дисципліни передбачає виконання студентами на вибір 
індивідуального науково-дослідного завдання. Воно може включати роботу по вивченню професійних цінностей керівника 
гуртка; створенні положення та плану гурткової роботи з фізичної культури; організації та змісту гуртка з фізичної культури 
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для дітей різної вікової групи; створення портфоліо керівника гуртка з фізичної культури; гурток очима вихованців та батьків. 
Навчальна програма дисципліни «Методика анімаційної роботи» включає такі змістові модулі: «Теоретичні та 

методичні основи анімаційної роботи», «Вплив анімаційної діяльності на здоровий спосіб життя дітей», «Підготовка 
аніматорів». На вивчення предмету, згідно навчального плану, відведено 180 годин (6 кредитів ЄКТС), з них: лекцій – 30 
годин, практичних занять – 30 годин, самостійної роботи – 108 годин, консультацій – 12 годин. По закінченні вивчення студенти 
складають екзамен.  

Як відомо, анімаційні програми включають спортивні ігри та змагання, танцювальні вечори, карнавали, ігри, хобі, 
заняття, що входять до сфери духовних інтересів тощо [4]. Аніматор – фахівець, який займається розробленням 
індивідуальних і колективних програм проведення дозвілля, що орієнтує людину в розмаїтті дозвіллєвих занять, організовує 
повноцінне проведення фізично насиченого вільного часу. Тому, завданням дисципліни є забезпечити практичну готовність 
майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності у сфері фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової та 
анімаційної роботи. Поглибити й закріпити отримані знання, уміння і навички, студенти зможуть на виробничій практиці за 
профілем майбутньої професії в умовах організації позакласного освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.  

Проаналізувавши зміст зазначених навчальних дисциплін, можемо стверджувати, що навчання майбутніх учителів 
фізичної культури анімаційних технологій гурткової роботи здійснюється на основі міждисциплінарного зв’язку, що є дуже 
важливим в освітньому процесі закладу вищої освіти.  

Висновки. Формування теоретичних знань та практичних умінь і навичок організації активного дозвілля учнів 
засобами анімації в закладах загальної середньої та позашкільної освіти є невід’ємною складовою розвитку професіоналізму 
майбутніх учителів фізичної культури. Успішна реалізація анімаційно-гурткової роботи залежить від вектору побудови 
освітнього процесу їх підготовки, яка, з поміж іншого, включає вивчення таких навчальних дисциплін, як «Теорія і методика 
позакласної та позашкільної роботи», «Професійна майстерність керівника гуртка», «Методика анімаційної роботи». 

Перспективи подальших досліджень лежать у площині вивчення практичної складової навчання майбутніх 
учителів фізичної культури анімаційних технологій позакласної роботи. 
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ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І 

СПОРТУ 
 
В наш час актуальним постає пошук і розробка освітніх маршрутів в системі вищої професійної освіти, що 

забезпечують професійну підготовку висококваліфікованих спеціалістів в галузі фізичної культури і  спорту, а також 
формування у них професійних умінь і навичок. В професійній підготовці спеціалістів більшої значущості набуває 
вираженість окремих параметрів професійно-педагогічної спрямованості.  

У зв'язку з цим висуваються високі вимоги до майбутніх спеціалістів, які орієнтовані не просто на передачу 
комплексу знань, вмінь і навичок, а на формування психофізичних якостей, моральних та інтелектуальних особливостей 
особистості учня з урахуванням здоров'язберігаючих технологій. Тому стає необхідним висвітлення основних аспектів і 
компетентностей, якими має володіти спеціаліст, що в свою чергу забезпечують професійну підготовку майбутніх 
учителів до роботи в  закладах освіти.  

Ключові слова: аспекти, фізична культура і спорт, компетентність, спеціаліст, підготовка. 
 
Гончаренко И.С. Педагогические аспекты професиональной подготовки будущих специалистов в 

отрасли физической культуры и спорта. В настоящее время актуальным становится поиск и разработка 
образовательных маршрутов в системе высшего профессионального образования, обеспечивающих профессиональную 
подготовку высококвалифицированных специалистов в области физической культуры и спорта, а также формирование 
у них профессиональных умений и навыков. В профессиональной подготовке специалистов большую значимость 
приобретает выраженность отдельных параметров профессионально-педагогической направленности. 

В связи с этим предъявляются высокие требования к будущим специалистам, которые ориентированы не 
просто на передачу комплекса знаний, умений и навыков, а на формирование психофизических качеств, нравственных и 
интеллектуальных особенностей личности ученика с учетом здоровъесберегающих технологий. Поэтому становится 
необходимым освещение основных аспектов и компетенций, которыми должен обладать специалист, в свою очередь 
обеспечивают профессиональную подготовку будущих учителей к работе в учебных заведениях.  

Ключевые слова: аспекты, физическая культура и спорт, компетентность, специалист, подготовка. 
 
Honcharenko Ivan. Pedagogical aspects of professional training of future specialists in the branch of physical 

culture and sports. Nowadays, the search and development of educational routes in the system of higher professional education, 
providing professional training of highly qualified specialists in the field of physical culture and sports, as well as the formation of their 
professional skills and abilities. In the professional training of specialists the significance of certain parameters of professional and 
pedagogical orientation becomes more important. 

Professional training of future specialists in higher educational institutions reflects all the processes taking place in our 
society, as well as through the content, methods, forms of training provides future professionals with a high level of professional 
readiness for a particular type of professional activity. 

In this regard, there are high demands on future professionals, which are focused not just on the transfer of knowledge, 
skills and abilities, but on the formation of psychophysical qualities, moral and intellectual characteristics of the student, taking into 
account health technologies. Therefore, it becomes necessary to highlight the main aspects and competencies that a specialist 
should have, which in turn provide training for future teachers to work in educational institutions. 

Key words: aspects, physical culture and sports, competence, specialist, training. 
 
Постановка проблеми. Сучасний рівень розвитку суспільства, освіти та науки визначає високі вимоги до 

компетентності фахівців різних напрямів, що потребує суттєвих змін у професійній підготовці. Особливо відчутні потреби 
вдосконалення педагогічної освіти, а саме навчання майбутніх спеціалістів в галузі фізичної культури і спорту. Конкуренція 
на ринку праці передбачає перехід до ефективніших форм фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, а реалізація 
прогресивних ідей гуманістичної парадигми освіти у практиці загальноосвітньої школи вимагає підготовки 
висококваліфікованих учительських кадрів. Суспільно-політичні зміни, що відбулися в Україні, суттєво змінили сутність 
професійної діяльності вчителів фізичного виховання. Водночас, традиційні зміст, форми і методи підготовки спеціалістів не 
повністю відповідають вимогам сьогодення, не сприяють формуванню вчителя як активної, творчої особистості. Саме тому 
на вищі навчальні заклади покладається відповідальність за підготовку нового покоління спеціалістів, зміст і рівень 
кваліфікації яких відповідає інноваціям, що відбуваються в галузі фізичної культури і спорту та освітньої діяльності [8, с. 5]. 

Професійна підготовка майбутніх фахівців у закладах  вищої  освіти віддзеркалює всі процеси, що 
відбуваються  в нашому суспільстві, а також через зміст, методи, форми навчання забезпечує  майбутнім 
фахівцям високий рівень професійної  готовності до конкретного виду професійної  діяльності. У більш 
загальному  розумінні професійна підготовка студентів  у вишах передбачає цілеспрямовану  організацію 
процесу оволодіння необхідними знаннями і навичками,  результатом та головною якісною характеристикою  
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якого є  професіоналізм  майбутнього фахівця. Насамперед, варто акцентувати увагу на тому, що нині  в 
освітньому просторі України  прийнято та діють низка нормативних документів, які на загальнодержавному  
рівні декларують світоглядні та правові основи організації  підготовки майбутніх фахівців у навчальних  
закладах, які зможуть забезпечити, на основі засобів фізичного виховання, високий  рівень фізичної культури  
своїм вихованцям. Зокрема, до складу нормативно-правової бази, що визначає процесуальні  параметри  
професійної  підготовки майбутніх учителів фізичної культури,  відносять Закони  України « Про вищу освіту», 
«Про  фізичну культуру і спорт», Національну стратегію розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр. . У 
нормативних документах задекларовано головні правові засади професійної підготовки нової генерації  
фахівців, які, здобувши вищу освіту, зможуть поставити фізичну культуру  та спорт на високі  щаблі розвитку 
[2; 3; 5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Один із засновників вітчизняної педагогічної науки К. Ушинський [9] 
вважав особистість педагога надзвичайно важливою для ефективного фізичного виховання учнів. Вивчення провідних 
компонентів змісту діяльності вчителя фізичної культури та їх педагогічної сутності дозволяє визначити оптимальну 
структуру його знань, виявити і класифікувати професійні вміння, співвіднесені зі здібностями і психічними властивостями, 
що розвиваються у процесі освітньої діяльності у вишах, визначити особливості розв’язання специфічних педагогічних 
завдань і на цій основі розкрити професійно-педагогічну компетентність вчителя фізичної культури та її компоненти. 
Професійна компетентність учителя фізичного виховання, що визначає його педагогічну майстерність, – це належна 
професійно-педагогічна підготовленість, котра охоплює педагогічні знання, вміння і навички, педагогічну техніку (система 
вербальних і невербальних вмінь, що дає змогу використовувати власний психофізичний апарат для досягнення необхідних 
результатів навчання), педагогічне прогнозування, рефлексію, схильність до педагогічної творчості тощо, поєднані зі 
знаннями, навичками і вміннями в галузі фізичної культури і спорту. Висококваліфікований учитель уміє застосовувати 
ґрунтовні загально педагогічні знання стосовно конкретних розділів, видів і завдань фізичного виховання. К. Ушинський 
вважав, що вчитель фізичного виховання повинен володіти високою загальною культурою, поглибленою моральною, 
правовою вихованістю та моральною відповідальністю, мати розвинутий естетичний смак [9, c. 488].  

Діяльність учителів фізичної культури потребує від них відповідних професійно важливих особистісних якостей, 
передусім, фізичної підготовленості, що є результатом фізичної підготовки, досягнутої під час виконання рухових дій, 
необхідних для засвоєння чи використання людиною професійної діяльності, характеризується рівнем функціональних 
можливостей різних систем організму й розвитку основних фізичних якостей, що дозволяє показати приклад виконання 
рухових вправ, завдань. До професійних здібностей учителя фізичної культури належать: наявність педагогічного хисту, 
схильності до роботи з дітьми і підлітками; умотивованість до роботи в галузі фізичної культури і спорту, задоволення від цієї 
діяльності; типологічні риси нервової системи, що характеризують силу, рухливість і врівноваженість основних психічних 
процесів – креативності (здатність породжувати оригінальні ідеї, рішення, що відрізняються від традиційних); рефлексивності 
(властивість людини, що проявляється в її здатності аналізувати свої дії та вчинки, критично усвідомлювати власні 
особливості й можливості в саморегуляції діяльності й поведінки) [6, с. 68].  

Мета роботи полягає у визначенні педагогічних аспектів професійної підготовки майбутніх фахівців галузі фізичної 
культури і спорту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Професійно-педагогічні аспекти спеціаліста в галузі фізичного 
виховання і спорту, що визначають його педагогічну майстерність, – це належна професійно-педагогічна підготовленість, яка 
охоплює педагогічні знання, вміння і навички, педагогічну техніку (система вербальних і невербальних вмінь учителя, що дає 
змогу використовувати власний психофізичний апарат для досягнення необхідних результатів навчання), педагогічне 
прогнозування, рефлексію, схильність до педагогічної творчості. З урахуванням напрацювань тверджень і висновків 
пропонуємо таку структуру педагогічно-професійних аспектів спеціаліста в галузі фізичної культури і спорту: загальна 
психолого-педагогічний аспект, фізкультурно-спортивний аспект, соціально-педагогічний аспект учителя фізичної культури, 
навчально-методичний аспект, індивідуально-особистісний аспект. Сформованість цих аспектів забезпечує відповідність 
підготовки вчителя кваліфікаційним вимогам і його здатність, готовність до виконання проектувальних, діагностико 
прогностичних, навчально-розвивальних, оздоровчо-профілактичних, методичних, виховних, комунікативних, організаційно-
педагогічних, контролюючих (оцінних), моніторингових, фізкультурно-просвітницьких та інших дій [9, c. 117-118]. 

Загальний психолого-педагогічний аспект учителя – володіння базовими інваріантними психолого-педагогічними 
знаннями й уміннями, які визначають здатність до розв’язання широкого кола освітніх і виховних завдань урізних 
педагогічних системах; відповідність певним професійно-педагогічним вимогам незалежно від спеціалізації педагога; 
володіння сукупністю загальнолюдських, соціально та професійно важливих якостей особистості, необхідних для успішної 
професійно-педагогічної діяльності. Ефективність роботи вчителя безпосередньо залежить від якості та сукупності його 
педагогічних умінь. Серед провідних для вчителя фізичної культури виокремлюють: спортивні, дидактичні та педагогічні 
вміння; організаційні, методичні, конструктивні, комунікативні та пізнавальні (гностичні) вміння; педагогічну спостережливість, 
дидактичні, організаційні, психомоторні, експресивні вміння [10, c. 45]. 

Фізкультурно-спортивний (спеціалізовано-предметний) аспект – це володіння специфічними для спеціаліста з 
фізичного виховання медико-біологічними, психологічними і педагогічними знаннями й уміннями, що визначають здатність 
до розв’язання освітніх і виховних завдань у фізкультурно-спортивній діяльності на різних рівнях (ланках) освіти. За 
спеціальністю «Фізична культура і спорт» висуваються основні вимоги до рівня підготовленості випускників: знати дидактичні 
закономірності у фізичному вихованні та спорті; володіти методикою фізкультурно-спортивних занять з різними групами 
населення; знати анатомо-фізіологічні, гігієнічні та психолого-педагогічні основи фізичної культури і спорту; знати методи і 
систему організації комплексного контролю у фізичному вихованні та спортивній підготовці; уміти формулювати конкретні 
завдання фізичного виховання різних груп населення, підготовки спортсменів різного віку та кваліфікації; володіти 
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технологією навчання різних категорій людей руховим діям і розвитку фізичних якостей у процесі фізкультурно-спортивних 
занять; уміти здійснювати консультативну діяльність з питань організації та проведення індивідуальних і колективних 
фізкультурно-спортивних занять осіб різного віку; володіти технікою мови і мовлення у процесі фізкультурно-спортивних 
занять, прийомами спілкування, навичками виховної та консультативної роботи, уміти застосовувати навички науково-
методичної діяльності для розв’язання конкретних завдань, що виникають під час проведення фізкультурно-спортивних 
занять; [3]. 

Соціально-педагогічний аспект – інтегрована професійно-особистісна характеристика, що відображає готовність і 
здатність педагога до успішної соціально-педагогічної діяльності в галузі фізичної культури і спорту, а саме: використовувати 
ресурси соціокультурного середовища й особистісні ресурси кожного учня з метою досягнення позитивних результатів у 
розвитку його рухової активності та фізичному вихованні; ефективно вирішувати проблемні ситуації, регулювати можливі 
конфлікти ненасильницьким шляхом на основі відповідних норм і правил; приймати педагогічні рішення та відповідати за їх 
наслідки та результати своєї педагогічної діяльності; виконувати соціально-педагогічні функції, спрямовані на розкриття 
внутрішніх можливостей учнів різних категорій; враховувати етнічні особливості фізичного виховання в навчанні учнів – 
представників різних культур і релігій, виявляючи толерантність. [1]. 

Навчально-методичний аспект – це володіння специфічними для вчителя фізичного виховання методичними 
знаннями й уміннями, методами навчання, методичними прийомами, що визначають здатність до розв’язання навчальних, 
виховних і розвивальних завдань у фізкультурно-оздоровчій, просвітницькій і спортивній діяльності. Навчально-методична 
компетентність передбачає: здатність формулювати специфічні й часткові цілі та завдання фізичного виховання учнів; 
здійснювати відбір і реалізацію методів розвитку рухової активності відповідно до мети і завдань фізичного виховання з 
урахуванням найважливіших його функцій, а також особливостей середньої освіти, вікових особливостей, можливостей 
окремих учнів; організовувати власну педагогічну діяльність і діяльність учнів відповідно до наукової організації праці; 
коригувати процес фізичного виховання з урахуванням очікуваного та реального його перебігу; постійно вивчати досвід 
роботи кращих вчителів фізичного виховання, здійснювати самоаналіз власної діяльності, самоконтроль, 
самовдосконалення та самоосвіту з метою досягнення педагогічної майстерності, високого рівня професіоналізму й 
інноваційного стилю в навчально-виховній діяльності [4, с. 54-55]. 

Індивідуально-особистісний аспект учителя фізичної культури включає індивідуальні властивості й особистісні 
соціально та професійно важливі риси, спрямовані на забезпечення результативності та якості педагогічної діяльності: 
володіння прийомами самореалізації та розвитку власної педагогічної індивідуальності в межах спеціальності; уміння 
раціонально, без перевантажень організувати свою педагогічну діяльність; креативність у навчально-виховному процесі та 
фізкультурно-спортивній діяльності; володіння прийомами особистісного самовираження та саморозвитку; спроможність 
протистояти професійним деформаціям особистості; здатність проектувати свій подальший професійний розвиток, 
готовність до професійного зростання; підвищення рівня власної професійної кваліфікації та педагогічної майстерності. 
Сюди доцільно також включити: розвинуту педагогічну техніку вчителя; гуманістичну особистісну орієнтацію; особистісну 
позицію вчителя; системне бачення педагогічної реальності в царині фізичної культури та здатність до адекватних дій у 
професійно-педагогічних ситуаціях; володіння сучасними педагогічними методиками і технологіями, пов’язаними з культурою 
комунікації, взаємодії з учням, передавання їм необхідної інформації та навчання сукупності рухових умінь і навичок. [7, с. 
117-118].  

Висновок. Виявивши основні педагогічно-професійні аспекти спеціаліста в галузі  фізичної культури і спорту, ми 
виявили, що саме необхідно передбачити (закласти) під час формування, а саме конкретизували перелік необхідних 
вчителеві аспектів (компетенцій). У процесі професійної підготовки на їх основі формується сукупність компетентностей, що 
інтегруються у професійно-педагогічну особистість спеціаліста. Єдиний науково обґрунтований і достовірний спосіб 
охарактеризувати рівень готовності і сформованої професійної компетентності і аспектів – це оцінка кінцевого результату, 
тобто вимірювання спроможності, готовності спеціаліста виконувати свої професійні обов’язки. А ця якість включає в себе  
елементи всіх визначених нами структурних аспектів, однак може бути у свою чергу диференційована за професійними 
функціями вчителя фізичної культури, притаманними його педагогічній діяльності. Рівень підготовки учителя фізичної 
культури залежить від особистого ставлення студента до майбутньої професії, тому пріоритетними шляхами формування 
професійно-педагогічної компетентності мають виступати мотивація професійної спрямованості, активізація професійного 
самовдосконалення, розвиток позитивного ставлення і потреб до розширення та поглиблення психолого-педагогічних знань і 
вмінь, одержання власного педагогічного досвіду. Учителі фізичної культури – це фахівці, які мають піднести фізичну 
культуру українського суспільства на якісно новий рівень.  
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ЗНАЧЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО ТУРИЗМУ В ЗМІЦНЕННІ ЗДОРОВ’Я  І ПІДВИЩЕННІ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 
ЛЮДИНИ 

 
В статті розкрито значення велосипедного туризму в зміцненні здоров’я і підвищенні працездатності людини. 

Розглянуто деякі загальні рекомендації для підготовки та проведення велосипедних туристичних походів. 
Аналіз останніх наукових досліджень показав, що велосипедний туризм відкриває великі можливості до надбання 

багатьох важливих для життя та трудової діяльності загальноосвітніх і спеціальних знань, різних рухових умінь і 
навичок, сприяє зміцненню здоров’я та різнобічного формування особистості. 

За формою проведення велосипедні маршрути поділяють на організовані і неорганізовані – аматорські. 
Плановий вело туризм передбачає організацію і проведення походів туристськими організаціями і підприємствами різних 
форм власності. Самодіяльні туристичні велосипедні маршрути організовують і проводять ради з питань туризму, 
туристські клуби, спортивні товариства і спортивні секції підприємств, установ і навчальних закладів..  

Найважливішою умовою забезпечення безпеки велопоходу є дотримання правил дорожнього руху. Безпека 
велоподорожей також багато в чому залежить від технічного стану велосипеда й уміння управляти їм, особливо на 
поганій дорозі і при подолання перешкод. 

Ключові слова: велосипедний спорт, туризм, похід, подорож, здоров’я. 
 
Горбенко Н.И. Значение велосипедного туризма в укреплении здоровья и повышения 

работоспособности человека. В статье раскрыто значение велосипедного туризма в укреплении здоровья и 
повышении работоспособности человека. Рассмотрены некоторые общие рекомендации для подготовки и проведения 
велосипедных туристических походов. 

Анализ последних научных исследований показал, что велосипедный туризм открывает большие возможности 
для достижения многих важных для жизни и трудовой деятельности общеобразовательных и специальных знаний, 
различных двигательных умений и навыков, способствует укреплению здоровья и разностороннего формирования 
личности. 

По форме проведения велосипедные маршруты делятся на организованные и неорганизованные - 
любительские. Плановый вело туризм предусматривает организацию и проведение походов туристскими 
организациями и предприятиями различных форм собственности. Самодеятельные туристические велосипедные 
маршруты организуют и проводят Комитеты по вопросам туризма, туристские клубы, спортивные общества и 
спортивные секции предприятий, учреждений и учебных заведений. 
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Важнейшим условием обеспечения безопасности велопохода является соблюдение правил дорожного движения. 
Безопасность велопутешествий также во многом зависит от технического состояния велосипеда и умения управлять 
им, особенно на плохой дороге и при преодолении препятствий. 

Велосипедный туризм получил популярность во многих странах мира благодаря своим определенным 
предпочтениям. Велосипед позволяет за короткий промежуток времени посетить и посмотреть больше районов, 
одновременно наслаждаясь быстрой сменой впечатлений. Для вело туризма доступны почти все территории, куда 
часто невозможно доехать на автомобиле. Велосипед не оказывает шума, не портит окружающую среду. Человек 
едущий на велосипеде, одновременно может наслаждаться ветром, пением птиц. Он не так, как автомобиль, 
распугивает животным, не загазовуе воздуха. 

Ключевые слова: велосипедный спорт, туризм, поход, путешествие, здоровье. 
 
Gorbenko N.I. The importance of cycling tourism in improving health and improving human performance. The 

article reveals the importance of cycling tourism in improving health and improving human performance. Some general 
recommendations for preparing and conducting cycling tours are considered. 

The analysis of the latest scientific research has shown that cycling tourism opens up great opportunities for achieving 
many general educational and special knowledge important for life and work, various motor skills and abilities, promotes health 
improvement and versatile personality formation. 

According to the form of carrying out, cycling routes are divided into organized and unorganized - amateur. Planned cycling 
tourism provides for the organization and conduct of trips by tourist organizations and enterprises of various forms of ownership. 
Amateur tourist cycling routes are organized and run by Tourism Committees, tourist clubs, sports societies and sports sections of 
enterprises, institutions and educational institutions. 

The most important condition for ensuring the safety of a cycling trip is compliance with traffic rules. Cycling safety also 
largely depends on the technical condition of the bike and the ability to handle it, especially on bad roads and when overcoming 
obstacles. 

Cycling tourism has gained popularity in many countries around the world due to its specific preferences. The bike allows 
you to visit and see more areas in a short period of time, while enjoying a quick change of experience. Almost all territories are 
accessible for cycling tourism, which is often impossible to reach by car. The bike does not make noise, does not spoil the 
environment. A person riding a bicycle can enjoy the wind and birdsong at the same time. It is not like a car, scares away animals, 
does not gas the air. 

Key words: cycling, tourism, hike, travel, health. 
 
Постановка проблеми. Рухова активність, регулярні заняття фізичною культурою та спортом – обов’язкові 

складові здорового способу життя. Сьогодні одним із факторів кризового стану здоров’я громадян України є обмежена 
рухова активність. Лише 13% українців мають необхідний фізіологічно обумовлений рівень рухової активності, тоді як в 
країнах ЄС – 40-60%, а в Японії – 70-80% [6]. 

Аналіз останніх досліджень. Згідно «Глобальным рекомендациям по физической активности для здоровья», 
розробленими ВООЗ, діти 5-17 років повинні займатись фізичною культурою кожен день і не менше 60 хвилин. При цьому 
більшу частину необхідно присвячувати аеробним навантаженням (ходьба, біг, плавання, їзда на велосипеді, рухливі ігри та 
спортивні ігри на свіжому повітрі). Згідно дослідженням ВООЗ, тільки при таких навантаженнях в рази зменшується ризик 
ожиріння, появи серцево-судинних захворювань, захворювань органів дихання і діабету [2, 6]. 

В багатьох країнах світу їзда на велосипеді стає все більш популярною. Такому виду транспорту та проведення 
дозвілля віддають перевагу близько 40 % жителів Голландії, країн Скандинавії, Китаю [1]. 

Теоретичні та прикладні аспекти поняттєво-термінологічного апарату спортивно-оздоровчого туризму, способів і 
методичного забезпечення організації окремих його видів описані в публікаціях О.Ю. Дмитрука, Ю.В. Щура, Ю.А. 
Грабовського, О.В. Скалія, Т.В. Скалія, В.Д. Дехтяра, Б.П. Пангелова. Загальні засади розробки регіональних туристичних 
маршрутів і моделювання системи інформаційного забезпечення туристичних заходів розроблені С. Кобзовою, Л. 
Заневською [2, 3, 6].  

Аналіз останніх наукових досліджень (Ю.А. Грабовський, О.В. Жданович, А. Міняйло, О.Ю. Дмитрук, Ю.В. Щур,) 
показав, що велосипедний туризм відкриває великі можливості до надбання багатьох важливих для життя та трудової 
діяльності загальноосвітніх і спеціальних знань, різних рухових умінь і навичок, сприяє зміцненню здоров’я та різнобічного 
формування особистості. Він доступний людям всіх вікових груп від шкільного до літнього віку та є важливим аспектом 
здорового способу життя й активного дозвілля [2, 3, 4, 6]. 

Мета дослідження. Розкрити значення велосипедного туризму в зміцненні здоров’я і підвищенні працездатності 
людини, а також розглянути деякі загальні рекомендації для підготовки та проведення велосипедних туристичних походів, 
організації цікавих та корисних заходів. 

Результати дослідження. У межах вітчизняної  туристичної галузі чітко визначився окремий вид діяльності – 
оздоровчо-спортивний туризм. Цей унікальний сегмент туризму виник на самодіяльних засадах з ініціативи туристів-
аматорів. Він поєднує в собі спорт і відпочинок, виховує патріотизм і національну самосвідомість, повагу до своєї землі та 
навколишнього середовища. Вплив заняттям велосипедним туризмом на організм дуже позитивно і широко направлено. По-
перше, зміцнюється опорно-руховий апарат, по друге, – серцево-судинна система, по третє, сприяє корекції постави і 
поповнення м’язової маси. Врахуємо і моральне задоволення, душевну наснагу. 

Велосипед на сьогоднішній день можна вважати не тільки найефективнішим способом зміцнення здоров’я, але і 
найдоступнішим. Одним з найпопулярніших вправ, рекомендованих для профілактики оздоровлення є біг, їзда на 
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велосипеді, плавання. Необхідно також додати, що дані вправи не будуть ефективні, якщо вони виконуються час від часу, за 
волею випадку, адже основне у використанні подібних вправ є їх систематичність, циклічність. Також важко чекати ефекту 
без додаткових заходів: правильного харчування, гартування, здорового способу життя, психологічної налаштованості [3, 4]. 

Велосипедний туризм може бути привабливим любителям заміських прогулянок. Помірна спокійна їзда на рівній 
місцевості, лісовими або польовими стежками корисна навіть людям не молодим і ослабленим. Збільшуючи швидкість і 
дальність їзди, долаючи підйоми, можна в дуже широких межах варіювати навантаження. Розвивається і зміцнюється при 
цьому весь організм, але особливо серцево-судинна і дихальна система [1, 3, 4]. 

Аналізуючи дослідження фізіологів і спортивних медиків, можна визначити, що під час педалювання мускулатура ніг 
не повністю розслабляється і частина роботи здійснюється при статичній її напрузі (це характерно для частого педалювання 
із зусиллями, наприклад при підйомі в гору), що погіршує венозний кровообіг. Тому особам із захворюванням вен нижніх 
кінцівок (варикозне розширення вен, тромбофлебіт) їзда на велосипеді протипоказана. Не бажана вона також при болях в 
поясниці і шийному відділі хребта, оскільки статична напруга розташованих тут м’язів може посилити захворювання. Зате 
дуже корисна при хронічних поліартритах нижніх кінцівок (поза стадією загострення), хронічних легеневих захворюваннях [2, 
6]. 

На думку спеціалістів, велосипед незамінний в боротьбі із зайвими кілограмами. Під час їзди на велосипеді вага 
тіла більш рівномірно розподіляється на декілька опорних точок (кермо, сідло, педалі), запобігаючи надмірній напрузі, 
локальному стомленню і травматизацію зв’язкові-суглобового апарату ніг, яка, наприклад, можлива у повних людей при бігу. 
Це дозволяє збільшити тривалість та інтенсивність фізичних навантажень, більш повно реалізувати можливості серцево-
судинної і дихальної системи, отже, отримати кращий оздоровчий ефект [3, 4]. 

Для профілактики статичних перевантажень окремих м’язів важливо мати правильну посадку. Висота сідла 
встановлюється так, щоб розпрямлена нога п’ятою діставала опущену до нижньої крапки педаль. Кермо може бути вище за 
сідло, а довжина рами такою, щоб, уперши лікоть руки в передній кінець сідла, велосипедист діставав кермо серединою 
пальців. 

Під час руху стопа повинна розташовуватися так, щоб на вісь педалі тиснула передня її третина. При правильній 
посадці тулуб злегка зігнуто в поясниці і нахилено вперед, руки трохи зігнуті в ліктьових суглобах, тримають кермо вільно на 
ширині плечей без напруги. Велосипедист за таких умов не повинен відчути незручності. Рухи ніг м’які, рівномірні, без 
поштовхів, дихання рівне, вільне, без затримок [1, 3, 4]. 

З підвищенням в Європі, США та Китаї інтересу до велосипеду виникла ціла індустрія велосипедного туризму. 
Десятки, якщо не сотні комерційних компаній і некомерційних організацій пропонують велотури різного масштабу – від 
одноденних поїздок до тривалих екскурсій різними країнами. Окремі організації влаштовують велосипедні походи учасники 
яких самі везуть все своє туристське спорядження і ночують в наметах, але, як правило, комерційні велотури обставляються 
достатньо комфортабельно: весь багаж перевозиться на автофургонах, а туристи отримують відмінне харчування і ночують 
в готелях [5]. 

За формою проведення велосипедні маршрути розділяються на організовані (планові і самодіяльні (клубно-
секційні) і неорганізовані – аматорські (дикі) [1, 4, 6]. 

Плановий вело туризм передбачає організацію і проведення походів туристськими організаціями і підприємствами 
різних форм власності (переважно по туристських путівках). Вони здійснюються на базі розроблених, вивчених, описаних, а 
іноді і промаркірованим маршрутах під керівництвом інструкторів, які мають достатній досвід і добре знайомі з місцевістю. 
Весь маршрут, як правило проходить через туристські бази або інші засоби розміщення туристів, де учасники походу 
забезпечуються певним комфортом нічлігом, харчуванням, культурними і медичними послугами, а на окремих ділянках 
автомобільним транспортом. 

Більшість туристів початківців здійснюють свої перші велосипедні подорожі саме за такими маршрутами, які 
пролягають через живописні куточки природи, включають пам’ятки старини, цікаві архітектурні споруди, меморіальні для 
літератури або історичні місця. В більшості своїй такі маршрути не відрізняються складністю і не вимагають спеціальної 
туристської підготовки. 

Самодіяльні туристичні велосипедні маршрути організовують і проводять ради з питань туризму, туристські клуби, 
спортивні товариства і спортивні секції підприємств, установ і навчальних закладів, оздоровчо-спортивні табори і так далі. 
Самодіяльні туристи самі підбирають склад групи, вибирають район подорожі, розробляють маршрут, забезпечують себе 
необхідним спорядженням, продуктами харчування, а на маршруті організовують нічліг і екскурсії [3, 4, 6].  

Особливість неорганізованих велосипедних маршрутів в тому, що туристи самі вибирають район подорожі, часто 
не маючи чітко розробленого плану і програми походу. В більшості своїй такі групи збираються з друзів, сімей, знайомих. Їх 
головне завдання – активний відпочинок під час літніх відпусток або канікул. Головне тут імпровізація, несподіваність різних 
вражень. 

Ще однією особливістю сучасного велосипедного туризму є те, що сьогодні в світі спостерігається перехід від 
масового туризму до індивідуального, сімейного, невеликими групами. Розроблені велосипедні маршрути мають різну 
категорію складності (від І до V), які розрізняються довжиною маршруту, рельєфом місцевості, формою проведення. 

Під час розробки туристичного велосипедного маршруту слід дотримуватися таких вимог:  
– туристичні маршрути не повинні пролягати територіями, які потенційно небезпечні для туристів, тобто там, де 

можливі зрушення порід, обвали, через болота, річкові пороги і так далі, словом те, що може створювати небезпеку для 
інших учасників маршруту. Наприклад, велосипедні маршрути не повинні проходити там, де пролягають пішохідні або кінні 
маршрути, по тротуарах або автострадах; 

– нові туристичні маршрути слід прокладати там, де існують вже прокладені дороги, є водоймища, населені пункти; 
– слід уникати прокладення маршрутів по автомобільних дорогах, що мають інтенсивний рух. Туристичні маршрути 
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повинні проходити територіями із сприятливими екологічними і санітарно-епідеміологічними умовами; 
– необхідно передбачати можливість ночівлі туристів у відведених для цього місцях або в центрах розміщення 

туристів; 
– слід враховувати можливість профілактичних, ремонтних, будівельних робіт власниками доріг або об’єктів 

розміщення і харчування [1, 3, 4, 6]. 
Кожен мандрівник даного виду туризму повинен добре володіти технікою їзди на велосипеді, зокрема з вантажем, і 

не тільки на шосейних дорогах, але і по бездоріжжю. Тому учасники повинні мати відповідну фізичну підготовку, підбір 
туристичного спорядження відповідно до періоду року.  

Найважливішою умовою забезпечення безпеки велопоходу є дотримання правил дорожнього руху. Щоб 
максимально зменшити вірогідність нещасного випадку, необхідно знижувати швидкість руху на спусках, особливо на 
дорогах з поганим покриттям, а також при русі по мокрому шосе або ґрунтовій дорозі з калюжами, оскільки вода може 
закривати глибокі вибоїни і ями. Не можна рухатися по дорогах в сутінки і вночі [3, 4]. 

Безпека велоподорожей також багато в чому залежить від технічного стану велосипеда і уміння управляти їм, 
особливо на поганій дорозі і при подолання перешкод, оскільки до природних перешкод у велосипедному туризмі 
відносяться: гірські дороги і перевали, труднопрохідні лісові стежки, ділянки бездоріжжя, броди, яри. Тому технічний огляд 
велосипедів необхідно проводити щодня і будь-які відмічені несправності відразу ж усувати. 

Велосипедний спорт, так само як авто гоночний, лижний, човновий та інші активні види спорту, має свої небезпечні 
чинники, які вимагають застосування відповідних засобів безпеки. Найбільш поширені небезпечні чинники велосипедного 
спорту – травми голови при падінні. Тому, важливим засобом безпеки є велосипедний шолом, що захищає велосипедиста 
від серйозних травм – пом’якшує удар, рятує від тяжких пошкоджень. 

Підбиті шорти і рукавички підвищують не тільки комфортність, але й безпеку поїздок на велосипеді. Велосипедні 
шорти часто забезпечуються підкладкою з натуральної або штучної замші, вкладишами гелів або іншими матеріалами, що 
послабляють дію дорожньої вібрації на сідничні кістки тазу. Підбиті рукавичку без пальців захищають грона рук 
велосипедиста від пошкодження із-за дорожньої вібрації і у разі падіння [4, 6]. 

Велосипедний туризм отримав популярність в багатьох країнах світу завдяки своїм певним перевагам. Велосипед 
дозволяє за короткий проміжок часу відвідати і подивитися більше районів, одночасно насолоджуючись швидкою зміною 
вражень. Для вело туризму доступні майже всі території, куди часто неможливо доїхати на автомобілі. Для вело подорожей 
не вимагається доріг з спеціальним покриттям. Велосипед не чинить шуму, не псує навколишнє середовище. Людина що їде 
на велосипеді, одночасно може насолоджуватися вітром, співом птахів. Він не так, як автомобіль, розполохує тварин, не 
загазовує повітря.  

Висновки. Займаючись велосипедним туризмом, його учасники фактично займають одним з видів спорту, що 
благотворно і всебічно діє на організм та зміцнює фізичне здоров’я. Подорож на велосипеді серед красивих природних 
об’єктів – це неповторний дух радості, насолоди і пригод. Велосипедний туризм – найбільш щадний вид туризму, який 
найменше негативно впливає на навколишнє середовище. 

При організації велосипедних маршрутів необхідно дотримуватися ряд вимог безпеки туристів і вимог, що 
пред’являються до організації велосипедних маршрутів. І тоді кожна подорож буде святом дружби з фізичною культурою і 
єднання з природою. 
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КОМУНІКАТИВНІ УМІННЯ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ СПОРТИВНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 
У статті автор наголошує, що спілкування є необхідною умовою існування людини, без якого неможливе 

повноцінне формування як розвиненої особистості, так компетентного фахівця в цілому. Розглянуто комунікативні 
уміння та комунікативну компетентність як головну складову управлінської компетентності менеджерів спортивної 
діяльності. Проаналізовано низку наукових праць щодо комунікативної та управлінської компетентності менеджерів. 
Визначено поняття «компетенція» та «компетентність». Виділено головні комунікативні уміння менеджерів спортивної 
галузі. Визначено й проаналізовано основні аспекти комунікативної компетентності фахівця взагалі та основні 
проблеми формування управлінської компетентності менеджерів спортивної діяльності. Підготовка менеджерів 
спортивної діяльності вимагає від них не тільки глибоких творчих знань і певних практичних навичок у вирішенні різних 
управлінських завдань і ситуацій, а й уміння спілкуватися, поводити себе в суспільстві, проводити наради, ділові бесіди, 
не втрачати самовладання та  впевнено вести розмову.  

Ключові слова: компетентність, компетенція, управлінська компетентність, менеджер, комунікативні уміння, 
комунікативна компетентність. 

 
Ю. Н. Коваленко. Коммуникативные умения как составная часть управленческой компетентности 

менеджеров спортивной деятельности. В статье автор отмечает, что общение является необходимым условием 
существования человека, без которого невозможно полноценное формирование как развитой личности, так 
компетентного специалиста в целом. Рассмотрены коммуникативные умения и коммуникативная компетентность как 
главная составляющая часть управленческой компетентности менеджеров спортивной деятельности. 
Проанализированы ряд научных трудов по коммуникативной и управленческой компетентности менеджеров. 
Определено понятие «компетенция» и «компетентность». Выделены главные коммуникативные умения менеджеров 
спортивной отрасли. Определены и проанализированы основные аспекты коммуникативной компетентности 
специалиста вообще и основные проблемы формирования управленческой компетентности менеджеров спортивной 
деятельности. Подготовка менеджеров спортивной деятельности требует от них не только глубоких творческих 
знаний и определенных практических навыков в решении различных управленческих задач и ситуаций, но и умение 
общаться, вести себя в обществе, проводить совещания, деловые беседы, не терять самообладания и уверенно вести 
переговоры. 

Ключевые слова: компетентность, компетенция, управленческая компетентность, менеджер, 
коммуникативные умения, коммуникативная компетентность. 

 
J. N. Kovalenko. Communicative skills as integral part of managing competence of sports managers. The 

development of society in modern conditions is impossible to imagine without such a social phenomenon as communication. 
Communication becomes the object of study of the philosophical, sociological, political, pedagogical levels, and this is absolutely 
logical and natural, because one of the determining factors of human society is communication. For a sports manager, professional 
competence consists of many components, skills: managerial, organizational, communicative, cultural, informational, analytical, etc. 
Communication skills are an integral part of the managerial competence of a sports manager. One of the most important conditions 
of a modern manager is constant interaction with other people. The essential trait that a manager of any level needs is sociability. 
The development of managerial communication skills is an urgent problem, the solution of which is important both for a particular 
manager and for society as a whole. In the article the author emphasizes that communication is a necessary condition for human 
existence, without which the full formation of both a developed personality and a competent specialist in general is impossible. 
Communicative skills and communicative competence as the main component of managerial competence of sports managers are 
considered. A number of scientific papers on the communicative and managerial competence of managers are analyzed. The 
concepts of "competence" and "competency" are defined. The main communication skills of sports managers are highlighted. The 
basic aspects of communicative competence of the specialist in general and the main problems of formation of managerial 
competence of managers of sports activity are defined and analyzed. Training sports managers requires not only deep creative 
knowledge and certain practical skills in solving various management tasks and situations, but also the ability to communicate, 
behave in society, hold meetings, business conversations, not lose self-control and have a confident conversation.  

 
Постановка проблеми. Розвиток суспільства у сучасних умовах неможливо уявити без такого соціального 

феномену як комунікація. Комунікація стає об’єктом дослідження філософського, соціологічного, політичного, педагогічного 
рівнів і це абсолютно логічно й закономірно, бо одним із визначальних чинників людського суспільства є спілкування. 
Спілкування є необхідною умовою існування людини, без якого неможливе повноцінне формування як розвиненої 
особистості, так компетентного фахівця в цілому. Реалії необхідності спілкування визначені спільною діяльністю; для того, 
щоб жити, людина змушена взаємодіяти. Активна, діяльна людина постійно спілкується, а спілкування надає змогу 
організовувати спільну діяльність та поповнити її новими зв’язками та відносинами між людьми. 

За останні роки відбувається перехід від однієї системи життя до іншої. Фундаментальні зміни в суспільстві 
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обумовили зміни в управлінській діяльності – вона значно ускладнилася в сучасних умовах і не спрощуватиметься в 
майбутньому. На роботу сучасного менеджера впливають різноманітні тенденції розвитку низки політичних, соціальних, 
економічних та психологічних факторів. Для заохочення діяльності менеджера є широкий вибір можливостей для прояву 
ініціативи, зростання конкуренції, перспектива самовираження у творчій змістовній праці. Натепер існує чимала кількість 
чинників, які можуть дестимулювати менеджера та вплинути на результат його роботи: стрес, тиск і невизначеність як у 
суспільстві, так і в межах окремих організацій; руйнування традиційних цінностей, збільшення та ускладнення проблем, які 
потрібно вирішувати в умовах обмеженості засобів для їх вирішення. 

Однією з умов праці сучасного управлінця є постійна взаємодія з іншими людьми. Обов’язкова риса, яка необхідна 
менеджеру будь-якого рівня, – комунікабельність. Під час виконання своїх функцій менеджер взаємодіє з колегами, 
підлеглими, керівниками, представниками контролюючих органів та іншими людьми і організаціями, які безпосередньо чи 
опосередковано пов’язані з діяльністю даної організації. Для успішної роботи з людьми, які значно відрізняються своїм 
статусом та інтересами, менеджери повинні мати сукупність специфічних особистісних якостей, які посилюють довіру й 
повагу з боку тих, з ким вони контактують. 

Розвиток комунікативних умінь менеджера є актуальною проблемою, вирішення якої має важливе значення як для 
конкретного менеджера, так і для суспільства в цілому [6, с.102]. 

В умовах стрімкого розвитку суспільства особливої гостроти набуває питання якісної підготовки майбутніх 
менеджерів спортивної діяльності. Процес формування управлінської компетентності передбачає перегляд та 
вдосконалення змісту вищої освіти, методів навчання та виховання майбутніх фахівців  в процесі фахової підготовки [2, с.8]. 

Освіта це базова складова розвитку кожної особистості, запорука успішної кар’єри та конкурентноспроможності на 
ринку праці. Одним із основних завдань освіти є професійна підготовка фахівців, які мають відповідати інтересам і запитам 
сучасного суспільства. Головним показником компетентного фахівця є його професійна компетентність. Для менеджера 
спортивної діяльності професійна компетентність складається із багатьох компонентів, умінь: управлінські, організаційні, 
комунікативні, культурні, інформаційні, аналітичні тощо. Комунікативні уміння є складовою частиною управлінської 
компетентності менеджера спортивної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання характеристики професійної компетентності менеджера 
спортивної діяльності широко розглядається як зарубіжними, так і вітчизняними вченими. Особливу увагу приділено 
висвітленню питань компетенції та компетентності, а саме комунікативній компетентності як складової професійної 
діяльності фахівця. Досвід закордонних вчених узагальнено в працях таких авторів: Г.Філліпс та Дж. Т. Вуд (G.Phillips, & J. T. 
Wood), Т.Гофман (T. Hoffmann), В. Хатмахер (W. Hutmacher), Б. Шпіцберг (B. Spitzberg), Дж. Віман (J.Wiemann). 
Дослідженням проблем кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту займаються О.Жданова, Т.Курчаба; 
аналізом діяльності менеджерів спортивної галузі та проблемами їхньої підготовки присвячені роботи О.Гонтарука, 
М.Дудчака, В.Жолдака, Ю.Мічуди, І.Переверзіна; формуванням управлінської компетентності фахівців сфери фізичної 
культури і спорту ґрунтовно займаються Ю.Дубревський, С.Колодєзнікова, С.Криштанович, В.Шерін та ін. Питання 
професійної підготовки на основі компетентнісного підходу розглянуто в працях В.Андрієвської, Н.Бібік, І.Іваній, І.Коняхіна, 
С.Лейко; зміст, головні аспекти понять «компетенція» та «компетентність», їх відмінність та характерні риси знайшли своє 
відображення в роботах М.Голованя, О.Кучай, М.Леонтяна, Дж.Равена, М.Смородінової, О.Ченуша та ін.; комунікативна 
компетентність фахівців, уміння та основні аспекти поняття розкривають такі автори як Ю.Вторнікова, Т.Гудкова, 
Н.Демедишина, К.Касярум, С.Скворцова, В.Черевко. 

Метою статті є узагальнення та характеристика змісту комунікативних умінь як складової управлінської 
компетентності менеджерів спортивної діяльності. 

Теоретичне обґрунтування проблеми. Нині компетентність та компетенції фахівця стають більш актуальними і 
дозволяють визначити рівень володіння професійними якостями особи під час фахової діяльності. Сучасна наука 
розмежовує поняття «компетенція» та «компетентність». Незважаючи на певну схожість, вони різняться по суті. 
Проаналізувавши низку наукових добірок, можна дійти висновку, що вони походять від одного джерела competentia (лат.) – 
узгодженість, відповідність, а competo (лат.) – відповідати, бути гідним, здатним. Традиційно поняття «компетенція» 
вживається у значенні «коло повноважень», а «компетентність» пов’язують із обізнаністю, кваліфікованістю особистості. 
Саме тому в педагогіці доречно вживати термін «компетентність» [8]. 

У науковій літературі та сучасних словниках поняття «компетентність» тлумачать як: 
• оволодіння компетенцією та знаннями, що дають змогу судити про що-небудь; 
• володіння знаннями, що дають можливість міркувати про що-небудь, висловлювати вагомі, авторитетні думки; 
• психолого-соціальну якість, що означає силу й упевненість, джерелом яких є відчуття власної успішності та 

корисності; сприяє усвідомленню особистістю власної здатності ефективно взаємодіяти з оточенням; 
• спеціальну освіту, що включає широку загальну та спеціальну ерудицію, постійне підвищення своєї науково-

професійної підготовки, системністьмислення (практичний розум, швидкість входження у проблему, здатність передбачати 
різні варіанти виходу із ситуацій, винахідливість), наявність організаторських здібностей (уміння підбирати, розставляти 
кадри, планувати роботу, забезпечувати чіткий контроль); 

• уміння оперувати науковими знаннями, фактичним матеріалом та використовувати джерела інформації [1, с.247]. 
На відміну від компетентності, термін «компетенція» пов’язаний з колом питань, функціональними завданнями, що 

відносяться до діяльності. Компетенцію трактують як: поінформованість, досвідченість у якій-небудь галузі; кваліфікованість, 
авторитетність; добру обізнаність у чомусь; коло повноважень певної організації, установи або особи; коло питань, з яких 
певна особа володіє досвідом, гарною усвідомленістю; коло повноважень будь-якого органу чи особи [5, с.296]. 

В енциклопедичній літературі поняття «компетенція» розглядається як складова поняття «компетентність», оскільки 
результатом набуття компетентності є компетенції. Компетентність, на відміну від компетенції, передбачає особистісну 
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характеристику, ставлення до предмета діяльності. Компетенції можуть бути виявлені як реальні вимоги до засвоєння 
сукупності знань, способів діяльності, досвіду ставлень у певній галузі знань, якостей особистості, яка діє в соціумі. 
Компетентність розглядається як властивість від поняття «компетентний». Компетентний – той, хто має достатні знання в 
якій-небудь галузі, обізнаний, тямущий, кваліфікований; хто має певні повноваження, повноправний, повновладний [7, с.11-
12]. 

Як відомо, комунікація (лат. communicatio, від communico — «роблю спільним, пов’язую, спілкуюсь») — спілкування, 
обмін думками, відомостями, ідеями — передбачає обмін інформацією між двома або більше сторонами, на відміну від 
інформування, де потік інформації є однонаправленим. 

Відомо, що управлінець – це фахівець, який, вміючи спілкуватися з іншими, максимально використовує ділове 
спілкування задля досягнення цілей професійної діяльності. Саме тому управлінське спілкування доцільно розуміти як таку 
взаємодію керівника з людьми, в процесі якої він інформує сам, отримує інформацію від інших, коригує дії підлеглих, оцінює 
не лише їхню роботу, а й професійно значущі якості особистості [4, с.19]. 

Однією з головних умов праці сучасного управлінця є постійна взаємодія з іншими людьми. Основним інструментом 
роботи менеджера вважається спілкування. Ключовим знаряддям в ефективній роботі менеджера є його майстерність 
володіння засобами та техніками спілкування. Тобто комунікативна компетентність є у складі управлінської компетентності 
менеджера спортивної діяльності. Основу комунікативної компетентності складають комунікативні уміння, які є необхідними 
для правильного розуміння інших людей та ефективної взаємодії з ними. Оскільки діяльність менеджера пов’язана із 
постійною взаємодією із людьми, комунікативні вміння і навички є визначальними для досягнення мети. Не кожна людина 
може бути управлінцем, так само як не кожен менеджер спроможний ефективно налагоджувати та підтримувати 
взаємовідносини з колегами, підлеглими, клієнтами тощо. Комунікативна компетентність – це здатність встановлювати і 
підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, певна сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективне 
спілкування. Вона передбачає здатність змінювати глибину і коло спілкування, розуміти і бути зрозумілим для партнера зі 
спілкування. Комунікативні уміння менеджера формуються в умовах безпосередньої взаємодії, тому є результатом досвіду 
спілкування між людьми. Цей досвід набувається не тільки у процесі безпосередньої взаємодії, а також опосередкованої 
літератури, самоосвіти, з яких людина отримує інформацію про характер комунікативних ситуацій, особливості 
міжособистісної взаємодії і засоби їх вирішень. Опануванню комунікативних вмінь сприяє культурне середовище, засоби 
аналізу комунікативних ситуацій у вигляді словесних і візуальних форм. Комунікативні навички менеджера зумовлюють 
успішність досягнення цілей спілкування, що вимагає орієнтації у певній професійній ситуації і вибору саме тих засобів 
спілкування, які є для її розв’язання найбільш ефективними [6, с.103]. 

Головним елементом управлінської компетентності є вважається ділове спілкування. Цілеспрямована робота над 
удосконаленням професійних навичок ділового спілкування, знанням механізмів власної психології сприяє розвитку 
управлінської культури, забезпечує ефективність роботи менеджера спортивної діяльності в цілому. Професія менеджера це 
професія типу «людина-людина», де спілкування перетворюється у професійно значущу категорію; менеджер спортивної 
галузі це не просто працівник, а людина, що представляє певну спортивну організацію, спортсмена або команду і виступає 
від її/його імені. Професійну діяльність менеджера можна охарактеризувати як багатофункціональну діяльність, яка поєднує 
в собі як виконавчу, так і управлінську складову, і «інноваційну» спрямованість, пов'язану з необхідністю приймати 
нестандартні рішення в складних умовах, які пред'являють специфічні вимоги до особистісно-професійних якостей 
працівників. При цьому від менеджерів спортивної галузі як суб'єктів професій типу «людина - людина», «людина - 
суспільство» потрібна здатність моделювати варіанти можливих наслідків дій людей і результатів їх конфліктів, протистоянь 
та об'єднань, здатність успішно діяти в особливих і швидко мінливих умовах. Така професійна діяльність вимагає наявності 
професійно значущих комунікативних умінь і навичок, що забезпечують соціальну взаємодію, результативність та 
ефективність вирішення професійних завдань, сприяють встановленню адекватних міжособистісних стосунків. 
Найважливішою умовою ефективності ділового спілкування менеджера є вдосконалення власних комунікативних 
можливостей, підвищення рівня комунікативної компетентності. 

Висновок. Отже, підготовка менеджерів фізичної культури і спорту вимагає від них не тільки знань і певних 
практичних навичок у вирішенні різних управлінських завдань і ситуацій, а й уміння спілкуватися, встановлювати контакти, 
взаємодіяти, проводити ділові бесіди, не втрачати самовладання та  впевнено вести розмову. Комунікативні уміння є 
складовою частиною управлінської компетентності менеджера спортивної діяльності. Володіння навичками спілкування 
зумовлює успішність досягнення професійних цілей менеджера. 
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ФІЗИЧНЕ САМОВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ВСЕБІЧНОГО ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
У статті фізичне самовиховання студентської молоді розглядається як засіб зміцнення здоров’я та всебічного 

фізичного розвитку студентської молоді. Досліджуються питання фізичного самовиховання та самовдосконалення 
майбутніх фахівців. Закцентовано увагу на значущості фізичного виховання в професійній орієнтації студентів 
педагогічного закладу вищої освіти. Аналізується оволодіння ними необхідними методиками застосування засобів 
фізичної культури.  

В цьому контексті доводиться, що необхідність включення здорового способу життя та фізичного виховання 
до блоку базових інтегративних понять зумовлюється їх значенням у пізнанні природи людини, взаємодії людини з 
довкіллям і суспільством, що сприяє формуванню її як здорової, активної особистості, яка саморозвивається й 
самовдосконалюється. 

Природним наслідком такого підходу є накопичення великої кількості даних про те, що фізичне самовиховання 
та позитивне ставлення студентів педагогічного закладу вищої освіти до фізкультурно-оздоровчих занять сприяють 
формуванню гармонійного розвитку майбутнього фахівця. 

Ключові слова: фізичне самовиховання, всебічний фізичний розвиток, здоровий спосіб життя, студенти, 
фізична культура. 

 
Кириченко Т.Г. Физическое самовоспитание как средство укрепления здоровья и всестороннего 

физического развития студенческой молодежи 
В статье физическое самовоспитание студенческой молодежи рассматривается как средство укрепления 

здоровья и всестороннего физического развития студенческой молодежи. Исследуются вопросы физического 
самовоспитания и самосовершенствования будущих специалистов. Акцентировано внимание на значимости 
физического воспитания в профессиональной ориентации студентов педагогического учреждения высшего 
образования. Анализируется овладения ими необходимыми методиками применения средств физической культуры. 

В этом контексте доказывается, что необходимость включения здорового образа жизни и физического 
воспитания в блок базовых интегративных понятий обусловлено их значением в познании природы человека, 
взаимодействия человека с окружающей средой и обществом, способствует формированию ее как здоровой, активной 
личности, саморазвивающейся и самосовершенствующейся. 

Естественным следствием такого подхода является накопление большого количества данных о том, что 
физическое самовоспитание и положительное отношение студентов педагогического учреждения высшего 
образования к физкультурно-оздоровительным занятиям способствует формированию гармоничного развития 
будущего специалиста. 

Ключевые слова: физическое самовоспитание, всестороннее физическое развитие, здоровый образ жизни, 
студенты, физическая культура. 
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Taras Kyrychenko. Physical self-education as a means of strengthening the health and comprehensive physical 
development of student youth 

The article considers the physical self-education of student youth as a means of strengthening the health and 
comprehensive physical development of student youth. Issues of physical self-education and self-improvement of future specialists 
are studied. Emphasis is placed on the importance of physical education in the professional orientation of students of pedagogical 
institutions of higher education. Their mastery of the necessary methods of application of means of physical culture is analyzed. 

In this context, it is argued that the need to include a healthy lifestyle and physical education in the block of basic 
integrative concepts is due to their importance in understanding human nature, human interaction with the environment and society, 
which contributes to its formation as a healthy, active, self-developing and self-improving person. 

The natural consequence of this approach is the accumulation of a large amount of data that physical self-education and a 
positive attitude of students of pedagogical institutions of higher education to physical culture and health classes contribute to the 
formation of harmonious development of the future specialist. 

The research plan included at the first stage of formation of socially valuable motives of physical self -education; on the 
second training in a technique of self-education and the organization of practical activity; on the third the gradual transition of 
external influences to self-management and self-stimulation, aimed at the physical self-education of students. 

Work on the organization of physical self-education of students was carried out during the educational process and in 
extracurricular time. Psychological and pedagogical training involved the formation of socially valuable motives for physical self-
education; strengthening health and comprehensive physical development, mastering the skills and techniques of physical self-
education. 

In theoretical classes on physical education, students gained knowledge about physical culture, self-education and their 
importance for the comprehensive development of personality and the teaching profession.  

Key words: physical self-education, comprehensive physical development, healthy lifestyle, students, physical culture. 
 
Постановка проблеми. На сучасному етапі суспільного розвитку фізичне самовиховання є важливим завданням, 

вирішення якого пов’язане з подоланням ряду труднощів. Зміцненню здоров’я та виконанню низки вимог, що визначають 
фізично досконалого спеціаліста з вищою освітою протидіє недостатня кількість рухової активності та обмеженість вільного 
часу студентів. Ці недоліки є наслідком вимог, що постійно збільшуються до професійної підготовки майбутніх спеціалістів 
[2]. 

Підвищення ефективності фізичного самовдосконалення студентів закладу вищої освіти, як правило, пов’язується з 
вивченням шляхів вдосконалення системи фізичного виховання. З цією метою пропонуються найрізноманітніші заходи, від 
збільшення кількості занять до 4-5 разів на тиждень до включення оздоровчих міроприємств у режим дня студентів [2]. Але 
залученню студентів в активне самовдосконалення не надасться належної уваги. Між тим вирішення проблем фізичного 
вдосконалення та формування здорового способу життя студентів буде можливим лише в тому випадку, якщо вони будуть 
визначатись не тільки фізичним вихованням, але і самовихованням в їх взаємодії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фізичне самовиховання слід розуміти як процес свідомої роботи над 
собою, спрямований на зміцнення здоров’я і всебічний фізичний розвиток. 

Критеріями фізичного самовиховання вважаєм: 
 загартування організму (ранкова гімнастика, водні процедури, велосипедні та піші прогулянки тощо ); 
 цілеспрямований розвиток фізичних навичок з метою набуття всебічного фізичного розвитку; 
 вироблення необхідних рухових навичків (навчитись бітаги на ковзанах, на лижах, плавати, грати в теніс і 

т.д.); 
 вироблення правильної постави; 
 тренування у вибраному виді спорту. 
Проблема фізичного самовиховання займає значне місце в працях ряду авторів [1, 3, 4, 5] та ін., але враховуючи 

важливість даної проблеми та недостатню її розробленість, нами вивчалась можливість ефективної організації фізичного 
самовиховання студентів. 

Метою статті є  аналіз стану та напрямків фізичного самовиховання як засобу зміцнення здоров’я та всебічного 
фізичного розвитку студентської молоді. 

Виклад основного матеріалу. З цією метою було проведене дослідження в двох навчальних групах першого 
курсу, котрі були сформовані для звичайних навчальних занять з фізичного виховання. Перша група складалась із студентів-
юнаків педагогічного і природничо-технологічного, а друга філологічного та соціоісторичного факультетів Переяслав-
Хмельницького вишу. В обох групах було по 20 студентів. Дослідження проводились з вересня 2018 р. по червень 2019 р. Всі 
студенти вказаних груп за результатами медогляду немали якихось значних відхилень у стані здоров’я, були віднесені до 
основної медичної групи та допущені до досліджень. 

План дослідження включав на першому етапі формування суспільно-цінних мотивів фізичного самовиховання; на 
другому навчання методиці самовиховання і організацію практичної діяльності; на третьому поступовий перехід зовнішніх 
впливів у самоуправління і самостимулювання, спрямованих на фізичне самовиховання студентів. 

Робота з організації фізичного самовиховання студентів проводилась в ході навчально-виховного процесу та в 
позанавчальний час. Психолого-педагогічна підготовка передбачала формування суспільно-цінних мотивів фізичного 
самовиховання; зміцнення здоров’я і всебічного фізичного розвитку, оволодіння вміннями і навичками та методикою 
фізичного самовиховання. 

Таким чином, в процесі психолого-педагогічної підготовки до фізичного самовиховання студенти набували знання 
про фізичну культуру, фізичне самовиховання та аналізували їх стосовно професії вчителя. Одночасно вони аналізували 
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стан свого рухового режиму, здоров’я, рівня фізичних якостей, наявності вмінь і навичок в області фізичного виховання та 
здорового способу життя. 

Отже тут відбувався взаємозв’язок аналізу отриманої інформації і самоаналізу, що забезпечувало усвідомленість 
сприймання. А останнє, в свою чергу, сприяло формуванню прагнення до фізичного самовдосконалення.  

Отриманні результати дослідження показали, що провідними мотивами фізичного самовиховання в першій групі на 
початку експерименту були: зміцнення здоров’я (48,7%), набуття всебічного фізичного розвитку (42,0%), бажання мати 
красиву статуру (37,3%). А в другій групі тільки мотив зміцнення здоров’я мав переважне значення (79,3%). Інші мотиви були 
представлені приблизно однаково і ні один з них не міг бути віднесений до головного. Така різниця основних мотивів може 
бути пояснена наступними чинниками: у першій групі рівень фізичної підготовленності студентів був досить низьким – 
бажання набути всебічного фізичного розвитку, з метою виконання нормативів, було цілком природним і займало таке ж 
місце, як і мотив зміцнення здоров’я. Невідповідність антропометричних даних (зросту і ваги тіла) у більшості студентів цієї 
групи, що утворилось у результаті недостатньої рухової активності, спонукала їх займатися фізичними вправами з метою 
вдосконалення статури (бажання знизити вагу); у другій групі окремі студенти мали наслідки простудних захворювань і тому 
мотив зміцнення здоров’я займав у них більшу частину по відношенню до інших. В той же час, майже всі студенти цієї групи 
були добре фізично розвинені і мали достатній рівень фізичної підготовленості для виконання залікових вимог, що і пояснює 
значно меншу значущість у них інших мотивів фізичного самовиховання. В результаті психолого-педагогічної підготовки, 
досліджувані мотиви в обох групах набули значних змін. 

Так, в обох групах значно збільшився відсоток студентів, які вказували на заняття фізичним самовихованням з 
метою зміцнення здоров’я (62% – в першій групі, 83,8% – в другій) і всебічного фізичного розвитку (57,2% та 50,9%). Причому 
обидва ці мотиви студенти пов’язували з підготовкою до майбутньої професії. Разом із зростанням у студентів значущості 
основних мотивів, змінилося їх ставлення і до інших мотивів. Так, збільшення в обох групах набув відсоток тих, що 
займаються фізичним самовихованням із метою вдосконалення своєї статури (48,5% – в першій групі, 33,3% – у другій), 
оволодіння різними фізичними навичками (19,8% та 20,5%). А відсоток студентів, що працювали над собою з метою здачі 
заліку з фізкультури в першій групі збільшився (29,3%), а в другій зменшився (17,2%). 

Аналіз отриманих результатів вивчення показав, що мотиви зміцнення здоров'я, всебічного фізичного розвитку, 
оволодіння фізичними навичками в результаті психолого-педагогічної підготовки отримали значну розповсюдженість серед 
студентів обох груп. Це пояснювалось тим, що дані мотиви, при формуванні яких, в першу чергу, вказувалось на їх суспільну 
значущість, активно сприймались студентами як значущі для всебічного розвитку особистості і майбутьньої професії. Мотиви 
особистого характеру (бажання мати струнку статуру і здати залік з фізичного виховання), істотно не змінились, тому, що в 
більшості випадків вони мали значення тільки для певної групи студентів, які відрізнялись або слабким фізичним розвитком, 
або низьким рівнем фізичної підготовленості. 

Займаючись фізичним самовихованням, студенти тренували наполегливість, самостійність, рішучість та інші 
вольові якості. Виробляючи ті ж самі вольові якості, вони успішно виконували програму фізичного самовиховання. Таким 
чином, ведення щоденника самоконтролю допомагало вдосконалювати виконання засобу самоконтролю і стимулювало 
вироблення інших засобів. У результаті навчання студентів засобам роботи над собою останні отримали суттєві зміни. 

Так в першій групі найбільше застосовувались такі засоби: самоаналіз фізичного стану (48%), самоконтроль 
(42,2%), самокритичність (46,6%), самоаналіз фізичних якостей (35,5%). Вдвічі зросло використання засобу 
самозабов’язання (25,2%) і засобу самонаказу. У другій групі головне місце займав засіб самокритичності (50,6%) і у зв’язку з 
цим зросло застосування самоконтролю (41,7%), самоаналізу фічного стану (39,3%), самоаналізу фізичних якостей (27,8%). 

Застосування засобів самозобов’язання, самонаказу та самонавіювання теж дещо зросло серед студентів цієї 
групи. Аналіз отриманих даних показав, що провідним засобами самовиховання як в першій, так і в другій групах стали, 
самоаналіз фізичного стану, самоконтроль, самокритичність, самоаналіз фізичних якостей. Разом з тим, використання 
студентами інших засобів роботи над собою набуло незначного збільшення. Це пояснюється цілеспрямованим навчанням 
студентів засобам, які стали головними. Іншим же засобам у процесі навчання не приділялось значної уваги в зв'язку з тим, 
що вони вже застосовувались студентами. 

У процесі психолого-педагогічної підготовки, оволодіння, методикою самовиховання і усвідомлення його 
значущості, студенти починали самі визначати свою діяльність в сфері фізичного самовдосконалення, користуючись 
засобом самозобов'язання. Але набуті знання з фізичного самовиховання націлювали їх на складання особистих планів . 
програм роботи над собою. Тому студентам рекомендувалось складати програму фізичного самовиховання на рік, а 
особистий план – на 2 тижні, а потім, у випадку його успішного виконання – на місяць. Організація процесу самовиховання 
студентів показала, що чітко складена програма самовиховання, яка включає мотиви діяльності, визначення завдань і 
головних засобів їх виконання, є важливою умовою успішного самовиховання.  

Проведене дослідження показало, що психологічно підготувати і практично організувати фізичне самовиховання 
студентів можливо, якщо в ході навчально- виховного процесу та поза ним будуть забезпечуватися умови, необхідні для 
усвідомлення студентами значущості фізичного самовдосконалення та оволодіння його методикою. В групах виникла значна 
зміна стану фізичного самовиховання. Якщо в першій групі на початку дослідження займалося 7 осіб, то в кінці експерименту 
стало займатися 16 студентів. В другій групі це відповідно – 5 і 14, отже в обох групах кількість тих, що займаються фізичним 
самовихованням після спеціальної роботи по його організації збільшилась майже вдвічі. Та найбільший результат 
проведеної роботи полягає в тому, що змінився характер фізичного самовиховання. Якщо на початку експерименту студенти 
не приділяли уваги фізичному самовихованню, то в його кінці головне місце почало займати періодичне 
самовиховання. 

Для вивчення динаміки фізичної підготовленості студентів, в залежності від стану фізичного самовиховання, 
використовувся метод порівняння результатів контрольних вправ, отриманих в перший місяць навчання у вузі та в кінці 
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першого курсу. Для цього використовувались контрольні вправи, які є обов’язковими для студентів за програмою фізичного 
виховання. 

Із результатів дослідження видно, що фізична підготовленість студентів знаходиться в прямій залежності від стану 
фізичного самовиховання. Якщо середній приріст результатів з бігу на 100 м у тих, хто займається фізичним 
самовихованням, збільшився на 0,7 сек., то у тих, хто не займається – лише на 0,3 сек., тобто майже в 2 рази менше, ніж у 
перших. Середній приріст результату стрибка в довжину з місця у перших (25 см), в 3 рази вище, ніж у других (8 см). Аналіз 
зміни результатів у інших контрольних вправах показав також, що середній приріст результатів у тих, хто займається 
фізичним самовихованням був у декілька разів вищим. 

Діяльністьсть студента повинна бути не тільки суспільно-корисною, а й задовольняти потреби самого студента, 
відповідати його особистому ідеалу. У зв’язку з цим сформувати суспільно-значущий мотив – значить перевтілити мету 
діяльності в реально діючий мотив, зробити зовнішнє-об’єктивно активне – внутрішнім надбанням студента, визвати в нього 
потребу в цій діяльності. 

Між тим, в програмі з фізичного виховання студентів педвузів все ще особлива увага зосереджується на розвитку 
фізичних якостей та рухових навичок і мало уваги приділяється освітній стороні, особливо в аспекті вивчення сучасних 
методик оздоровчого спрямування системи фізичного виховання. 

Висновки. Результати експерименту показали, що студентам дуже важливо, щоб з ними рахувались, а не просто 
ставили вимоги, більше 50% в тій чи іншій мірі не задоволені ні організацією, ні спрямуванням, а також формами і методами 
занять. В контексті цих даних можна говорити про те, що заняття носять формальний характер, не враховуючи інтереси і 
потреби студентів, що, в свою чергу, говорить про те, що спрямованість і зміст організації навчально-виховної фізкультурно-
оздоровчої роботи іде в розріз як із спрямованістю цієї роботи, так і з бажаннями і потребами самих студентів.  

При цьому слід враховувати інтереси і потреби самих студентів, дозволяючи їм спільно з викладачем керувати 
процесом формування здорового способу життя. Всі форми і засоби фізичного виховання повині мати яскраво виражену 
професійно-педагогічну спрямованість, розкривати тісний взаємозв’язок фізичного виховання з соціальною орієнтацією 
особистості студента. Адже соціальна активність, в поєднанні з іншими якостями особистості студентів, виступає 
інтегративним утворенням, формування якого сприяє не тільки їх професійному самовизначенню, а й високому ступеню 
оволодіння ними знаннями, вміннями та навичками здорового способу життя, а також здатністю їх використання в наступній 
професійній діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО 
ЗДОРОВ’Я В ПРОЦЕСІ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ 

 
У статті розкривається процес оптимізації фізкультурно-оздоровчої діяльності молодших школярів, що тісно 

пов’язаний з використанням рухливих ігор та естафет, динамічних перерв, фізкультурних хвилинок та фізкультурних 
пауз в режимі навчального дня, оскільки вони покращують не лише фізичну підготовленість та функціональний стан 
організму, а й позитивно впливають на процес зміцнення здоров’я, та формування у підростаючого покоління 
відповідального та ціннісного ставлення до власного здоров’я, та здоров’я оточуючих їх людей. Мета дослідження 
теоретично обґрунтувати та узагальнити дані літературних джерел щодо особливостей формування в дітей 
молодшого шкільного віку ціннісного ставлення до власного здоров’я в процесі фізкультурно-оздоровчої роботи. 
Матеріали і методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань був використаний метод теоретичного аналізу 
та узагальнення даних літературних джерел і досвіду передової практики фізкультурно-оздоровчої роботи та ціннісної 
сфери дітей молодшого шкільного віку. Результати дослідження. Аналіз даних науково-методичної літератури 
дозволяє стверджувати, що для покращення стану фізичного здоров’я, та формування в молодших школярів ціннісного 
ставлення до власного здоров’я, крім відвідування уроків фізичної культури необхідно використовувати сучасні засоби 
фізичного виховання та застосовувати здоров’яформуючі технології, які містять включення в процес, фізкультурних 
хвилинок під час уроків, фізичні вправи і рухливі ігри на подовжених перервах, щоденні фізкультурні заняття в групах 
продовженого дня, самостійні заняття тощо. Саме тому, не можливо переоцінити вплив цих форм занять, оскільки 
вони з перших шкільних років формують фізично, психологічно та морально здорову особистість школяра. Висновок. 
Сучасний має пропонувати інноваційні підходи, та формувати інтерес та відповідну мотивацію, щодо забезпечення 
якості використання фізкультурно-оздоровчої роботи за для формування в молодших школярів ціннісного ставлення до 
власного здоров’я. 

Ключові слова. Фізкультурно-оздоровча робота, ціннісна сфера, здоров’я, молодший школяр. 
 
Кравченко Татьяна Петровна. Особенности формирования у детей младшего школьного возраста 

ценностного отношения к собственному здоровью в процессе физкультурно-оздоровительной работы. В 
статье раскрывается процесс оптимизации физкультурно-оздоровительной деятельности младших школьников, 
который тесно связан с использованием подвижных игр и эстафет, динамических перерывов, физкультурных пауз в 
режиме учебного дня, так как они улучшают не только физическую подготовленность и функциональное состояние 
организма, а и положительно влияют на процесс укрепления здоровья и формирования у подрастающего поколения 
ответственного и ценностного отношения к собственному здоровью, и здоровью окружающих их людей. Цель 
исследования теоретически обосновать и обобщить данные литературных источников об особенностях 
формирования у детей младшего школьного возраста ценностного отношения к собственному здоровью в процессе 
физкультурно-оздоровительной работы. Материалы и методы исследования. Для решения поставленных задач был 
использован метод теоретического анализа и обобщения данных литературных источников и опыта передовой 
практики физкультурно-оздоровительной работы и ценностной сферы детей младшего школьного возраста. 
Результаты исследования. Анализ данных научно-методической литературы позволяет утверждать, что для 
улучшения состояния физического здоровья и формирования у младших школьников ценностного отношения к 
собственному здоровью, кроме посещения уроков физической культуры необходимо использовать современные 
средства физического воспитания и применять здоровьеформирующих технологии, которые содержат включения в 
процесс, физкультурных минуток во время уроков, физические упражнения и подвижные игры на удлиненных переменах, 
ежедневные физкультурные занятия в группах продленного дня, самостоятельные занятия и тому подобное. Именно 
поэтому, невозможно переоценить влияние этих форм занятий, поскольку они с первых школьных лет формируют 
физически, психологически и морально здоровую личность школьника. Вывод. Современность должна предлагать 
инновационные подходы, и формировать интерес и соответствующую мотивацию, по обеспечению качества 
использования физкультурно-оздоровительной работы для формирования у младших школьников ценностного 
отношения к собственному здоровью. 

Ключевые слова. Физкультурно-оздоровительная работа, ценностная сфера, здоровье, младший школьник. 
 
Kravchenko Tatiana Petrovna. Features of the formation of value attitudes towards their own health in children of 

primary school age in the process of physical culture and health-improving work. The article reveals the process of optimizing 
the physical culture and health-improving activity of younger schoolchildren, which is closely related to the use of outdoor games and 
relay races, dynamic breaks, physical culture breaks during the school day, since they improve not only physical fitness and 
functional state of the body, but also have a positive effect on the process of health promotion and the formation of a responsible and 
valuable attitude towards their own health and the health of the people around them in the younger generation. The aim of the 
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study is to theoretically substantiate and generalize the data of literary sources about the peculiarities of the formation of a value 
attitude towards their own health in children of primary school age in the process of physical culture and health-improving work. 
Materials and research methods. To solve the set tasks, the method of theoretical analysis and generalization of data from literary 
sources and experience of advanced practice of physical culture and health work and the value sphere of primary school children 
was used. Research results. Analysis of scientific and methodological literature data allows us to assert that in order to improve the 
state of physical health and the formation of a value attitude towards their own health in younger schoolchildren, in addition to 
attending physical education lessons, it is necessary to use modern means of physical education and apply health-forming 
technologies that include the inclusion in the process of physical education minutes during lessons, physical exercises and outdoor 
games during extended breaks, daily physical education in extended day groups, self-study, and the like. That is why, it is impossible 
to overestimate the influence of these forms of occupation, since from the first school years they form a physically, psychologically 
and morally healthy personality of a student. Conclusion. Modernity should offer innovative approaches, and form interest and 
appropriate motivation, to ensure the quality of the use of physical culture and health-improving work for the formation of a value 
attitude towards their own health in primary schoolchildren. 

Key words. Physical culture and health work, values, health, junior schoolchild. 
 
Актуальність. Одним із основних завдань, визначених Законом України «Про загальну середню освіту» є 

виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування 
гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів. 

Процес оптимізації фізкультурно-оздоровчої діяльності молодших школярів тісно пов’язаний з використанням 
рухливих ігор та естафет, динамічних перерв, фізкультурних хвилинок та фізкультурних пауз в режимі навчального дня, 
оскільки вони покращують не лише фізичну підготовленість та функціональний стан організму, а й позитивно впливають на 
процес зміцнення здоров’я, та формування у підростаючого покоління відповідального та ціннісного ставлення до власного 
здоров’я, та здоров’я оточуючих їх людей.  

Постановка проблеми. Проаналізувавши науково методичну літературу можемо узагальнити, що використання 
саме нетрадиційних засобів фізичного виховання у процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності з молодшими школярами 
сільської місцевості, сприяє не лише підвищенню рівня їх фізичного розвитку, фізичної підготовленості та функціонального 
стану організму, але й має досить продуктивний вплив на формування в учнів свідомого, цілеспрямованого ціннісного 
ставлення до власного здоров’я молодших школярів. Отже можемо узагальнити, що саме проблема формування в дітей 
молодшого шкільного віку ціннісного ставлення до власного здоров’я в процесі фізкультурно-оздоровчої роботи на 
сьогоднішній день є досить актуальною і потребує детального вивчення.  

Аналіз основних досліджень та публікацій. Науковці Н.Москаленко, І. Когут, В. Маринич [4, 8] пропонують 
інноваційні програми та підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями початкової та загальноосвітньої 
школи. Також автор В. Семененко досліджував розвиток фізкультурно-оздоровчої діяльності в загальноосвітніх навчальних 
закладах за допомогою застосування засобів загартування. Також відбувалось використання ритмічної гімнастики, шейпінгу, 
фітнесу, спортивної аеробіки, що було описано в роботах В.Порощук, Ж. Дьоміна як вид фізкультурно оздоровчої роботи. 
Н.Пахальчук розглядав дану проблематику у процесі ігрової діяльності [4]. Варто зазначити, що в типовій освітній програмі 
фізкультурної освітньої галузі Нової української школи також має у змісті наявні різновиди дитячого фітнесу, що є інновацією.  

Незважаючи на глибоке вивчення науковцями проблематики фізкультурно-оздоровчої роботи, недостатньої уваги 
надають особливостям формування в дітей молодшого шкільного віку ціннісного ставлення до власного здоров’я в процесі 
саму фізкультурно-оздоровчої роботи. 

Саме тому, невпинно зростає попит на покращення умов функціонування фізкультурно-оздоровчої роботи в 
сільському освітньому середовищі, та більш поглибленому вивченні особливостей формування в дітей молодшого шкільного 
віку ціннісного ставлення до власного здоров’я в процесі фізкультурно-оздоровчої роботи.  

Мета дослідження теоретично обґрунтувати та узагальнити дані літературних джерел щодо особливостей 
формування в дітей молодшого шкільного віку ціннісного ставлення до власного здоров’я в процесі фізкультурно-оздоровчої 
роботи. 

Матеріали і методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань був використаний метод теоретичного 
аналізу та узагальнення даних літературних джерел і досвіду передової практики фізкультурно-оздоровчої роботи та 
ціннісної сфери дітей молодшого шкільного віку. 

Результати дослідження. Сучасні соціально-економічні умови життя висувають високі вимоги до рівня фізичного 
розвитку, функціонального стану організму, фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку, але головним аспектом 
є їх відношенням до власного здоров’я та здоров’я оточуючих його людей. З огляду на це особливої гостроти набуває 
необхідність оптимізації фізкультурно-оздоровчої роботи у загальноосвітній школі оскільки це є досить вагомим рушієм 
впливу на формування в школярів ціннісного ставлення до власного здоров’я. 

На думку О. Томенко [10], спортивна рухова активність стимулює моторний розвиток та ціннісну сферу особистості 
школяра і сприяє більш ефективному і свідомому використанню в подальшому, свого вільного часу. 

Формування здорового способу життя, та свідомого ставлення до здоров’я в цілому, постає перед нами як медична, 
психологічна, педагогічна та соціальна проблема, тому що, здоров’я має специфіку проявлятися на цих чотирьох рівнях[9].  

Головним чином здоров’я дитини залежить від стилю життя і взаємостосунків членів сім’ї, поведінки батьків, 
соціально-побутових умов життя сім’ї, ставлення до дитини, розуміння її проблем, характер занять з дитиною, атмосфери у 
сім’ї, всі ці фактори створюють середовище, яке сприяє збереженню, підтриманню, зміцнення здоров’я дитини та сприяє 
формуванню ціннісного ставлення до власного здоров’я, або ж навпаки пришвидшує його руйнування [6, 7]. Саме тому, сім’я 
має неабиякий вплив на формування здорової особистості. 
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Та незважаючи на роль сім’ї, можемо стверджувати що на сьогоднішній день модернізація системи фізкультурно-
оздоровчої роботи у сільських школах є пріоритетним завданням для фахівців та спеціалістів фізкультурно-освітньої галузі. 
Оскільки, вкрай важливо досконало проаналізувати та розглянути питання формування ціннісного ставлення молодших 
школярів до власного здоров’я в процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності.  

Науковці І. Когут, В. Маринич [1, 7] виокремлюють такі підходи щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в 
системі освіти: удосконалення нормативно-правової бази галузі фізичної культури та спорту; збільшення в навчальних 
закладах усіх типів обсягу рухової активності на тиждень; широке залучення батьків до виховання здорової дитини; 
поступове оновлення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту; популяризація здорового способу 
життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров’я нації; широке впровадження соціальної реклами різних аспектів 
здорового способу життя в усіх засобах масової інформації[4]. 

Отже узагальнивши сказане вище можемо зробити висновок, що перераховані вище підходи є вкрай важливими, 
адже їх виконання дасть змогу збільшити відсоток охоплення населення фізкультурно-оздоровчими заходами, що в свою 
чергу може значною мірою вплинути на процес формування ціннісної сфери та зміцнення здоров’я школярів. Особливий 
вплив виконання даних принципів буде стосуватись дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, оскільки саме вони ще є 
досить піддатливими до навіювання зі сторони дорослих. 

Основними методами фізкультурно-оздоровчої роботи у школі є: рівномірний, перемінний, інтервальний, 
повторний, змагальний та ігровий [5]. За даними В. Порощук та ін. [2], важливою умовою для забезпечення повноцінного 
психічного та фізичного розвитку дітей є створення предметно-ігрового середовища. Воно має бути розвивальним, 
раціонально облаштованим, емоційно насиченим і не лише служити фоном для епізодичних рухових дій, а бути стимулом 
для активізації рухової діяльності та усвідомленню цінності власного здоров’я. У кожному груповому приміщенні бажано 
створити осередок фізкультурно-оздоровлювальної активності (гімнастична стінка, драбинка, гімнастична лава, куби, м’ячі, 
обручі, сухий басейн, «стежка здоров’я», фітоподушки, різноманітні іграшки тощо), що сприяє руховій активності дітей, 
закріпленню у них набутих умінь та навичок та формуванню ціннісної сфери особистості[3].  

Отже можемо узагальнити, що ігровий та змагальний метод повинен домінувати над іншими методами оптимізації 
фізкультурно-оздоровчої роботи, адже не можливо переоцінити внесок таких урочних форм занять як: динамічні перерви, 
фізкультурні паузи та фізкультхвилинки, рухливі ігри та естафети, змагання в режимі навчального дня, що на початкових 
етапах шкільного життя формують та розвивають фізично, психологічно та морально здорову особистість школяра, та 
допомагають усвідомити цінність здоров’я. Сам предмет фізична культура та фізкультурно оздоровча робота покликані 
зміцнювати здоров’я, формувати здорові звички, вдосконалювати та розвивати фізичні якості за допомогою різних засобів 
навчання. Саме тому, важливо розуміти, що урок фізичної культури, фізкультурні паузи та фізкультурні хвилинки, динамічні 
перерви допомагають в процесі формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в учнів молодшого шкільного віку. 

Аналіз даних науково-методичної літератури дозволяє стверджувати, що для покращення стану фізичного здоров’я 
та рухової активності учнів, та формування в них ціннісного ставлення до власного здоров’я, крім відвідування уроків 
фізичної культури необхідно використовувати сучасні засоби фізичного виховання та застосовувати здоров’яформуючі 
технології, які містять включення в процес, фізкультурних хвилинок під час уроків, фізичні вправи і рухливі ігри на 
подовжених перервах, щоденні фізкультурні заняття в групах продовженого дня, самостійні заняття у позанавчальний час, 
спортивно-масову роботу за місцем проживання тощо [10]. Саме тому, не можливо переоцінити внесок таких урочних форм 
занять як: динамічні перерви, фізкультурні хвилинки, фізкультурні паузи, рухливі ігри та естафети, змагання в режимі 
навчального дня, що з перших шкільних років життя формують фізично, психологічно та морально здорову особистість 
школяра.  

Динамічні перерви, за умови їхнього систематичного проведення, сприяють формуванню здоров’язбережувальної, 
комунікативної, соціальної та інших компетентностей в умовах упровадження Концепції Нової української школи. Це також 
ефективний спосіб підтримання працездатності учнів, оскільки під час їхнього проведення забезпечується відпочинок 
центральної нервової системи, а також м’язів, що зазнають значного статичного напруження через тривале сидіння за 
партою. Динамічні перерви виконують такі функції: розважальну, релаксаційну, комунікативну, навчальну, розвивальну, 
корекційну, профілактичну та виховну [2]. Розуміючи скільки функцій виконує динамічна перерва, не можна не акцентувати 
увагу на тому, що в такій ігровій діяльності досить добре і майже непомітно формує у дитини ціннісне відношення до 
власного здоров’я, і дозволяє дитині зрозуміти наскільки важливим є для нього збереження та зміцнення здоров’я. 

Висновки. Сучасний вчитель фізичної культури повинен бути інноваційним, формувати інтерес та відповідну 
мотивацію, щодо забезпечення якості використання фізкультурно-оздоровчої роботи за для формування в молодших 
школярів ціннісного ставлення до власного здоров’я. Оскільки в нових стандартах початкової освіти Нової української школи 
вчителю фізичної культури надається свобода вибору форм та методів навчання, що забезпечать якість викладання 
фізичної культури та зміцнить здоров’я молодого покоління. Проаналізувавши та узагальнивши літературу можемо зробити 
висновок, що формування в молодших школярів ціннісного ставлення до власного здоров’я найефективніше відбувається в 
процесі фізкультурно-оздоровчої роботи. 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ХОКЕЮ НА ТРАВІ НА БОРИСПІЛЬЩИНІ 
 
Хокей на траві – одна з найбільш древніх спортивних ігор. Поява на Європейському континенті ігор, схожих з 

хокеєм, історики пов'язують з пануванням римлян. Римські воїни принесли з Греції паганіку – гру зігнутою палицею і 
м'ячем, обтягнутим шкірою і набитим пір'ям. У сучасному вигляді хокей на траві з’явився у XIX ст. в Англії. Базою 
розвитку були школи та університети. 

До 60-х років ХХ століття хокей на траві в Україні належного розвитку не отримав. Лише в 1969 р. в цю гру 
почали грати чоловіки, а перші жіночі команди з’явилися в кінці 70-х рр. ХХ ст. Клубна жіноча команда майстрів з хокею на 
траві «Колос» (м. Бориспіль) заснована у 1979 р. 

Ключові слова: хокей на траві, турнір, історія, спортивні ігри, ХК «Колос» м. Бориспіль. 
 
Юрий Кривенко, Виктор Курочкин. Исторические аспекты развития хоккея на траве в Бориспольском 

регионе. Хоккей на траве – одна из самых древних спортивных игр. Появление на Европейском континенте игр, 
сходных с хоккеем, историки связывают с господством римлян. Римские воины принесли из Греции Паганика – игра 
согнутой палкой и мячом, обтянутым кожей и набитым перьями. В современном виде хоккей на траве появился в XIX в .. 
в Англии. Базой развития были школы и университеты.  

До 60-х гг. ХХ в. в Украине хоккей на траве ни был популярным видом спорта и не развивался. Лишь в 1969 году. 
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Были сыграны первые матчи между мужчинами, а первые женские команды появились в конце 70-х гг. Клубная женская 
команда мастеров по хоккею на траве «Колос» (г. Борисполь) основана в 1979 году. 

Ключевые слова: хоккей на траве, турнир, история, спортивные игры, ХК «Колос» г. Борисполь. 
 
Yuri Krivenko, Victor Kurochkin. Historical aspects of the development of field hockey in the Borispol region. The 

field hockey is one of the most ancient sports games. The appearance on the European continent of games similar to hockey, 
historians associate with the domination of the Romans. The Roman soldiers brought a Pagan from Greece – a game with a bent 
stick and a ball covered with leather and stuffed with feathers. In the modern form, field hockey appeared in the XIX century in 
England. Schools and universities were the basis for development.  

Until the 1960's. In Ukraine, field hockey was not a popular sport and did not develop. Only in 1969 were played the first 
matches between men, and the first women's teams appeared in the late 70's. Club women's team of masters in field hockey "Kolos" 
(Borispol) was founded in 1979. 

Key words: hockey, tournament, history, sports games, sports society. 
 

Постановка проблеми. У другій половині ХХ століття хокей на траві в Україні почав розвиватися завдяки 
осередкам в Чернівцях, Києві, Кривому Розі, Черкасах, Василькові, Борисполі та ін. Починаючи з московської Олімпіади 
(1980 р.), до програми ігор були включені змагання серед жіночих команд. Збірні команди СРСР (жіноча і чоловіча) вибороли 
бронзові нагороди Олімпійських ігор у Москві (1980р.), чим започаткували масовий розвиток цього виду спорту і в Україні, 
тому що до складу збірних СРСР входили й українські спортсмени [4]. 

Подальший розвиток хокею на траві в Україні хронологічно збігається із здобуттям нею незалежності. З 1992 р. під 
егідою Федерації хокею на траві почали регулярно проводитися чемпіонати України як серед жіночих, так і серед чоловічих 
команд. Першим чемпіоном України серед чоловіків стала команда “Зубр-СДЮШОР” (м. Чернівці), а серед жінок – “Колос” 
(м. Бориспіль) [5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день питання виникнення та розвитку хокею на траві в 
Україні досліджено частково. Опрацювання літературних джерел дало змогу визначити, що короткі історичні відомості про 
гру містяться у підручних, збірниках, періодичних виданнях, але вони висвітлюють тільки окремі аспекти даної проблематики. 

Мета статті. Аналіз та узагальнення даних літературних джерел щодо особливостей розвитку хокею на траві на 
Бориспільщині.  

Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися історико-порівняльний метод, бібліографічний, 
статистичний методи, аналіз і узагальнення даних літературних джерел. 

Результати дослідження. Наприкінці 70-х рр. ХХ ст. головою районного спорткомітету Бориспільщини був Григорій 
Білим. Спорт в районі був на хорошому рівні: футболісти "Кооператора" були чемпіонами області; у кожному селі існували 
футбольні команди. Легкоатлети (бігуни, стрибуни, метальники) здобували призові місця на республіканському рівні. Щороку 
проводилися змагання між колективами фізкультури в районному центрі. Ці свята завжди сприяли залученню різних мас 
населення до занять фізичною культурою і спортом [6]. 

Хокей на траві вважався видом спорту, який потужно і стрімко розвивався. Саме він став темою дискусії при зустрічі 
Григорія Білима та відомої української спортсменки Алли Гресь. На її думку, гра у маленький білий м'ячик на зеленій траві 
користується популярністю у молоді. Очільник, звичайно, розумів, наскільки приваблива мета – створити під егідою 
бориспільського району жіночу хокейну команду майстрів, яка в перспективі могла б вийти на всесоюзну арену. Але 
створення нового колективу неодмінно мали спричинити проблеми, які потребували оперативного вирішення. Зробити 
важливий крок допомогла підтримка голови республіканської федерації хокею на траві Миколи Якимовича Дерябіна. Цього 
невтомного громадського працівника, зазвичай звикли бачити в міністерствах і відомствах, яким підпорядковані 
підприємства з виготовлення спорядження та форми для літнього хокею. Чимало зусиль доклала федерація для створення 
спортивних баз в республіці. За декілька років були побудовані інфраструктурні об’єкти в Полтавській, Харківській, 
Чернівецькій областях [7]. 

Після приїзду М.Я. Дерябіна до Борисполя, було обговорено ряд першочергових питань з реконструкції стадіону до 
запрошення тренерів. Комплектуванням команди займалися фахівці з Казахстану. Вихованок місцевих шкіл було 
недостатньо для створення боєздатного колективу, тому були запрошені спортсменки з інших міст, зокрема Полтави. 

Бориспільському «Колосу» допомагали багато спортивних та громадських організацій. Але головне, звичайно, 
залежало від самих господарів нового хокейного клубу. 

У становленні спортсменок важливу роль відіграв моральний клімат, а він відразу склався навколо команди 
сприятливо. Хокеїстки бачили, відчували: громадськість піклується про них, під своє крило їх взяли трудові колективи. 

У 1980 р. бориспільський «Колос» дебютував в першій лізі союзного чемпіонату серед жіночих команд. Основний 
склад «Колоса» майже повністю був сформований з гравців команди «Спартак» (Київ), яка в дебютному чемпіонаті СРСР в 
1979 р зайняла останнє місце і в результаті залишила вищу лігу. Лідерами «Колоса» стали колишні гравці «Спартака» – 
воротар Ніна Дашко, півзахисниця Олена Кухтіна, Ольга Осипюк, Олена Загородько, Наталя Федорчук, форварди Анна 
Тафапольска, Валентина Євтушенко, Алла Гресь. Команду очолив заслужений тренер Узбекистану Анатолій Кузнєцов. 
Завдання на сезон були скромними – втриматися в першій лізі. Однак «Колос» стартував так жваво, що вже до кінця 
першого кола очолив турнірну таблицю. Натхнені вдалим початком, тренерський штаб і керівництво команди вносять 
корективи у свої плани – перед гравцями ставиться мета посісти перше місце і вийти у вищий дивізіон [11]. 

На фініші сезону головним суперником «Колоса» став харківський Авіаінститут, в складі якого виступали хокеїстки, 
які через кілька років перейшли в «Колос» (сестри Віра і Зоя Сердюк, Ольга Гусєва, Неллі Салімова, Тетяна Чотчаєва, 
Любов Рабінець, Лариса Дрьопіна) . Обидві команди завершили турнір з однаковою кількістю очок і долю першого місця 
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вирішив додатковий матч на нейтральному полі в Ленінграді. У дуже нервовому поєдинку рівних суперників переміг «Колос» 
1: 0. «Золотий» гол забила капітан бориспільської команди Валентина Євтушенко. Таким чином дебютант першої ліги 
відразу ж став переможцем чемпіонату. Сплав досвіду і молодості допоміг «Колоса» закріпитися у вищій лізі. Команда 
виступила не дуже яскраво, але запам'яталася вражаючими перемога над лідерами – «Скіфом», «Крилами Рад» і 
дворазовим чемпіоном країни «Андіжанкою» – 3:0. Наступні два роки стали визначальними для бориспільської команди [10].  

У 1982 р. в «Колос» прийшла група гравців з харківського «Авіаінституту», який в попередньому сезоні вибув до 
першої ліги. Це воротар Віра Сердюк, захисники – Лариса Дрьопіна і Зоя Сердюк, півзахисники – Тетяна Чотчаєва, Лариса 
Чучман, Любов Рабінець, форварди – Галина Омельченко і Ольга Гусєва. 

У команді з'явилися також воротар Наталія Ісаєнко і форвард Ірина Парафіяльна. Починав сезон з клубом в якості 
тренера Лодіар Ігнатьєв. Алла Гресь була граючим тренером. У 1982 р. «Колос» виступив невдало, посівши 9 місце. 
Керівництво команди запросило на посаду головного тренера Володимира Олександровича Меньшикова (1920-2000), 
майстра спорту СРСР, заслуженого тренера СРСР (1957). Почав грати в хокей з м'ячем в 1935 р. в «Динамо» (Москва). В 
1936-1938 рр. – в «Спартаку» (Москва), 1939-1936 рр. в СКА (Хабаровськ), в 1946-1955 рр. в ЦДСА. В 1953-1959 рр. спочатку 
був граючим тренером, потім старшим тренером команди ЦСКА з хокею з м'ячем. У 1957 р. тренер збірної команди СРСР з 
хокею з м’ячем (Чемпіон Світу). Один з перших почав займатися тренерською діяльністю в хокеї на траві. Перший тренер 
чоловічої збірної команди СРСР у 1969-1970 рр. У 1973-1975 рр. – старший тренер «Вимпел» (Калінінград) з хокею на траві 
(1973 р. – срібний призер чемпіонату СРСР). З 1977 по 1982 рр. наставник жіночого хокейного клубу «Спартак» (Московської 
обл.) – чемпіон СРСР 1981 р., бронзовий призер Кубку Європейських чемпіонів 1982 р. З 1982 по 1986 рр. – старший тренер 
команди «Колос» (Бориспіль) – чемпіона СРСР 1983 та 1985 рр., срібний призер Чемпіонату СРСР 1984 та 1986 рр. У 1981, 
1984-1987 рр. – тренер жіночої збірної команди СРСР з хокею на траві срібного призера чемпіонатів Європи 1984 та 1987 
рр., володаря Міжконтинентального кубку 1985 р [11]. 

Разом з ним в команду з приїхали капітан збірної Союзу Нателла Краснікова (за «Колос» (Бориспіль) грала з 1982 
по 1987 рр.), заслужений майстер спорту. З 1977 р. по 1982 р. – виступала за команду «Спартак» (Московська область) . 
Бронзовий призер Олімпійських ігор 1980 р. Срібний призер чемпіонату Європи 1984 р., бронзовий призер чемпіонату 
Європи 1986 р. володар Міжконтинентального кубку 1985 р., срібний призер Кубку Європейських чемпіонів 1984 та 1986 рр. 
Впродовж своєї спортивної кар’єри постійно входила до числа 22 кращих гравців сезону. Одна з кращих хокеїсток країни та 
світу. До команди приєдналися і сестри Олена і Ольга Кондруцкі, які також були членами збірної СРСР. З Алма-Ати була 
запрошена лідер місцевого "Зв'язківця" Зоя Валуйська. За один сезон Меньшиков зробив неможливе. Скромний клуб з 
Борисполя став чемпіоном СРСР, надовго отримавши прописку серед лідерів радянського жіночого трав'яного хокею. У 1985 
р. команду  очолив Леонід Костянтинович Величко. Під його керівництвом «Колос» став чемпіоном СРСР 1985 р. та срібним 
призером 1986 р. У 1986 р. на посаду тренера команди було запрошено Михайла Петровича Безрукова (в «Колосі» 
(Бориспіль) по 1991 рр.), заслуженого тренера СРСР. У 1977-1986 рр. старший тренер команди СКІФ (Москва) – чемпіона 
СРСР 1982 та 1984 рр., володар кубку СРСР 1982 та 1983 рр. У 1988-1991 рр. тренер жіночої команди СРСР – бронзового 
призера чемпіонату Європи 1991 р. та молодіжної збірної команди СРСР – бронзового призера чемпіонату Світу 1989 р. З 
1988 по 1992 рр. – президент Федерації хокею на траві СРСР [10]. 

Надалі команда ще чотири рази (1987, 1988, 1989, 1991 рр.) ставала переможцем союзного чемпіонату. 
Найкращими досягненнями команди є: 
– фіналіст Кубку СРСР 1982 і 1983 рр.; 
– базова команда збірної України на VІІ-й Спартакіаді народів СРСР (срібний призер);  
– чемпіон СРСР 1983 р.;  
– срібний призер Кубку європейських чемпіонів 1984 р. в Голландії; 
– володар Кубку СРСР 1984 р.; 
– срібний призер чемпіонату СРСР 1984 р.; 
– чемпіон СРСР 1985, 1987, 1988, 1989, 1991 рр.; 
– срібний призер Кубку європейських чемпіонів і чемпіонату СРСР 1986 р.; 
З розпадом СРСР бориспільський «Колос» у 1991-2006 рр. 12 разів виборював золоті медалі чемпіонату України з 

хокею на траві: володар Кубка кубків європейських країн 1997 р.; переможець міжнародних турнірів у Європі та США 1993-
2002 рр.; бронзовий призер Кубку європейських чемпіонів 2000-2001 рр.; срібний призер Кубку європейських чемпіонів 2002 
р.; базова команда національної збірної команди України; фіналіст Чемпіонату світу 2002 р. у Австралії; Фіналіст Чемпіонату 
Європи 2003 р. в Іспанії [4]. 

Всі заслуги бориспільського хокею на траві цього періоду пов’язані з іменами Віктора Григоровича Щегеля – 
президента хокейного клубу та Тетяни Жук – головного тренера команди «Колос» (м. Бориспіль), тренера збірної країни та 
заслуженого тренера України [5]. 

Під їх керівництвом підвищували, шліфували свою майстерність гравці основного складу команди та національної 
збірної команди України: Котляренко Вікторія, одна з кращих гравців Європи та світу. Кобзенко Тетяна, неодноразово 
входила до когорти претенденток на звання гравця року FIH. Була визнана кращим гравцем Олімпійського відбірного турніру 
2004 р. Саленко Тетяна, Фрітче Олена, Дудко Марина, Коломієць Світлана, Литвинчук Марина, Ковалівська Ірина, Іваненко 
Олена, Новик Вікторія і Шабуніна Сюзана. 

Висновки. Піднесення розвитку хокею на траві в Україні хронологічно збігається із здобуттям нею незалежності. З 
1992 р. під егідою Федерації хокею на траві почали регулярно проводитися чемпіонати України як серед чоловічих , так і 
жіночих команд. Першим чемпіоном України серед чоловіків стала команда “Зубр-СДЮШОР” м. Чернівці, а серед жінок – 
“Колос” м. Бориспіль. Ці команди були лідерами не лише на всеукраїнських змаганнях, а й на європейських турнірах. 
Бориспільський “Колос” – чемпіон та володар Кубка України 1991-2002 рр., володар Кубка кубків Європейських країн 1997 р., 
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переможець міжнародних турнірів у Європі та США 1993-2002 рр., бронзовий призер Кубка Європейських чемпіонів 2000-
2001 рр., срібний призер Кубка Європейських чемпіонів 2002 р., базова команда національної збірної команди України. У 
складі національної збірної гравці «Колосу» були фіналістами Чемпіонату світу 2002 р. в Австралії та фіналістами 
Чемпіонату Європи 2003 р. в Іспанії. 

Отже, розвиток хокею на траві на Бориспільщині пов'язаний з етапами формування та розвитку хокейного клубу 
«Колос». Впродовж тривалого часу команда залишається флагманом жіночого хокею на траві в Україні. Спортивні традиції 
започатковані у 80-х роках ХХ ст. продовжують учні і послідовники великих тренерів та керівників, що займалися хокеєм на 
траві на теренах Бориспільщини. 
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СИЛОВІ ЗДІБНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 
 

Стаття присвячена дослідженню ступеня прояву силових здібностей учнів 6-7-х класів закладів загальної 
середньої освіти. Рівень силової підготовленості визначався за результатами виконання згинання та розгинання рук в 
упорі лежачи (кількість разів), піднімання тулуба в сід з положення лежачи на спині за 30 секунд (кількість разів) та 
стрибка у довжину з місця (см). Висновки: 1. Результати дослідження вказують на те, що рівень силових здібностей за 
результатами виконання трьох тестів в цілому відповідає «достатньому» рівню компетентності у хлопців та 
«середньому» у дівчат. 2. Аналіз показників у віковому аспекті показав, що досліджувані 7-го класу демонструють якісно 
вищі дані ніж досліджувані 6-го класу. 3. Дослідження результатів у статевому аспекті виявило значне переважання у 
результатах хлопців над результатами дівчат як 6-го, так і 7-го класу. 

Ключові слова: силові здібності, учні середніх класів.  
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Криворучко Н. В., Дзюбенко А. В. Силовые способности учащихся основной школы. Статья посвящена 
исследованию степени проявления силовых способностей учащихся 6-7-х классов учреждений общего среднего 
образования. Уровень силовой подготовленности определялся по результатам выполнения сгибания и разгибания рук в 
упоре лежа (количество раз), поднимание туловища в сед из положения лежа на спине за 30 секунд (количество раз) и 
скачка в длину с места (см). Выводы: 1. Результаты исследования указывают на то, что уровень силовых 
способностей по результатам выполнения трех тестов в целом соответствует «достаточном» уровню 
компетентности у ребят и «среднем» у девочек. 2. Анализ показателей в возрастном аспекте показал, что 
исследуемые 7-го класса демонстрируют качественно выше данные чем исследуемые 6-го класса. 3. Исследование 
результатов в половом аспекте выявило значительное преобладание в результатах мальчиков над результатами 
девочек как 6-го, так и 7-го класса. 

Ключевые слова: силовые способности, учащиеся средних классов.  
 
Kryvoruchko N., Dziubenko O. Power abilities of the secondary-school pupils. The article is devoted to the study of 

the manifestation degree of power abilities of the 6th-7th-grade pupils of general secondary education institutions. Insufficient 
development of force leads to the development of metabolic disorders, diseases of the spine, and disorders of functions of 
abdominal organs. Physical loads of the power direction positively affect the reduction of neurosis, psycho-emotional overloads, and 
adaptation to living conditions. The purpose of the research is to determine the level of physical fitness of 12-13-year-old pupils. 
Research methods: theoretical analysis and generalization, pedagogical testing, methods of mathematical statistics. Organization of 
the research. Pupils of the 6th and 7th grades of Kharkiv comprehensive school of the I-III degrees No. 57, in the number of 55 
persons, took part in the research. Results of the research. The level of force preparation was determined by the results of arm 
bending and extension dorsal position (number of times), sit-up dorsal position in 30 seconds (number of times), and standing long-
jump (cm). Comparing the data of arm bending and extension dorsal position with the standards, the “low” level of development  of 
muscle strength of the upper shoulder girdle and the “average” level of the 6th-grade boys was established predominantly; according 
to the indicators of sit-up dorsal position in 30 s, the level of development of abdominal muscle strength at boys of both grades 
corresponds to the “high” level of competence, and at girls - to the “sufficient” level; according to the indicators of standing long-jump, 
the development of muscle strength of the lower extremities meets the “sufficient” level of competence among boys and the 
“average” at girls. Conclusions: 1. The results of the research indicate that the level of power abilities corresponds to the “suf ficient” 
level of competence among boys and the “average” among girls by the results of three tests as a whole. 2. Analysis of the indicators 
in the age aspect showed that the 7th-grade researched pupils showed qualitatively higher data than the 6th-grade pupils. 3. The 
study of results in the sexual aspect found a significant predominance in the results of boys over the results of girls both the 6th grade 
and the 7th grade. 

Key words: power abilities, secondary-school pupils. 
 
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Однією з 

необхідних умов успішного соціального й економічного розвитку держави є високий рівень здоров'я й працездатності усього 
суспільства, а також зміцнення здоров'я і зниження захворюваності дітей і підлітків як майбутнього трудового та 
інтелектуального потенціалу країни [1].   

Фізична підготовленість підростаючого покоління усвідомлюється сьогодні, як важливий компонент здоров'я, 
фізичного розвитку, готовності до навчання руховим діям, підґрунтя високої працездатності та підготовки до суспільно-
корисної праці [6, 9].  

Виховання фізичних якостей учнів основної школи спрямовано на вирішення соціально обумовлених завдань, а 
саме всебічний та гармонійний розвиток особистості, підвищення адаптивних можливостей організму, підготовку 
функціональних систем організму до умов конкретної рухової чи професійної діяльності та інше [11].  

Особливої уваги потребує силова підготовка оскільки як відмічає С.Ю. Ніколаєв [7] під час виконання силових вправ 
посилюється функціонування легень, серця, нервової системи, залоз внутрішньої секреції, нирок i потових залоз. Це 
визначає важливість вправ для здоров’я, нормальної життєдіяльності організму.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Недостатній розвиток сили призводить до розвитку порушень обміну 
речовин, хвороб хребта, порушення функцій органів черевної порожнини. Фізичні навантаження силової спрямованості 
позитивно впливають на зниження неврозів, психоемоційних перевантажень, адаптації до умов життя. Правильно 
організована силова підготовка сприяє різносторонньому і гармонійному розвитку людини. Вона особливо важлива при 
формуванні й удосконаленні спеціальних фізичних і спортивних якостей [2, 10].  

Питанням підвищення рівня фізичних якостей, зокрема силових здібностей займалось чимало науковців. Так, 
T. Bala [12], вивчаючи розвиток сили та витривалості учнів 5-6 класів під впливом вправ чирлідингу визначила «нижче 
середнього» рівень розвитку витривалості та «середній» рівень розвитку сили.  

L. V. Filenko, I. U. Filenko, A. A. Martirosyan [13] у своїх дослідженнях пропонують включати у зміст уроків середніх 
класів регбі-5, оскільки даний вид рухової діяльності рівнозначно з іншими ігровими видами позитивно впливає на 
функціональну та рухову підготовленість учнів 5-х класів. 

Е. А. Тимофеева [8] зазначає, що ефективним засобом підвищення силових та швидкісно-силових якостей дітей 
середнього шкільного віку є застосування компьютерного ігрового тренажерного комплексу. 

Л. І. Лубишева [4] впроваджувала на уроках фізичної культури  навчально-тренувальні заняття з дзюдо, відмічаючи 
при цьому позитивний вплив на загальну фізичну підготовленість школярів, особливо у розвитку силових здібностей. 

О. Я. Кібальник [3] включала фітнес-технології у фізичне виховання школярів, в наслідок чого показники фізичної 
підготовленості підлітків значно підвищись. 
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І. Васкан [2] досліджував рівень розвитку силових якостей школярів. Дані дослідження свідчать, що рівень розвитку 
сили дівчат за 12-бальною шкалою оцінок коливається від 1 до 10, у хлопців оцінки в середньому коливаються в межах від 4 
до 10 балів.  

Мета дослідження – визначити рівень фізичної підготовленості школярів 12-13 років. 
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення, педагогічне тестування, методи математичної 

статистики. 
Організація дослідження. В дослідженні брали участь школярі 6 та 7 класу Харківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №57 в 

кількості 55 осіб. Протягом тижня учні відвідували 3 уроки фізичної культури. Всі школярі, які приймали участь у дослідженні 
були практично здорові і знаходилися під наглядом шкільного лікаря. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Рівень силової підготовленості визначався за результатами виконання 
згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів), піднімання тулуба в сід з положення лежачи на спині за 30 секунд 
(кількість разів) та стрибка у довжину з місця (см), представленими у Державній навчальній програмі з фізичної культури для 
5-9 класів [5]. 

Аналізуючи отримані результати виконання тестових вправ за віковою ознакою (табл. 1) (рис.1) встановлено, що за 
результатами згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів), піднімання тулуба в сід (кількість разів) та стрибка 
у довжину (см) досліджувані 7-го класу демонструють якісно вищі дані ніж досліджувані 6-го класу, однак ці розрізнення не 
носять достовірний характер (р>0,05).  

Таблиця 1 
Порівняння показників силових здібностей  школярів середніх класів у віковому аспекті 

Досліджувані n 
Хлопці 

n 
Дівчата 

Х±m Х±m 

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів) 
6 клас  13 6,5±2,50 13 4,2±1,57 

7 клас  15 7,9±3,16 14 5,4±2,38 

t  0,35  0,45 

p  >0,05  >0,05 

Піднімання тулуба в сід за 30 с (кількість разів) 

6 клас  13 21,0±2,68 13 19,1±2,02 

7 клас  15 22,0±1,90 14 19,8±3,12 

t  0,31  0,19 

p  >0,05  >0,05 
Стрибок у довжину з місця (см) 

6 клас  13 155,0±9,27 13 126,6±4,54 

7 клас  15 162,0±6,19 14 138,5±9,92 

t  0,64  1,09 

p  >0,05  >0,05 

Розглядаючи отримані дані у статевому аспекті (табл. 2) (рис. 2), встановлено значне переважання у результатах 
хлопців над результатами дівчат як 6-го, так і 7-го класу за показниками виконання піднімання тулуба в сід та стрибка у 
довжину. Статично значимі відмінності відмічаються у показниках стрибка у довжину (р<0,05). Результати згинання та 
розгинання рук в упорі лежачи у статевому аспекті не порівнювались, оскільки умови виконання тесту для хлопців та дівчат 
були не однаковими – хлопці виконували вправу в упорі лежачи від підлоги, дівчата – від гімнастичної лави. 
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Рис. 1 Порівняння показників силових здібностей досліджуваних 6-го та 7-го класів у віковому аспекті: Тест №1 – 
згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів); Тест №2 - піднімання тулуба в сід за 30 с (кількість разів); Тест 

№3 - стрибок у довжину з місця (см). 

Співставляючи дані згинання та розгинання рук в упорі лежачи, встановлено в основному оцінку 2 бали, за 
винятком показників хлопців 6 класу, у яких оцінка складає 3 бали. Отримана оцінка говорить про переважно «низький» 
рівень розвитку сили м’язів верхнього плечового поясу та «середній» – у хлопців 6 класу. 

Таблиця 2 
Порівняння показників силових здібностей  школярів середніх класів у гендерному аспекті 

Досліджувані n 
6 клас 

n 
7 клас 

Х±m Х±m 

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів) 

Хлопці 13 6,5±2,50 15 7,9±3,16 
Дівчата 13 4,2±1,57 14 5,4±2,38 

t  0,62  0,78 

p  >0,05  >0,05 

Піднімання тулуба в сід за 30 с (кількість разів) 

Хлопці 13 20,5±1,67 15 24,6±1,78 

Дівчата 13 15,7±1,87 14 17,9±1,76 

t  0,55  0,50 

p  >0,05  >0,05 

Стрибок у довжину з місця (см) 

Хлопці 13 162,6±9,46 15 170,8±8,58 

Дівчата 13 126,4±10,55 14 133,3±11,92 

t  2,04  2,77 

p  <0,05  <0,05 

 
Порівнюючи показники піднімання тулуба в сід з положення лежачи на спині за 30 с, з нормативами [5] 

встановлено, що результати хлопців обох класів відповідають оцінці 5 балів, дівчат 6-го та 7-го класів – 4 бали. Це вказує на 
те, що рівень розвитку сили м’язів черевного пресу у хлопців обох класів відповідає «високому» рівню компетентності, а у 
дівчат – «достатньому» рівню. 
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Рис. 2 Порівняння показників силових здібностей досліджуваних 6-го та 7-го класів у гендерному аспекті: Тест №1 – 
піднімання тулуба в сід за 30 с (кількість разів); Тест №2 - стрибок у довжину з місця (см). 

 
Порівнюючи показники стрибка у довжину з місця, з нормативами [5] встановлено, що результати хлопців 6 та 7 

класів дорівнюють оцінці 4 бали; дівчат обох класів – оцінці 3 бали. Це вказує на те, що розвиток сили м’язів нижніх кінцівок, 
відповідає «достатньому» рівню компетентності у хлопців та «середньому» – у дівчат. 

Таким чином, дослідження показали, що рівень силових здібностей за результатами виконання трьох тестів в 
цілому відповідає «достатньому» рівню компетентності у хлопців та «середньому» у дівчат. Це вказує на необхідність 
зосередження педагогічного впливу у напрямку силової підготовки школярів середніх класів.  

Питання розвитку силових здібностей є одним із головних у процесі фізичного виховання. Недостатня кількість 
м’язових тканин призводить до порушення корсетної функції організму (порушення постави, плоскостопість, захворювання 
хребта), розвитку захворювань дихальної та серцево-судинної систем, ожиріння тощо. 

Висновки: 1. Результати дослідження вказують на те, що рівень силових здібностей за результатами виконання 
трьох тестів в цілому відповідає «достатньому» рівню компетентності у хлопців та «середньому» у дівчат. 2. Аналіз 
показників у віковому аспекті показав, що досліджувані 7-го класу демонструють якісно вищі дані ніж досліджувані 6-го класу. 
3. Дослідження результатів у статевому аспекті виявило значне переважання у результатах хлопців над результатами дівчат 
як 6-го, так і 7-го класу. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНІМАЦІЙНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ 
 
У статті розглядаються проблеми пошуку і створення анімаційних програм. Виявлені особливості 

організаційно-технологічного забезпечення анімаційних програм для молодіжного туризму.  Молодіжний 
туризм, будучи однією з форм молодіжного дозвілля, має велике значення в житті молодої людини, оскільки він 
направлений на відновлення фізичних і психічних сил, задовольняє потреби молодої людини в спілкуванні, 
розвагах, активному і рухомому відпочинку. Дані визначення дозвілля, молодіжний туризм, анімація.  

Ключові слова: молодіжний туризм, анімація, дозвілля, тур, туристичний продукт. 
 
Лой Б.И., Организационно-технологичские особенности анимационных программ для молодежного 

туризма. В статье рассматриваются проблемы поиска и создания анимационных программ в молодежном 
туризме. Выявлены особенности организационно-технологического обеспечения анимационных программ для 
молодежного туризма. Молодежный туризм, являясь одной из форм молодежного досуга, имеет большое 
значение в жизни молодого человека, поскольку он направлен на восстановление физических и психических 
сил, удовлетворяет потребности молодого человека в общении, развлечениях, активном и подвижном 
отдыха. Даны определения досуга, молодежный туризм, анимация. 

Ключевые слова: молодежный туризм, анимация, досуг, тур, туристический продукт. 
 
Loy Boris, Organizational and technological features of animation programs for youth tourism. The 

article deals with the problems  of the search and  creation of animation  programs. The social orientation of animation 
programs for young people is expressed in the fact that they serve the formation of new personal and social needs, as 
well as the manifestation and development of needs under existing prerequisites. Animation programs, solving 
multifaceted tasks (primarily upbringing, the formation of an optimistic mood, education, recreation, the development of 
human culture), in essence, form and develop a personality. Filling part of his free time with entertainment, the young 
man recovers himself as a labor unit.  

The features of organizational and technological provision of animation programs for youth tourism are 
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revealed. Youth tourism, being a form of youth leisure, is of great importance in the life of a young person, because it is 
aimed at restoring physical and mental strength, meets the needs of young people in communication, en tertainment, 
active and mobile recreation. Data of definition of leisure, youth tourism, animation. 

Keywords: youth tourism, animation, leisure, tour, tourist product.  
 
Постановка проблеми. Організація дозвілля молоді істотно відрізняється від дозвілля інших вікових груп через її 

специфічні духовні і фізичні потреби, психологічні особливості. Молодих людей вабить все нове, невідоме. До специфічних 
рис молодості відноситься домінування у  неї  пошукової активності, зростання в них частки форм і способів проведення 
вільного часу, які поєднують розважальну, інформаційну частку з творчою, пізнавальною, екстремальною. 

Молодь активна, динамічна, звична до активного відпочинку. 
Дозвілля – це сукупність занять у вільний час, за допомогою яких, задовольняються безпосередньо фізичні, психічні 

і духовні потреби в основному відновлювального характеру. На відміну від природної основи відновлення сил людини, 
дозвілля є специфічним, соціальним способом регенерації цих сил [4]. 

У сфері дозвілля, особливо туристичного, молоді люди завжди шукають заняття, здатні компенсувати те, що вони 
не отримують у повсякденному житті. Для повноцінного відпочинку потрібен певний психологічний відхід від звичайної 
обстановки. Туризм, ніж будь-який з соціокультурних напрямів діяльності, дає можливість такого відходу. Цьому сприяє з 
одного боку зміна місця перебування, а значить – оточуючого середовища, середовища спілкування, з іншого – продумана, 
професійно організована анімаційна діяльність, що підвищує загальний тонус людини, повертає йому життєву рівновагу. 

Вірно організовані анімаційні заходи корисні й тим, що вони майже завжди потребують кмітливості, творчої вигадки, 
винахідливості, дотепності. Притаманна багатьом ігровим заняттям колективна змагальність виховує цінне вміння 
погоджувати свої дії з партнерами, знаходити найбільш раціональні засоби подолання перешкод. 

Проблема організацій дозвілля полягає в тому, що при організації молодіжних турів не приділяється належної уваги 
змістовному наповненню цієї частки програм, що робить відпочинок менш привабливим і змістовним або спонукає молодь 
самостійно організовувати своє дозвілля не завжди з користю для себе. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Молодіжний туризм – це один із соціально-культурних механізмів, за 
допомогою якого можуть бути створені умови для виникнення і розкриття людських здібностей і потреб, для експонування 
нових можливостей і способів їх використання в суспільному житті [7]. 

Як підкреслюється в багатьох роботах, що відображають проблеми туризму, зокрема молодіжного, він поєднує в 
собі спонтанну активність молоді з планово організованою діяльністю установ  туристсько-екскурсійного обслуговування. В 
даний час туризм є індустрією, яка розробляє і пропонує різноманітні типи екскурсій, маршрутів, турів і комплексів культурно-
дозвільних послуг, використання яких повинне організовувати активність молоді, спрямовуючи їх на оздоровлення, 
соціально-санкціоновані форми розваг, виховання тощо. 

Основною функцією туризму, із соціальної точки зору, можна визнати його відтворюючу функцію, спрямовану на 
відновлення сил, яка витрачається при виконанні певних виробничих і побутових функцій. При цьому відпочинок не 
обмежується його інертною формою з відновленням фізичних і психічних сил, а включає розваги, які забезпечують зміни  
характеру  діяльності і навколишніх умов, активне пізнання нових явищ природи, культури тощо. 

Справжнім контрастом повсякденного життя молодої людини, пов’язаного з нервовою напругою і одноманітністю, є 
зміна постійного місця проживання, навчання або роботи, перш за все це – переміщення, що забезпечує зміну обстановки і 
зміну звичного ритму життя – все це може надати туризм. 

На думку Байлик С.І. туризм сьогодні – це переважно активний вид відпочинку що базується на зв’язках людини – 
природне середовище, з обов’язковою зміною середовища і типу життєдіяльності [2]. 

Туристичний відпочинок займає у наш час важливе місце в дозвіллі молоді. Туризм, є багатоплановим видом 
дозвілля, який поєднує в собі різні важливі для молоді функції, може відігравати в житті молодих людей основну роль в 
процесі задоволення їх потреб. Підвищений інтерес молоді до туризму, пояснюється відсутністю в ньому повчальності, 
можливістю реалізувати соціально-культурний потенціал у сприятливій соціально-психологічній атмосфері. Дослідження 
показали, що на думку молодих людей в туризмі, як правило, відсутня парадність, формалізм і заорганізованість, в 
туристичній діяльності оптимально поєднуються масові і камерні форми роботи. Інтерес молоді до різних видів туризму 
пояснюється тим, що кожна окрема людина може вибрати для себе той вид туристичної діяльності, який найбільше може 
задовольнити її інтереси. 

Мета дослідження: виявити особливості організаційно-технологічного забезпечення анімаційних програм для 
молодіжного туризму. 

Виклад основного матеріалу. В даний час нові тенденції способу життя молоді в значній мірі впливають на вибір 
форм проведення відпочинку. Такі чинники як демографічні особливості молоді, їх індивідуальний і груповий інтерес, 
відношення до проведення дозвілля і вільного часу, змінили характер молодіжного попиту і привели до створення нового 
виду відпочинку молодих людей, молодіжного туризму. 

Дослідження показали, що інтерес молоді до різного виду туризму пояснюється тим, що тут кожна окрема людина 
може вибрати для себе ту область туристичної діяльності, у якій в значній мірі можуть задовольнити її інтереси. Такі види 
туризму, як спортивний і пізнавальний є найбільш притаманним цій віковій категорії. У спортивному туризмі переважає 
атмосфера взаємодопомоги і оптимізму, які так необхідні у молодому віці. 

Популярність такого відпочинку пов’язана з формуванням і реалізацією таких програм дозвілля (анімаційних 
програм), які б відволікали відпочиваючого від життєвих повсякденних проблем, здійснювали його емоційну розрядку, стаючи 
не тільки засобом позбавлення від втоми, але і засобом нейтралізації негативних сторін повсякденного життя. 
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У світовій практиці туристичного бізнесу та індустрії гостинності сукупність послуг по забезпеченню потреб туристів 
рекреантів в активних, одухотворених формах відпочинку називається анімацією в туризмі. 

Анімація в туризмі – порівняно нове поняття, хоч термін «анімація» існує ще з часів Стародавнього Риму (у 
перекладі з латини «anima» – душа, «animato» – збуджено, жваво, «animatio» – одухотвореність). 

Слід зазначити, що анімаційна діяльність є важливою складовою рекреації, тобто процесу відновлення фізичних і 
духовних сил організму. Цей процес відбувається в організмі будь-якого туриста, незалежно від того, яким видом туризму він 
займається, але деякі види туризму за своєю сутністю вже є рекреаційно-анімаційними (активні форми), інші ж потребують 
створення анімаційної складової в загальному комплексі рекреаційно-туристичних послуг. 

З трьох головних рекреаційних функцій (лікувальної, оздоровчої і пізнавальної) туристська анімація покликана 
виконувати прямим чином дві – спортивно-оздоровчу і пізнавальну. Непрямим чином за відповідних умов виконується і 
лікувальна функція. 

У практиці анімаційної справи для цільового конструювання анімаційних програм є важливими такі функції 
туристської анімації: 

 адаптаційну, що дозволяє перейти від повсякденної обстановки до відпочинку; 

 компенсаційну, що звільняє людину від фізичної і психічної втоми повсякденного життя; 

 стабілізуючу, що утворює позитивні емоції і стимулює психічну стабільність; 

 оздоровчу, спрямовану на відновлення фізичних сил людини, ослаблених у повсякденному трудовому 
житті; 

 інформаційну, що дозволяє отримати нову інформацію про країну, регіон, людей, тощо; 

 освітню, що дозволяє придбати і закріпити в результаті яскравих вражень нові знання про навколишній 
світ; 

 удосконалювальну, яка приносить інтелектуальне і фізичне удосконалення; 

 рекламну, яка дає можливість через анімаційні програму, зробити туриста носієм реклами про країну, 
регіон, тур комплекс, готелі, турфірму [2]. 

Така різноманітність функцій туристської анімації зумовила і різноманіття видів анімаційної діяльності, а також і 
великий різновид анімаційних програм і заходів. Усі підсистеми складають систему технології, яка служить основою для 
функціонування анімаційної служби. 

Технологічний процес створення анімаційних програм включає наступні елементи: 

 об’єкт діяльності – обслуговувані туристи, населення (групи і окремі особи); 

 суб’єкт діяльності – керівник, фахівець анімаційної служби; 

 власне анімаційна діяльність із всіма її компонентами – процес взаємодії суб’єкта і об’єкта. 
Туристська анімація – це туристська послуга, при наданні якої, турист залучається до активної дії. При підготовці 

анімаційних програм враховуються такі особливості туристів, як стать, вік, національність, а також активність участі туристів. 
Туристську анімацію розділяють на три основні типи по важливості, пріоритетності і об’єму анімаційних програм у загальній 
програмі подорожі: Перший  тип.  Анімаційні туристські маршрути – цільові туристичні тури з вирішенням однієї анімаційної 
програми, або без безперервний анімаційних процес, розгорнений в просторі у формі подорожі, переїзду від однієї 
анімаційної послуги у (програми) до іншої, які надаються в різних географічних пунктах. До таких анімаційних програм 
відносяться: культурно-пізнавальні і тематичні, фольклорні і літературні, музичні і театральні, наукові і фестивальні, 
карнавальні і спортивні. 

Другий тип. Додаткові анімаційні послуги в технологічних перервах – програми, призначені для (підтримки) 
основних туристських послуг, обумовлених в тур пакеті, і діючих обставинах, обумовлених  переїздами, затримками в дорозі 
і у випадках негоди (при організації спортивних і самодіяльних турів, на пляжних курортах) тощо. Третій тип. Готельна 
анімація – комплексна рекреаційна послуга, основою якої є особисті людські контакти тур аніматора з туристом і сумісні їх 
участі у розвагах, пропонованих анімаційною програмою тур комплексу. 

З погляду системного підходу туристська анімація – це задоволення специфічних туристських потреб у спілкуванні, 
русі, культурі, творчості, приємному спілкуванні, розвазі. Усі ці потреби властиві подорожуючим, отже, в туризмі просто 
необхідні наступні види анімації, що задовольняють такі їх потреби: 

анімація в русі – задовольняє потребу людини  в  русі,  що  поєднується  із  задоволенням  і приємними 
переживаннями; 

анімація через переживання, задовольняє потребу у відчутті нового, невідомого, несподіваного при спілкуванні, 
відкриттях, а також при подоланні труднощів; 

культурна анімація – задовольняє потребу туристів у духовному розвитку особистості через її залучення до її 
культурно-історичних пам’яток і сучасних зразків культури країни, регіону, народу, нації; 

творча анімація – задовольняє потребу людей у творчості, демонстрації своїх творчих здібностей і встановленні 
контактів із близькими по духу людьми через сумісну творчість; 

анімація через спілкування – задовольняє потреби в спілкуванні з новими, цікавими людьми, у відкритті 
внутрішнього світу і пізнанні себе через спілкування. 

Дійові анімаційні програми як правило носять комплексний характер, а перераховані види анімації є базовими 
елементами цих програм. 

Види анімаційних послуг, як складові елементи інноваційних програм. 
Спортивні анімаційні програми призначені для туристів, які захоплюються тим чи іншим видом спорту і приїхали в 

спортивно-туристський комплекс для занять спортом по певній системі тренувань у поєднанні з відпочинком. 
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Спортивно-оздоровчі програми відрізняються від спортивних тим, що вони розраховані на туристів, любителів 
спорту та активного відпочинку, для яких тур комплекс – це єдине місце і можливість відновлення сил і здоров’я через 
активні фізичні навантаження в умовах чистої природи і чистого повітря. 

Спортивно-розважальні програми орієнтовані на туристів будь-якого віку. Вони будуються на залучення туристів в 
активний рух через привабливі, захоплюючі, веселі конкурси та нешкідливі змагання. 

Культурно-пізнавальні анімаційні програми тур комплексу будуються на залученні туриста  до культурно-історичних 
і духовних цінностей нації, країни, місцевого населення і включають: відвідування музеїв, театрів, кінотеатрів, художніх 
галерей, парків, виставок, концертів. Деякі з цих програм залежні від платоспроможності туристів, рівня їх інтелектуального 
розвитку. 

Пригодницько-ігрові анімаційні програми будуються на дотику туриста з цікавим, хвилюючим, незвичним, 
(наприклад, участь у рольових іграх та конкурсах, відвідування печер, піратської вилазки,  вечори  народних  переказів  і 
легенд, нічному поході, тематичному пікніку). Ці програми мають попит незалежно від статі, національності, освіти 
відпочиваючих. 

Аматорські (творчо-трудові) анімаційні програми будуються на залученні туристів до творчості, змагання у 
виготовленні місцевих виробів, що викладає у них інтерес до національних особливостей місцевого населення. Форми 
проведення цих програм можуть бути найрізноманітнішими: аукціон виробів з природних матеріалів, конкурс аматорської 
фотографії, виставка піщаної скульптури, фестиваль аматорських віршів та пісень. 

Видовищно-розважальні анімаційні програми включають святкові заходи, конкурси, фестивалі, карнавали, 
тематичні дні, ярмарки, дискотеки, танцювальні вечори. 

Анімаційні програми одночасно з чисто розважальними заходами включають різноманітні спортивні ігри, вправи і 
змагання. Таке поєднання робить ці програми більш насиченими і корисними для зміцнення відновлення здоров’я тому 
взаємозв’язок туристської анімації і спорту найчастіше досягається найбільший відновно-оздоровчий ефект. 

Усі елементи функціонування технологічного процесу знаходяться в єдності взаємодій і утворюють єдину систему. 
Головний елемент цієї системи – об’єкт діяльності, люди (туристи, гості, відпочиваючі). Все призначено для задоволення їх 
духовних і фізичних потреб. Тому фахівця-аніматорам треба знати ці потреби, вивчати аудиторію, настрої, інтереси і запити 
молоді. Без знання людей важко розраховувати на досягнення бажаного результату і на підвищення ефективності 
інтелектуальної та емоційної дії на аудиторію. 

Узагальнюючи вищевикладене, приходимо до висновку, що молодіжний туризм, будучи однією з форм молодіжного 
дозвілля, має велике значення в житті молодої людини, оскільки він направлений на відновлення фізичних і психічних сил, 
задовольняє потреби молодої людини в спілкуванні, розвагах, активному і рухомому відпочинку. 

Висновки. Глобальне зростання і розвиток туризму в усьому світі має великий вплив на зміст і організацію 
професійної туристичної освіти. За оцінками фахівців в даний час включення інноваційних програм, культурно-пізнавального, 
спортивно-туристського, розважального характеру у зміст  туристичних  маршрутів  і  поїздок, в роботу готелів підвищує їхній 
престиж і затребуваність на ринку туристичних послуг. 

Для втілення анімаційних програм в ряді українських вищих навчальних закладів в рамках підготовки фахівців 
туризму активно впроваджують в навчальний процес спеціальні курси (Ужгородський національний університет – «Анімаційні 
послуги в туризмі», Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича – «Організація анімаційних послуг в 
туризмі», Київський національний університет культури  і мистецтв – «Організація дозвілля», МАУП – «Організація 
анімаційних послуг», Дніпропетровський університет економіки і права – «Організація екскурсійних послуг та дозвілля 
туристів», Харківська національна академія міського господарства – «Організація екскурсійних  послуг  та дозвілля туристів», 
Тернопільський національний університет – «Організація анімаційних послуг в туризмі»). 

Подальша робота може бути спрямована на визначення і розробку програм підготовки фахівців із туристичної 
анімації. 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ПРЫГУЧЕСТИ У СТУДЕНТОВ-БАСКЕТБОЛИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ГРУППАХ 
УЧЕБНО-СПОРТИВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
В современном физкультурно-спортивном движении баскетбол получил широкое распространение и как 

массовое средство физического воспитания,  и как один из престижных игровых видов спорта. Ввиду универсальных 
возможностей баскетбола в решении разноплановых задач физического воспитания,  он особенно популярен среди 
студентов. Высокие результаты в данной спортивно-игровой деятельности способствуют повышению авторитета 
не только конкретной вузовской команды, но и в целом учебного учреждения, в котором обучаются ее игроки. 

В статье подвергается обсуждению проблема прыжковой подготовки студентов-баскетболистов в процессе 
физического воспитания. Разработана и экспериментально обоснована  методика развития прыгучести у студентов-
баскетболистов, занимающихся в группах учебно-спортивного отделения. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности применения полученных результатов для 
совершенствования учебно-тренировочного процесса баскетболистов в условиях вуза и повышения эффективности 
соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: студенты-баскетболисты, прыжковая подготовка, учебный процесс. 
 
Маклаков В.А. Методика розвитку стрибучості у студентів-баскетболістів, які займаються в групах 

навчально-спортивного відділення. У сучасному фізкультурно-спортивному русі баскетбол набув широкого 
поширення і як масовий засіб фізичного виховання, і як один з престижних ігрових видів спорту. З огляду на універсальних 
можливостей баскетболу в рішенні різнопланових завдань фізичного виховання, він особливо популярний серед 
студентів. Високі результати в даній спортивно-ігрової діяльності сприяють підвищенню авторитету не тільки 
конкретної вузівської команди, але і в цілому навчального закладу, в якому навчаються її гравці.  

У статті піддається обговоренню проблема стрибкової підготовки студентів-баскетболістів в процесі 
фізичного виховання. Розроблено та експериментально обгрунтована методика розвитку стрибучості у студентів-
баскетболістів, які займаються в групах навчально-спортивного відділення. 

Практична значимість дослідження полягає в можливості застосування отриманих результатів для 
вдосконалення навчально-тренувального процесу баскетболістів в умовах вищого навчального закладу та підвищення 
ефективності змагальної діяльності. 

Ключові слова: студенти-баскетболісти, стрибкова підготовка, навчальний процес. 
 
Maklakov V.A. Methodology for the development of jumping ability among students-basketball players engaged in 

groups of the educational and sports department. In the modern physical culture and sports movement, basketball has become 
widespread both as a mass means of physical education, and as one of the most prestigious game sports. Due to the universal 
capabilities of basketball in solving diverse problems of physical education, it is especially popular among students. High results in 
this sports-game activity contribute to an increase in the authority of not only a specific university team, but also the whole 
educational institution in which its players are trained. 

The article discusses the problem of jumping training of basketball students in the process of physical education. 
Developed and experimentally substantiated a methodology for the development of jumping ability among students-basketball 
players, who go in for the groups of the educational and sports department. 

The practical significance of the research lies in the possibility of using the results obtained to improve the educational and 
training process of basketball players in the conditions of a university and to increase the effectiveness of competitive activity. 

Key words: basketball students, jumping training, educational process. 
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Введение. В современном физкультурно-спортивном движении баскетбол получил широкое распространение и 
как массовое средство физического воспитания,  и как один из престижных игровых видов спорта [2, с.4]. 

Ввиду универсальных возможностей баскетбола в решении разноплановых задач физического воспитания он 
особенно популярен среди студентов. Высокие результаты в данной спортивно-игровой деятельности способствуют 
повышению авторитета не только конкретной вузовской команды, но и в целом учебного учреждения, в котором обучаются 
ее игроки [4, с.12]. 

Весьма актуальной проблемой в баскетболе в настоящее время является развитие прыгучести [5, с.6]. 
Анализ методических источников и материалов современной практики показывает, что методика развития и 

совершенствования прыгучести студентов-баскетболистов в процессе физического воспитания носит 
несистематизированный характер (Ж.Л. Козина, 2008; М.В. Базилевич, 2010; А.М. Соколов, 2013; Ф.В. Церковная, 2015, Т.М. 
Аликулов, 2017 и др.). Большинство исследуемых средств прыжковой подготовки по своей динамической и кинетической 
структуре неадекватны основным двигательным действиям баскетболистов [2]. 

Ограниченный выбор средств и методов снижает тренировочный эффект. 
В целях дальнейшего развития и совершенствования прыжковой подготовки баскетболистов необходимо 

рационализовать методику прыжковой подготовки с тем, чтобы с меньшими тратами времени добиться большего эффекта. 
Все это обусловливает актуальность проведения настоящего исследования. 
Цель исследования - разработать и экспериментально обосновать методику развития прыгучести у студентов-

баскетболистов, занимающихся в группах учебно-спортивного отделения. 
Методы исследования: анализ и обобщение литературы и документальных материалов; педагогическое 

тестирование; педагогический эксперимент; методы математической статистики. 
Теоретической и методической базой исследования явились: теория спортивной тренировки (Л.П. Матвеев, Ж.К. 

Холодов, В.С. Кузнецов, В.М. Гелецкий и др.); процесс управления подготовкой баскетболистов (Л.В. Костикова, Д.И. 
Нестеровский, Ю.М. Портнов, Я.Р. Яхонтов  и др.); теория формирования двигательных навыков (И.П. Ратов, Я.М. Коц, Г.Ф. 
Колесников, Т.В. Назаров, A.A. Николаев и др.). 

Обоснованность и достоверность научных результатов и выводов опирается на современные педагогические 
исследования, системный подход к описанию и изучению объекта исследования, использование разнообразных 
объективных методов исследования, адекватных поставленным задачам, сочетание качественного и количественного 
анализа результатов экспериментальной работы. 

Организация и результаты исследования. Для подтверждения целесообразности применения разработанной 
методики проводился педагогический эксперимент, являющийся основным методом исследования. 

Педагогический эксперимент проводился на базе ГрГУ имении Я.Купалы в период с 10 сентября 2019 года по 10 
мая 2020 года. В нем приняли участие 26 студентов (юноши) в возрасте от 18 до 22 лет, занимающиеся в группах учебного 
спортивного отделения по баскетболу и имеющих квалификацию первого спортивного разряда. 

Для проведения педагогического эксперимента были сформированы контрольная (КГ) и экспериментальная 
группы (ЭГ) по 13 человек в каждой. 

В контрольной группе (n=13), юноши занимались по типовой учебной программе нового поколения для учреждений 
высшего образования «Физическая культура». В экспериментальной группе (n=13) была представлена авторская методика, 
направленная на интенсивное развитие прыгучести баскетболистов. 

Основу экспериментальной методику составили 2 группы средств: 
- неспецифические (упражнения с отягощениями и прыжковые упражнения, отличные по своей биомеханической 

структуре от основных упражнений); 
- специфические (основные упражнения, сходные по своей структуре с соревновательными). 
Из перечисленных средств были созданы 3 блока, включающих в себя по 3 комплекса упражнений, 

соответствующих направленности блока (таблица 1). 
Таблица 1 

Блоки упражнений для интенсивного развития прыгучести у студентов, занимающихся баскетболом, в группах 
учебно-спортивного отделения 

Название блока 
 

Содержание блока 

БЛОК 1 Упражнения в преодолении собственного веса 
(приседания, прыжки, многоскоки, перепрыгивания через 
предметы) 

БЛОК 2 Упражнения с отягощениями 

БЛОК 3 Основные упражнения (в борьбе за мяч, данкинг) 

 
Весь экспериментальный период прыжковой подготовки (сентябрь-май), был разбит на 3 этапа: 
1 этап (сентябрь-ноябрь) – этап общей физической подготовки (ОФП). В прыжковой подготовке преобладали 

неспецифические средства для создания «силовой базы» мышечных групп ног. 
2 этап (декабрь-март) – этап специальной физической подготовки (СФП). Неспецифические средства в небольшом 

объеме и в большом объеме специфические упражнения для совершенствования скорости сокращения мышц. 
3 этап (апрель-май) – специфические средства. 
Формы применения средств 1-3-го блоков, характеризующих режим их выполнения, т.е. объем и интенсивность 

нагрузки, соотношение работы и отдыха, скорости выполнения и т д. приведены в таблицах 2,3,4. 
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Таблица 2 
Блок №1 

Направленность 
блока 

Методы выполнения Кол-во 
подходов 

Кол-во 
повторений 

Интервалы 
отдыха 

Интенсивность 

Упражнения в 
преодолении 
собственного веса 

Повторный 2-4 10-12 1-2 мин Максимальная 

Интервальный 2-4 10-12 1-2 мин Максимальная 

метод круговой 
тренировки 

1 6-8ст 35-40 сек Максимальная 

соревновательный и 
игровой метод 

1 2-4 1-2 мин Максимальная 

Таблица 3 
Блок №2 

Направленность 
блока 

Методы выполнения Кол-во 
подходов 

Кол-во 
повторений 

Интервалы 
отдыха 

Интенсивность 

Упражнения с 
отягощениями 

Повторный 2-4 10-12 1-2 мин Максимальная 

непредельных усилий 2-4 8-10 1-2 мин Максимальная 

кратковременных 
усилий (80-95% от 
max) 

2-4 8-10 1-2 мин Средняя 

метод круговой 
тренировки 

1 6-8ст 35-40 сек Максимальная 

до отказа 2-4 8-10 1-2 мин Максимальная 

Рекомендованная высота предметов – 50-60 см; отягощения – до 8-10 кг. При использовании в 
комплексе прыжков в длину на одной (до 5 прыжков) и двух ногах (до 10 прыжков) строго 
соблюдать важное условие – выполнять одинаковое количество прыжков как на одной, так и на 
другой ноге во избежание нарушений при сращивании тазовых костей. 

Таблица 4 
Блок №3 

Направленность 
блока 

Методы выполнения Кол-во 
подходов 

Кол-во 
повторений 

Интервалы 
отдыха 

Интенсивность 

Основные 
упражнения 

Повторный 4-6 10-12 30-40 сек Максимальная 

Интервальный 4-6 10-12 30-40 сек Максимальная 

соревновательный и 
игровой 

1-2 2-4 50 сек-1 мин Максимальная 

Комплексы упражнений студентам ЭГ предлагался в конце основной части учебно-тренировочного занятия и 
занимал 15-20 мин его общего времени. 

Контроль за воздействием нагрузки при выполнении комплексов упражнений осуществляется по ЧСС: работа в 
диапазоне ЧСС от 150 до 170 уд/мин в зависимости от индивидуальных особенностей спортсменов. 

Процесс интенсивного развития прыгучести у студентов-баскетболистов в группе УСО осуществлялся на основе 
следующих принципов: 

 - принципа сознательности и активности (мы добивались того, чтобы знал результат своей деятельности, 
понимал, где он допускает ошибки и в чем их причина; чтобы умел оценивать и контролировать свою работоспособность и 
ощущения); 

- принципа наглядности (мы стремились создавать у занимающихся правильное представление об исполнении 
выполняемого действия); 

- принципа доступности и индивидуализации (все предлагаемые задания соответствовали возрасту, уровню 
физического развития и подготовленности. При решении одной и той же задачи нами подбирались средства и методы для 
ее решения с учетом индивидуальных способностей студентов-баскетболистов); 

- принципа прогрессирования (при построении учебно-тренировочного процесса мы старались добиться динамики 
(роста) прыгучести спортсмена. Для этого мы усложняли задания, увеличивая объем и интенсивность нагрузок); 

- принципа систематичности, который предусматривает то, что регулярность развития прыгучести на протяжении 
всего периода обучения и совершенствования волейболистов и рациональное чередование нагрузок и отдыха будет 
способствовать росту прыгучести; 

- принципа постепенного увеличения нагрузок; 
- принципа направленности к высшим достижениям (увеличение прыгучести). 
В начале и в конце эксперимента было проведено тестирование уровня физического развития и специальной 

физической подготовленности студентов опытных групп, в результате чего статистически значимых отличий  установлено 
не было (p>0,05) (таблица 5,6). 
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Таблица 5  
Показатели уровня физического развития студентов (M±m) опытных групп в начале исследования 

Таблица 6 
 Показатели уровня специальной физической подготовленности студентов (M±m) опытных групп в начале 

исследования 

Целенаправленное внедрение комплексов для развития прыгучести у студентов в процессе учебно-тренировочных 
занятий по баскетболу привело к незначительному преимуществу юношей ЭГ по отношению к юношам КГ. 

Так, при анализе результатов повторного тестирования показателей уровня физического развития испытуемых ЭГ 
были получены достоверные изменения в двух из семи предложенных тестах: «ЖЕЛ», являющимся одним из основных 
показателей состояния аппарата внешнего дыхания и «становая сила», определяющая силу мышц разгибателей спины (p 
<0,05). Так, в ЭГ по отношению к КГ, достоверно улучшились следующие показатели: ЖЕЛ – на 14,1 % (p<0,05), становая 
сила – на 4,68 % (p<0,05) (таблица 7).  

Таблица 7 
Показатели уровня физического развития студентов (M±m) опытных групп в конце исследования 

Показатели 
Группа 

T P 
ЭГ КГ 

Длина тела (см) 190, 21±5,22 187,76±5,64 0,21 >0,05 

Масса тела (кг) 85,96±7,55 81,83±7,46 0,43 >0,05 

Становая сила (кг) 130,82±4,98 130,49±5,28 0,15 >0,05 

ЖЕЛ (мл) 4125,4± 477,37 4083,2 ±511,38 0,32 >0,05 

Окружность 
грудной клетки 

(см) 

на вдохе  100,86±4,23 99,02 ±4,27 0,14 >0,05 

на выдохе 93,07 ±3,80 91,13 ±3,82 0,23 >0,05 

в спок. состоянии 96,81±3,71  95,45±4,03 0,18 >0,05 

Показатели 
Группа 

T P 
ЭГ КГ 

«Приседания в течение 20 с» (кол-во раз) 18,31±4,21 18,12±3,87 0,19 >0,05 

«Бег 30 м с изменением направления перемещений по 
отрезкам 9-3-6-3-9» (с) 

7,83±1,03 7,92±1,09 0,13 >0,05 

«Прыжок вверх с места» (см) 61,77±5,17 59,87±5,65 0,27 >0,05 

«Прыжок вверх с разбега толчком двух ног с касанием рукой 
метрической отметки» (см) 

311,2±6,81 309,9±7,05 0,15 >0,05 

«Серийные прыжки с места толчком двух ног (кол-во прыжков) 51,65±3,85 50,82±3,96 0,20 >0,05 

«Выпрыгивания из приседа, прогибаясь, в течение 20 с» (кол-
во прыжков) 

13,64± 2,28 12,88±2,33 0,25 >0,05 

«Бег по периметру одной стороны площадки» (с) 6,58±0,27 6,52±0,30 0,10 >0,05 

Показатели 
Группа 

T P 
ЭГ КГ 

Рост (см) 191, 03±5,62 188,23±5,41 0,37 >0,05 

Вес (кг) 84,73±6,87 82,65±7,09 0,29 >0,05 

Становая сила (кг) 136,94±4,66 131,32±5,18 2,28 <0,05 

ЖЕЛ (мл)  4708,6± 486,28 4116,1 ±591,43 2,32 <0,05 

Окружность 
грудной клетки 

(см) 

на вдохе  101,01±3,93 100,07 ±4,19 0,22 >0,05 

на выдохе 93,47 ±4,04 92,55 ±4,12 0,27 >0,05 

в спок. 
состоянии 

97,12±3,82  96,16±3,07 0,19 >0,05 
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Значительное преимущество ЭГ по отношению к КГ наблюдалось и в показателях специальной физической 
подготовленности. Так, достоверные изменения произошли  в следующих контрольных испытаниях: «прыжок вверх с места 
толчком двух ног (по Абалакову)» на 8,03 % (<0,05), «прыжок вверх с разбега толчком двух ног с касанием рукой 
метрической отметки» на 2,35 % (<0,05), «серийные прыжки с места толчком двух ног на оптимальную высоту» на 13,4 % 
(<0,05) и «выпрыгивания из приседа, прогибаясь, в течение 20 секунд» на 19 % (<0,05) (таблица 8). 

Таблица 8  
Показатели уровня специальной физической подготовленности студентов (M±m) опытных групп в конце 

исследования 

Кроме того, согласно нормативным показателям типовой учебной программы нового поколения по дисциплине 
«Физическая культура» для учреждений высшего образования, у студентов ЭГ по окончанию педагогического эксперимента 
выявлен достаточно высокий уровень развития прыгучести (соответствующий 9 баллам). У КГ уровень развития прыгучести 
сохранился на среднем уровне (соответствующий 6 баллам). 

Выводы. Результаты педагогического эксперимента убедительно продемонстрировали эффективность 
предложенной методики интенсивного развития прыгучести на основе применения неспецифических и специфических 
средств физического воспитания, что позволяет рекомендовать ее для внедрения в учебно-тренировочный процесс 
студентов, занимающихся баскетболом в группах учебно-спортивного отделения ГрГУ им. Я.Купалы. 
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Показатели 
Группа 

T P 
ЭГ КГ 

«Приседания в течение 20 сек» (кол-во раз) 19,56±3,56 18,64±3,76 0,35 >0,05 

«Бег 30 м с изменением направления перемещений 
по отрезкам 9-3-6-3-9» (сек) 

7,63±0,98 7,71±1,04 0,18 >0,05 

«Прыжок вверх с места» (см) 66,73±6,16 58,50±5,87 2,57 <0,05 

«Прыжок вверх с разбега толчком двух ног с 
касанием рукой метрической отметки» (см) 

318,5±7,14 310,1±7,21 2,36 <0,05 

«Серийные прыжки с места толчком двух ног (кол-во 
прыжков) 

58,56±4,12 53,44±3,99 2,29 <0,05 

«Выпрыгивания из приседа, прогибаясь, в течение 20 
с» (кол-во прыжков) 

16,12 ±2,77  12,93±3,02 2,33 <0,05 

«Бег по периметру одной стороны площадки» (с) 6,34±0,28 6,68±0,32 0,64 >0,05 
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ШКОЛЯРІВ 
 

В статті визначено підходи формування культурного потенціалу: аксіологічний підхід, діяльнісний, семіотичний, 
структуролістичний, соціологічний, гуманістичний підходи. Визначено основні компоненти культурного потенціалу: 
когнітивний, емоційний, мотиваційний, вольовий. Культурний потенціал школярів являє собою складне структурне 
утворення, яке характеризується сукупністю всіх компонентів. Результатом формування культурного потенціалу у 
школярів є прояв ними певного рівня моральної культури. Сформувати культурно-моральний потенціал школярів 
можливо через активізацію їх навчальної діяльності. Активізація навчальної діяльності школярів - сукупність заходів, 
прийнятих з метою їх інтенсифікації та підвищення ефективності. Активізація здійснюється за 3 напрямками: 
педагогічний, соціально-психологічний, соціально-економічний. Активізація процесу навчання – це процес вдосконалення 
методів і організаційних форм навчальної діяльності, що забезпечує активну і самостійну теоретичну і практичну 
діяльність у всіх ланках навчального процесу. 

Ключові слова: культура, потенціал, компоненти, активізація, навчання, школяр. 
 
Мельник А.А. Формирование культурного потенциала у школьников. В статье определены подходы 

формирования культурного потенциала: аксиологический подход, деятельностный, семиотический, 
структуролистичний, социологический, гуманистический подходы. Определены основные компоненты культурного 
потенциала: когнитивный, эмоциональный, мотивационный, волевой. Культурный потенциал школьников 
представляет собой сложное структурное образование, которое характеризуется совокупностью всех компонентов. 
Результатом формирования культурного потенциала у школьников есть проявление ими определенного уровня 
нравственной культуры. Сформировать культурно-нравственный потенциал школьников возможно из-за активизации 
их учебной деятельности. Активизация учебной деятельности школьников - совокупность мер, принятых с целью их 
интенсификации и повышения эффективности. Активизация осуществляется по 3 направлениям: педагогический, 
социально-психологический, социально-экономический. Активизация процесса обучения - это процесс 
совершенствования методов и организационных форм учебной деятельности, обеспечивающей активную и 
самостоятельную теоретическую и практическую деятельность во всех звеньях учебного процесса. 

Ключевые слова: культура, потенциал, компоненты, активизация, обучение, школьник. 
 
Melnik Anastasiia. Formation of cultural potential in schoolchildren. The article identifies approaches to the formation 

of cultural potential: axiological approach, activity, semiotic, structuralist, sociological, humanistic approaches. In the humanistic 
approach, attention is focused on man as a subject of moral culture. The personal approach characterizes a person in terms of 
active and creative terms, as a universal subject of the creative socio-historical process. In these approaches, attention is focused on 
the essential side of culture as a technology of human creation of their ancestral essence. The axiological approach allows us to 
determine the ultimate values on which the science of education is based. Activity - gives the opportunity to explore the essence, 
means and methods of pedagogical activities that ensure the achievement of these values. Personal - helps to identify current 
personal characteristics of the teacher as a subject of educational relations. The task of forming cultural potential, in our opinion, is to 
achieve the optimal combination of reproductive and creative elements. This combination creates a higher level of moral culture of 
the individual, which is usually characterized as the so-called moral wisdom - that is, the ability to ensure readiness for moral activity 
and the effective implementation of such readiness. The main components of cultural potential are identified: cognitive, emotional, 
motivational, volitional. The cultural potential of schoolchildren is a complex structural formation, which is characterized by the totality 
of all components. The result of the formation of cultural potential in schoolchildren is the manifestation of a certain level of moral 
culture. To form the cultural and moral potential of students is possible through the intensification of their educational activities. 
Intensification of educational activities of schoolchildren - a set of measures taken to intensify them and increase efficiency. 
Activation is carried out in 3 areas: pedagogical, socio-psychological, socio-economic. Activation of the learning process is a process 
of improving the methods and organizational forms of educational activities, which provides active and independent theoretical and 
practical activities in all parts of the educational process. 

Keywords: culture, potential, components, activation, training, schoolchild. 
 
Постановка проблеми. Проблема формування моральної культури актуальна на всіх етапах розвитку суспільства, 

так як від особистості вчителя, його культурного вигляду багато в чому залежить доля підростаючого покоління, а саме 
школярів. Тому дана проблема є предметом багатьох досліджень. У роботах античних філософів можна знайти роздуми про 
роль виховання і вихователя в житті суспільства. Арістотель вважав, що виховання є справою державної ваги. Платон 
проводив ідею авторитарності виховання, наполягав на необхідності використання вихователем «загроз і ударів» [5, с.7]. 

Аналіз літературних джерел.  Аналіз етико-педагогічних ідей дозволяє говорити про те, що проблема формування 
культурного потенціалу залишається однією з найважливіших серед проблем сучасної освіти.  

Сучасні філософські корифеї трактують поняття культурного потенціалу як сукупність матеріальних і духовних 
цінностей, створених людством (A.A.  Гусейнов, A.A. Зворикін, Г.Г.  Карпов та ін; як процес творчої діяльності, розглянутий 
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через призму культурної революції, процесів духовного і морального, функціонування і розвитку особистості (Н.С. Злобін, 
Л.Н. Коган, Е.В. Соколов та ін.); як універсальну властивість суспільного життя людей (В.Є. Давидович, Ю.А. Жданов, М.С. 
Каган та ін.); як специфічний спосіб людської діяльності (Е.С. Маркарян); як сукупність способів діяльності суб'єкта - 
людського суспільства [8, с. 12]. 

Л.М. Архангельський вказує на те, що «культуру неможливо локалізувати в структурі суспільства, особливо 
виділити її. Вона органічно пов'язана з усіма сторонами суспільної життєдіяльності як своєрідний механізм, який визначає 
цілі, спрямованість, зміст і результати практичних людських зусиль». Звідси культура є регулятором суспільного життя [1, 
 с.111]. 

В.Є. Давидович і Ю.А. Жданов пишуть: «... культура являє собою історично змінюється і історично конкретну 
сукупність тих прийомів, процедур, норм, які характеризують рівень і спрямованість людської діяльності, всієї діяльності, 
узятої у всіх її вимірах і відносинах» [2, с.88]. Культура виступає як характеристика способу діяльності. 

В.М. Межуєв дає визначення культури з точки зору формування соціальних потреб людини: «Культура - це не 
єдність людини з природою і суспільством, а лише відповідне існування людини як універсально-практичної істоти» [3, с. 
101]. 

Виклад основного матеріалу. В даний час виділяють ряд підходів до визначення поняття культурного потенціалу: 
аксіологічний підхід, діяльнісний, семіотичний, структуролістичний, соціологічний, гуманістичний підходи. Згідно 
аксіологічному підходу, культурний потенціал – це реалізація ідеально-ціннісних цілей, предметний світ людини. 

У гуманістичному підході увага акцентується на людині як суб'єкті моральної культури. Особистісний підхід 
характеризує людину в активно-творчому плані, як універсальний суб'єкт творчого суспільно-історичного процесу. У вказаних 
підходах увага сконцентрована на сутнісній стороні культури як технології створення людиною своєї родової сутності. 
Аксіологічний підхід дозволяє визначити кінцеві цінності, на яких базується наука про виховання. Діяльнісний - дає 
можливість дослідити сутність, засоби і способи педагогічної діяльності, які забезпечують досягнення цих цінностей. 
Особистісний - допомагає виявити актуальні особистісні характеристики педагога як суб'єкта виховних стосунків [4].  

Проаналізувавши вищевказані підходи, ми дотримуємось визначення, що культура це сукупність духовних 
цінностей, творчої діяльності, що забезпечує функціонування і розвиток особистості. Ми підтримуємо думку Н.Б. Крилової, 
яка вважає, що культура є інтегральним показником творчої поведінки і діяльності, та складається з взаємодії всіх складових 
[2, 5]. 

Під культурним потенціалом можна розуміти таку якісну характеристику розвитку особистості, при якій добровільно 
дотримуються вимог морально-етичних норм, гармонійно поєднані особисті і суспільні потреби. Більшість дослідників, які 
займалися питаннями морального виховання і формуванням культурного потенціалу особистості (Л.М.Архангельська, Н.І. 
Болдирьов, A.A. Гусейнов, О.Г.Дробницький, І.С.Кон, А.І. Титаренко, Ю.В. Согомонов, Є.В.Соколов і ін.) вважають, що 
культура є «характеристикою морального розвитку особистості, в якій відбувається ступінь освоєння морального досвіду, 
здатність органічного і послідовного здійснення в поведінці і відносинах з іншими людьми, норм і принципів, готовності до 
постійного самовдосконалення» [2, 6]. 

Завданням формування культурного потенціалу, на наш погляд, є досягнення оптимального поєднання 
репродуктивного та творчого елементів. Дане поєднання створює вищий рівень моральної культури особистості, який 
зазвичай характеризується як так звана моральна мудрість - тобто здатність забезпечити готовність до моральної діяльності 
та ефективну реалізацію такої готовності. 

Моральна культура - невід'ємна частина духовно-практичної культури суспільства, окремих соціальних груп, 
індивіда. Її суть полягає в органічній єдності етичних знань, моральних почуттів, якостей, принципів, переконань, а також 
навичок і здібностей. Таким чином, моральна культура полягає, перш за все, в гармонії культури моральної свідомості, 
цінностей і моральних аспектів поведінки. Моральна культура людини, суспільства в цілому, яка проявляє себе в ідеалах, 
ідеях, цінностях, до яких прагне суспільство, і людина виступає базисним орієнтиром, що задає норми і відповідні способи 
організації життєдіяльності, відносин між людьми, способи пізнання і т.д. 

Тому недоречно прирівнювати культурний потенціал до моральності, адже вона є основою культури суспільства і 
людини, тому і основою культурного потенціалу. 

Категорії педагогічної етики відображають систему моральних об’єднань про добро, справедливість, честь, за 
допомогою яких оцінюється характер життєвих явищ, вчинків людей, значущість діяльності і роль міжособистісних відносин. 
Від цієї системи багато в чому залежить характер відносин у професійній діяльності сучасного вчителя і школяра. 

І. Кант називає саме совість дивовижною здатністю, яка служить  внутрішнім обвинувачем в особистості. Совість є 
складним морально-психологічним феноменом самосвідомості особистості. У загальноприйнятому розумінні совість 
виступає спроможністю особистості здійснювати моральний самоконтроль, виробляти самооцінку як окремих вчинків, так і 
взагалі моральної позиції. Совість - елемент моральної свідомості [8, c.67].  

Совість у людей, як відомо, має різний рівень розвитку. Цей стан у визначальній мірі обумовлюється розвитком 
морального стану, активністю його духу. «Але для совісті ... характерний такий рівень розвитку моральної свідомості, така 
усвідомленість моральної відповідальності, за якої обов'язки людини перед суспільством перетворюються у внутрішню 
потребу особистості». Таким чином, совість виступає одним із стрижневих виразів морального самосвідомості особистості [7, 
с.44]. 

Совість можна розглядати як суб'єктивну реакцію на різні дії. У той же час оцінки совісті об'єктивні за своїм змістом, 
за своїми критеріями, виробленим людством в ході його генезису [8]. 

Совість конкретно проявляється, практично виражається в доброчесність. Остання ж є основою моральної 
самодисципліни особистості. Необхідно підкреслити, що совість несумісна з байдужістю. На думку С.Л. Рубінштейна, людина 
– це особистість, у якої мінімум нейтральності, байдужості і максимум активності до всього необхідного [6]. 
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Категорії совісті і справедливості нероздільні. На думку В. О. Сухомлинського, справедливість - це основа довіри 
дитини до вихователя. Справедливість є показником об'єктивності дій вчителя, рівня його моральної стійкості. Це одночасно 
і моральне якість сучасного вчителя, критерій його доброти, принциповості, людяності. 

Справедливість майбутнього вчителя повинна ґрунтуватися на індивідуальному підході до особистості школяра. Не 
менш важлива справедливість вчителя при оцінці вчинків. Школярі дуже тонко реагують на несправедливі закиди, 
зауваження [9]. 

Категорія професійної честі і гідності пов'язана зі ставленням людини до себе і ставленням до нього з боку 
оточуючих. Честь вимагає від людини підтримувати склалося про нього думку. Честь пов'язана з гідністю особистості. 
Гідність - це суспільне визнання права людини на повагу з боку оточуючих, на незалежність, усвідомлення моральної 
цінності вчинків. Честь і гідність людини охороняються законом, образа їх карається. У професійній моралі честь і гідність 
висловлюють усвідомлення вчителем своєї значущості, а також суспільне визнання його моральних якостей, дій. 

Авторитет заснований на наявності високих моральних і професійних якостей вчителя, на соціальній значущості 
професійної діяльності, на заслуженому визнанні результатів праці, на професійній майстерності вчителя [8]. 

Моральна відповідальність пов'язана з рядом провідних моральних якостей вчителя. Відповідальність ґрунтується 
на світогляді особистості і моральному ідеалі, виступає в єдності з самостійністю, волею, активністю, принциповістю та 
гуманністю. Формування у майбутнього вчителя почуття глибокої відповідальності за себе і колектив є важливим етико-
педагогічним завданням. 

Таким чином, педагогічна етика має свій предмет, завдання, категорії. Формування культурного потенціалу у 
школярів знаходить своє відображення в цілісній структурі особистості, що має свою внутрішню організацію. У зв'язку з цим 
можна виділити наступні компоненти культурного потенціалу: 

1. Когнітивний - знання основних категорій, принципів педагогічної етики, вимог, знання закономірностей 
морального виховання. 

2. Емоційний - інтерес до навчання, позитивне й емоційне ставлення до моральних аспектів професійної діяльності. 
3. Мотиваційний - обґрунтування професійно-моральної діяльності, характеристика цілей, які прагнуть досягти при 

реалізації цієї діяльності. 
4. Вольовий компонент характеризує вольову активність школярів у формуванні необхідних для них знань, умінь, 

навичок, професійної готовності. 
5. Діяльнісний - прояв мотиваційних і вольових показників у всіх видах діяльності, спілкуванні школярів. 
Чим сильніше кореляція між виділеними структурними компонентами моральної культури, тим вище рівень її 

стійкості і дієвості. 
Емоційний компонент культурного потенціалу включає в себе відносини школярів і вчителів, відносини школярів до 

майбутньої професії, ставлення до колективу, до суспільства, до себе як професіонала. 
Згідно морально-етичних норм ставлення школярів до вчителя є провідним, визначальним, адже саме воно 

опосередковує досягнення мети педагогічного процесу, його самовдосконалення. На цю проблему звертав увагу Е.А.Грішин 
[8]. 

У структурі культурного потенціалу одним із найважливіших компонентів є мотиваційний. Проблема мотивації 
поведінки школяра найбільш зображена в працях А. Н. Леонтьєва, Н.М.Якобсова, В.Т.Асеєва, і ін. Як зазначав видатний 
психолог О. Леонтьєв: «діяльності не буває без мотиву. Немотивована діяльність – це діяльність,  що не позбавлена мотиву, 
а діяльність із суб’єктивно прихованим мотивом» [8]. У загально-педагогічній літературі мотив розглядається як спонукання 
до дії, що пов’язане з задоволенням потреб суб’єкта [2,5]. Мотив зумовлює цілеспрямовану поведінку людини, є складним 
механізмом, який «співвідносить вплив зовнішніх для особистості факторів діяльності з внутрішніми властивостями людини», 
виступає «рушійною силою», «стартом», «пусковим механізмом», «внутрішньою пружиною» і регулятором будь-якої 
діяльності [8]. Науковці визначають, що мотивація пронизує всі структурні утворення особистості: її спрямованість, потреби, 
переконання, цілі, ідеали і смаки, характер, емоції, здібності, діяльність.  

Мотиваційне ставлення школярів до педагогічної професії В.  А.  Сластьоніна розглядає як центральне утворення у 
складному синтезі структур, які створюють професійну готовність, а професійну спрямованість особистості визначає як 
усвідомлену й емоційно виражену її орієнтацію на визначений вид професійної діяльності. При цьому формування 
виконавчого (процесуального) компоненту професійної діяльності – знань, умінь і навичок розглядається як похідна від рівня 
розвитку професійних ціннісних орієнтацій особистості, які визначають її потреби в оволодінні професією [8, с.128]. 

Отже, до складу мотиваційного компоненту входять цінності, психологічні установки, ціннісні орієнтації, мотиви, 
вектори життєвої спрямованості особистості, які забезпечують сформованість таких предметних компетентностей: 
загальнокультурної, ціннісної, особистісно мотиваційної, соціальної.  

Мотивація моральної діяльності являє собою складний механізм, в якому мають значення цінності і ідеали, знання, 
інтереси і схильності, співвіднесені з реальною ситуацією і можливостями її реалізації. 

Діяльнісний компонент культурного потенціалу школяра об'єднує прояви особистості у всіх видах діяльності, 
спілкування в соціально - професійному просторі. Аналіз наукової літератури дозволив виділити наступні ознаки діяльнісного 
компонента: яскраво виражена загальна спрямованість школяра; вміння поєднувати суспільно важливе й особисте; 
залучення моральних знань в процес морального становлення, вміння знаходити вихід зі створених моральних проблем 
відповідно до загальнолюдськими цінностями, ідеалами [8]. 

Висновки. Таким чином, культурний потенціал школярів являє собою складне структурне утворення, яке 
характеризується сукупністю всіх компонентів. Культурний потенціал – це приховані, внутрішньо закладені можливості 
розвитку школяра, які проявляються щоразу, коли перед ним постають нові завдання, які потребують вирішення; спонукання 
до діяльності, які узгоджуються з нормами моралі. Результатом формування культурного потенціалу у школярів є прояв 
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ними певного рівня моральної культури. Сформувати культурно-моральний потенціал школярів можливо через активізацію 
їх навчальної діяльності. 

Активізація навчальної діяльності школярів - сукупність заходів, прийнятих з метою їх інтенсифікації та підвищення 
ефективності. Активізація здійснюється за 3 напрямками: 

- педагогічний - використання форм та методів, що стимулюють пізнавальні інтереси школяра, 
- соціально-психологічний - організація міжособистісного спілкування, що сприяє змагальності, заохочення 

індивідуальних досягнень школярів; 
- соціально-економічний - підвищення особистої соціально-економічної зацікавленості  школярів в більш високих 

результатах освітньої діяльності.  
Активізація процесу навчання – це процес вдосконалення методів і організаційних форм навчальної діяльності, що 

забезпечує активну і самостійну теоретичну і практичну діяльність у всіх ланках навчального процесу. 
Отже, структура культурного потенціалу - це складнорівнева освіта, яку можна вивчати згідно компонентів їх 

сформованості. Всі ці компоненти пов'язані між собою, а їх відокремлення можливе лише в процесі теоретичного аналізу. 
Морально культурна особистість школяра характеризується, перш за все, високим ступенем людяності, шанобливим 
ставленням до етичних якостей іншого школяра, до його індивідуальності; усвідомленням соціальної значимості колективу, 
суспільства, морально-значимою поведінкою; етичною поведінкою під контролем совісті.  
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВʼЯРОЗВИВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДІ ШЛЯХОМ ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
На сьогодні пріоритетним постає соціальне замовлення на педагога, який володіє не лише 

здоров’язбережувальними, а в першу чергу здоров’ярозвивальними технологіями навчання і виховання, здатний 
організовувати освітній процес та формувати здоров’язрозвивальну компетентність учнів. Це зумовлює потребу в 
суттєвих змінах у професійній  підготовці майбутніх фахівців різних профілів, зокрема майбутніх вчителів фізичної 
культури, біології та основ здоров’я у напрямку формування саме здоров’ярозвивальної компетентності. Особливої 
актуальності дана проблема набуває у процесі підготовки саме майбутніх педагогів, оскільки здатність фахівців такого 
профілю виконувати професійну діяльність залежить не лише від їхньої професійної підготовки, а й потребує високого 
рівня фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я. На заклади вищої освіти покладається відповідальність за 
модернізацію підготовки нового покоління фахівців-педагогів у напрямку опанування студентами комплексом 
інноваційних мотивів та ціннісних орієнтацій, знань, умінь і навичок у галузі здоров’язбереження та здоров’ярозвиту. 
Успішне вирішення завдань національного виховання безпосередньо пов'язане з удосконаленням підготовки майбутніх 
педагогів саме у галузі соціально-педагогічної діяльності. Сучасне суспільство ставить перед вчителем завдання бути 
не тільки неповторною особистістю, носієм загальнолюдських цінностей, глибоких і різноманітних знань та високої 
культури, а й прагнути до втілення в собі людського ідеалу.  

Ключові слова: соціально-педагогічна діяльність, майбутні вчителі, здоров’ярозвивальна компетентність 
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 Мехед О. Б. Формирование здоровьеразвивающей компетентности молодежи путем осуществления 
социально-педагогической деятельности. Современность формирует социальный заказ на педагога, который 
обладает не только здоровьесохраняющими, а в первую очередь здоровьеразвивающими технологиями обучения и 
воспитания, способен организовывать образовательный процесс и обеспечивать формирование здоровьеразвивающей 
компетентности учащихся. Это обусловливает потребность в существенных изменениях в профессиональной 
подготовке будущих специалистов различных профилей, в том числе будущих учителей физической культуры, 
биологии и основ здоровья в направлении формирования именно здоровьеразвивающей компетентности. Особую 
актуальность данная проблема приобретает в процессе подготовки именно будущих педагогов, поскольку способность 
специалистов такого профиля выполнять профессиональную деятельность зависит не только от их подготовки, но и 
требует высокого уровня физического, психического, социального и духовного здоровья. На высшие учебные заведения 
возлагается ответственность за модернизацию подготовки нового поколения специалистов-педагогов в направлении 
освоения студентами комплекса инновационных мотивов и ценностных ориентаций, знаний, умений и навыков в 
области здоровьесбережения и здоровьеразвития. Успешное решение задач национального воспитания напрямую 
связано с совершенствованием подготовки будущих педагогов именно в области социально-педагогической 
деятельности. Современное общество ставит перед учителем задачу быть не только неповторимой личностью, 
носителем общечеловеческих ценностей, глубоких и разнообразных знаний и высокой культуры, но и стремиться к 
воплощению в себе человеческого идеала. 

Ключевые слова: социально-педагогическая деятельность, будущие учителя, здоровьеразвивающая 
компетентность 

 
Mekhed Olga. Formation of health-developing competence of young people through the implementation of social 

and educational activities. The humanistic model of the educational process defines a socially significant life strategy for the 
consistent formation of the teachers’ health a culture as a necessary condition for the school and university students’ development of 
the positive motivation for a healthy lifestyle. The above imposes serious requirements on the graduates of secondary education 
institutions and, consequently, higher education institutions, which are designed to provide professional training for teachers who 
would successfully prepare young people for the life under the new conditions of a humane and democratic society. It should be 
noted that any qualified specialist needs deep knowledge. Professionally significant personal qualities become especially important 
for the pedagogical activity of a teacher. Therefore, the social order for a teacher, who knows health-preserving technologies of 
teaching and education, is able to organize the educational process and develop the health-preserving competence of students, 
becomes a priority. The higher education institutions hold the responsibility for the modernization of the training of a new generation 
of educators in terms of students’ mastering a set of innovative motives and value-based attitudes, knowledge, skills, and abilities in 
the field of health promotion. The successful solution of the national education problems is directly related to the improvement of 
training future teachers in the field of social and pedagogical activities. Modern society challenges a teacher not only to be a unique 
person, a bearer of universal human values, deep and diverse knowledge, and high culture but also to strive for embodying the 
human ideal. 

Keywords: social and pedagogical activity, future teachers, health-developing competence. 
 
Постановка проблеми. Гуманістична модель навчально-виховного процесу визначає суспільно значущу життєву 

стратегію послідовного формування культури здоров’я як необхідної умови розвитку позитивної мотивації учнів та студентів 
на здоровий спосіб життя. Новий етап історичного розвитку України вимагає  здійснення реалістичної та дієвої програми 
формування сучасної висококваліфікованої, морально підготовленої особистості з розвинутим творчим, відповідальним 
ставленням до справи. Вищезазначене передбачає серйозні вимоги до випускників  закладів середньої освіти, а, відповідно, 
і закладів  вищої освіти, яка покликана забезпечувати професійну підготовку таких педагогів, які б успішно готували молодих 
людей до життя в нових умовах гуманного, демократичного суспільства. Зазначимо, що для будь-якого кваліфікованого 
спеціаліста необхідні глибокі знання, для педагогічної ж діяльності вчителя особливої важливості набувають професійно-
значущі особистісні якості. Це зумовлює необхідність застосування компетентнісного підходу під час їхньої підготовки. 
Випускники педагогічних закладів вищої освіти (далі - ЗВО) повинні бути готовими до професійної діяльності у специфічних 
умовах, серед яких енергійний характер рухових дій і особливі зовнішні умови діяльності, що вимагає від них високого рівня 
сформованості таких якостей, як активність, здатність до адаптації в соціальній і професійній сферах, високий рівень 
фізіологічних і психологічних можливостей. Здатність фахівців такого профілю виконувати професійну діяльність залежить 
не лише від їхньої професійної підготовки, а й потребує високого рівня фізичного, психічного, соціального і духовного 
здоров’я. Для випускників педагогічних університетів важливим завданням є формування здоров’ярозвивальної 
компетентності як складника їхньої професійної компетентності. Це зумовлює потребу в суттєвих змінах у професійній  
підготовці майбутніх фахівців різних профілів, зокрема майбутніх вчителів фізичного виховання, біології та основ здоров’я у 
напрямку формування саме здоров’ярозвивальної компетентності. Успішне вирішення завдань національного виховання 
безпосередньо пов'язане з удосконаленням підготовки майбутніх педагогів саме у галузі соціально-педагогічної діяльності. 
Сучасне суспільство ставить перед вчителем завдання бути не тільки неповторною особистістю, носієм загальнолюдських 
цінностей, глибоких і різноманітних знань та високої культури, а й прагнути до втілення в собі людського ідеалу.  

Аналіз літературних джерел. Здоров’ярозвивальна компетентність є складним інтегрованим особистісним 
утворенням, сутність якого становить сукупність взаємопов’язаних складових. Педагог, прагнучи виховувати у майбутнього 
вчителя здоров'ярозвивальну життєву позицію, не повинен обмежуватись функцією інформатора, він повинен стати 
організатором здоров'ярозвивальної діяльності студентів, яка сприяє виробленню відповідних поглядів, мислення та 
свідомості, що необхідне для створення здоров'ярозвивального середовища у закладах вищої освіти [3]. 
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Соціально-педагогічна діяльність як різновид професійної діяльності вчителя ґрунтується на загальних 
філософсько-психологічних і педагогічних підходах до трактування її сутності та структури, водночас втілює в собі 
соціальний аспект (соціальні проблеми вихованців, їх психолого-медико-педагогічне вивчення, соціокультурні особливості 
навчально-професійного середовища, тощо). Одним із пріоритетних напрямів соціально-педагогічної діяльності вчителя 
вважаємо налагодження співпраці та скоординованості зусиль усіх ланок соціально-педагогічного впливу на розвиток 
особистості з метою мотивації її до здорового способу життя, сприяння формування у молодої людини здоров’ярозвивальної 
компетентності. Від готовності вчителя залежіть формування гармонійної у фізичному, інтелектуальному та духовному 
аспекті особистості учня [1]. На відміну від інших наук шкільні предмети «Фізична культура», «Біологія» та «Основи здоров’я» 
тісно пов’язані з долею людини: з її здоров’ям, життям [2]. Звідси випливають особистісні моральні якості вчителя та, 
насамперед, його готовність до навчання молоді розумінню цінності людського життя, осмисленню способів виживання на 
практичному рівні. Інакше наукові та професійні принципи навчання вступають у суперечливу взаємодію з суспільством [5].  

З огляду на вищевикладене очевидна актуальність проблеми формування готовності майбутніх учителів до 
передачі учням навичок безпечного і здорового способу життя [4]. Зазначена проблема досить повно висвітлюється в 
наукових дослідженнях сучасних науковців, але, як свідчить аналіз організації пізнавальної діяльності студентів педагогічних 
закладів вищої освіти потребує уваги питання впровадження викладачами ЗВО методики формування здорового та 
безпечного способу життя не лише на уроках, а й при здійсненні вчителем соціально-педагогічної діяльності.  

Мета статті (постановка завдань) - визначення рівнів сформованості здоров’ярозвивальної компетентності молоді 
за соціально-педагогічної діяльності педагога, спрямованої на мотивацію до здорового способу життя. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під час визначення рівнів сформованості здоров’ярозвивальної 
компетентності майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки спиралися на такі показники, як мотивація до 
збереження здоров’я та ціннісні орієнтації (мотиваційно- ціннісний критерій), обсяг і повнота знань та процедурні навички 
(когнітивно-усвідомлюваний критерій), рівень адаптаційних можливостей та працездатності (особистісний критерій) [5]. 
Упровадження в освітній процес системи, що передбачала підготовку майбутніх фахівців до соціально-педагогічної 
діяльності як різновиду професійної діяльності вчителя з метою формування здоров’ярозвивальної компетентності в 
експериментальних групах суттєво вплинуло на загальний рівень прояву мотиваційно-ціннісного критерію, показники значно 
покращилися у порівнянні зі студентами контрольних груп, що навчалися за традиційною системою. Так, активний рівень 
сформованості здоров’ярозвивальної компетентності в експериментальних групах майбутніх педагогів становив у чоловіків – 
25,5 %, у жінок – 21,1 %; нормативний рівень компетентності у чоловіків – 65,9 %, у жінок – 69,0 %; відповідно та початковий 
– чоловіки – 8,5 %, жінки – 9,9 %. У контрольних групах, які займалися за традиційною системою активний рівень 
сформованості компетентності здоров’ярозвитку спостерігається лише у 2,4 % студентів та 2,7 % у студенток, нормативний – 
68,3 % у чоловіків та 58,9 % у жінок, і початковий – 29,3 % та 38,4 % відповідно. Отримані дані показують суттєву відмінність 
у формуванні компетентності студентів контрольних та експериментальних груп, що підтверджує ефективність 
упровадження соціально-педагогічних розробок в освітньому процесі. 

Оцінювання набутих компетентностей студентами з огляду когнітивно-усвідомлюваного критерію під час 
впровадження системи, що передбачала соціально-педагогічну діяльність і традиційну системою викладання, виявило 
позитивну динаміку набутих знань і вмінь, які необхідні для організації та проведення оздоровчих заходів із упровадження 
здоров’ярозвивальних технологій лише в експериментальних групах. Сформованість компетентностей у когнітивному 
компоненті оцінювалася за наявністю у здобувачів освіти знань і вмінь, наявності методичного арсеналу та методик, 
організаційних навичок, уміння проводити оздоровчі заходи тощо. Активний рівень компентності з огляду на когнітивно-
усвідомлюваний критерій сформованості виявлено в експериментальних групах 19,15 % чоловіків і 16,90 % жінок. У 
контрольних групах у чоловіків не виявлено жодного студента з високим рівнем компетентності, а у жінок лише одна 
студентка, що становить 1,37 %. Аналогічна тенденція зберігається при аналізі компетентності студентів із нормативним 
рівнем, а саме: експериментальні групи – чоловіки 68,0%,  жінки – 69,3 %; контрольні групи, відповідно, 61,0 % і 55,1 %, що 
суттєво вказує на різні рівні підготовленості студентів експериментальних і контрольних груп. З нормативним рівнем 
компетентності у експериментальних групах кількість студентів зростає за рахунок виходу їх із початкового рівня, а в 
контрольних, навпаки, кількість зростає за рахунок активного рівня. Суттєва різниця спостерігається за показниками низького 
рівня, де виявлені суттєві розбіжності між студентами експериментальних груп: чоловіки – 12,8 %, жінки – 12,8 %та 
контрольних груп – 39,0 % та 42,5%, відповідно.  

Загальний рівень сформованості компетентності огляду когнітивно-усвідомлюваного критерію під час 
впровадження системи, що передбачала соціально-педагогічну діяльність і традиційну системою викладання, студентів 
експериментальних груп має позитивну динаміку, крім того в цілому позитивно впливає на формування світогляду та 
загальнокультурного рівня студентської молоді.  

За рівнем засвоєння спеціальних знань, умінь і навичок здійснювати контроль за своєю фізичною підготовленістю, 
станом здоров’я, вмінням застосовувати на практиці здоров’язбережувальні та здоров’ярозвивальні технології, засоби та 
методи розвитку фізичних якостей студенти експериментальних груп мають суттєво кращі показники. Відповідно, 
впроваджена система, що включала соціально-педагогічну діяльність, в експериментальних групах посприяла підвищенню 
рівня підготовленості студентів експериментальних груп за критеріями організаторських, комунікативних, перцептивних, 
мовленнєвих здібностей, загальнокультурного рівня, соціальної активності та залучення їх до здорового способу життя.  

Порівняння рівня сформованості здоров’ярозвивальної компетентності майбутніх фахівців педагогів у процесі 
підготовки в двох студентських групах проводилось з використанням t-критерію Стьюдента. При цьому висувалася основна 
гіпотеза, що на початку було взято однакові вибірки, та альтернативна гіпотеза про суттєву розбіжність між результатами 
вибірок. Перевірка на основі критерію Стьюдента для оцінки середніх відбувалася з використанням статистичних функцій MS 
Excel. Згідно результатів експерименту позитивна динаміка після експерименту спостерігається в обох групах, але в 
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експериментальній групі більш інтенсивно. У цілому результати проведеного експерименту, підкріплені бесідами зі 
студентами обох груп, дозволяють стверджувати, що впровадження в освітній процес методики навчання із застосуванням 
соціально-педагогічних практик, спрямованих на підтримання здорового способу життя, сприяє активізації навчальної 
діяльності студентів, підвищенню рухової активності, рівня фізичної підготовленості, фізичного розвитку, формуванню 
мотивації до систематичних занять сучасними інноваційними оздоровчими технологіями та дотримуватися здорового 
способу життя. Експериментальна перевірка ефективності вказаної методики достовірно покращила усі досліджувані 
параметри, що дає підстави рекомендувати її до впровадження в освітній процес студентів у закладах вищої педагогічної 
освіти України. 

Проведене дослідження особливостей формування здоров’ярозвивальної компетентності майбутніх вчителів 
дозволило визначити критерії й показники сформованості здоров’ярозвивальної компетентності майбутніх фахівців 
педагогів: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-усвідомлюваний і особистісний. Також виділено три рівні сформованості їх 
здоров’ярозвивальної компетентності. В узагальненому вигляді це дозволяє обґрунтувати комплекс педагогічних умов, що 
забезпечують оптимальне функціонування розглянутого процесу, дають можливість визначити вихідні позиції, стан 
сформованості здоров’ярозвивальної компетентності, розробити методику її формування в майбутніх фахівців педагогів.  

Висновки. Формування здоров’ярозвивальної компетентності – це багатофункціональна система; 
багатоаспектність медичних та гігієнічних засобів; сукупність форм, засобів і методів, які спрямовані на досягнення 
оптимальних результатів, спрямованих на збереження здоров'я. Робота з формування здоров’ярозвивальної компетенції 
повинна спрямовуватися на показники здоров'я, рівень фізичної підготовки, дані індивідуальних психолого-педагогічних 
особливостей студентів. Отже, наразі стало необхідним вивчення сучасних методик із зміцнення та збереження здоров'я 
молоді. Діяльність закладів освіти зі збереження та зміцнення здоров'я студентської молоді лише тоді вважається 
повноцінною та ефективною, де професійно та ефективно в єдиній системі реалізується формування здоров’ярозвивальної 
компетентності.  

Використання системи формування здоров’ярозвивальної компетентності майбутніх вчителів вимагало проведення 
експерименту із впровадженням соціально-педагогічної роботи педагога, який передбачав порівняння досягнень майбутніх 
вчителів контрольної та експериментальної груп. Педагогічний експеримент показав ефективність запропонованої моделі 
формування здоров’ярозвивальної компетентності майбутніх педагогів, що підтверджено статистичними методами на рівні 
значущості 0,05. Проведений аналіз результатів експерименту в контрольних та експериментальних групах свідчить про 
результативність упровадження в процес підготовки вчителів науково обґрунтованої моделі управління цим процесом за 
допомогою використання соціально-педагогічної діяльності педагога, що дозволяє ефективно формувати 
здоров’ярозвивальну компетентність студентів такого профілю у подальшому. 

Перспективи подальших досліджень направлені на розробку та подальші наукові пошуки визначення стану 
сформованості здоров’ярозвивальної компетентності майбутніх вчителів у процесі підготовки до використання соціально-
педагогічних технологій та експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов її формування. 
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старший викладач кафедри спортивних дисциплін і туризму, 
ДВНЗ «Переяслав – Хмельницький державний педагогічний  

університет імені Григорія Сковороди».  
 

ТРАВМАТИЗМ В СПОРТІ ТА СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМІ І ПРИЧИНИ ЙОГО ВИНИКНЕННЯ 
 
У статті розкриваються причини виникнення травм в спортивній діяльності та спортивному туризмі. Із 

збільшенням навантаження в спорті та спортивному туризмі зросла і кількість нещасних випадків, що і приводить до 
збільшення травматизма серед спортсменів. Класифікація нещасних випадків за причинами виникнення ділить їх на 
об'єктивні і суб'єктивні причини. До першої групи причин можна віднести низький рівень теоретичної підготовки 
тренерсько-викладацького складу, недостатність практичних навиків, що призводить до порушення основних принципів 
тренування: доступність, послідовність і поступовість. До другої групи відноситься низький рівень технічно-
матеріального забезпечення(низький рівень якості спортивного устаткування і індивідуальних засобів захисту). 

Ключові слова: травматизм, профілактика травматизму, спортивний туризм, лікарський контроль. 
 
Мовчан В.П. Травматизм в спорте, спортивном туризме и  причины его возникновения. В статье 

раскрываются причины возникновения травм в спортивной деятельности и спортивном туризме. С увеличением 
нагрузки в спорте и спортивном туризме выросло и количество несчастных случаев, что и приводит к увеличению 
травматизма среди спортсменов. Классификация несчастных случаев за причинами возникновения делит их на. 
объективные и субъективные причины. К первой группе причин можно отнести низкий' уровень теоретической 
подготовки тренерско-преподавательского состава, недостаточность практических навыков, которая приводит к 
нарушению основных принципов тренировки: доступность, последовательность и постепенность. Ко второй группе 
относится, низкий уровень технически - материального обеспечения (низкий уровень качества спортивного 
оборудования и индивидуальных средств защиты). 

Ключевые слова: травматизм, профилактика травматизма, спортивный туризм, врачебный контроль. 
 
Movchan V.  Injuries in sports, sports tourism and the reasons for its occurrence .In the article reasons of origin of 

traumas open up in sporting activity and, sporting tourism. With the increase of loading the amount of accidents grew in sport 
and, sporting tourism, that is the increase of traumatism among sportsmen. Classification of accidents after reasons of origin divides 
them by objective and subjective reasons. To the first group of reasons it is possible to take the low level of theoretical preparation of 
trainer-teaching composition, which brings insufficiency over of practical skills of, to violation of basic principles of training: 
availability, sequence and gradual- ness. To the second group belongs low level of the technically financial providing (low level of 
quality of sporting equipment, and, individual facilities of defence). 

Key words: traumatism, prophylaxis of traumatism, sporting tourism, medical control. 
 
Постановка проблеми. Травматизм і нещасні випадки є одна з головних причин загибелі людей. Спортивні травми 

складають всього 2,3% від загальної їх кількості, але вони не можуть бути виправдані, адже фізична культура і спорт повинні 
приносити людині здоров'я, довголіття, радість і щастя, а не травми і захворювання і тим більше загибель. 

В даний час спорт вийшов на рівень позамежних навантажень, яким піддається і молодь, яка ще не окріпнула 
фізично і морально, спортсмени іноді це практично діти. Ставиться мета - за всяку ціну, навіть за рахунок здоров'я, показати 
високий результат, зайняти перше або призове місце, отримати медаль. 

Головна особливість надзвичайних подій і нещасних випадків в спорті і спортивному туризмі полягає в тому, що в 
своїй більшості вони носять ненавмисний характер і важко піддаються правовій оцінці. Деякий виняток становлять травми в 
ігрових видах спорту (футбол, хокей), коли травмування гравців супротивника переслідує мета вивести їх з гри і винні 
караються видаленням з поля на різні терміни. 

Існують поняття «травма», «травматизм» і « нещасний випадок».  
Травма - це пошкодження з порушенням або без порушення цілісності тканин (удар, розтягування, вивих, 

поранення, опік і ін.)  
Травматизм - це сукупність травм, що виникли в певній групі людей за конкретний відрізок часу. Нещасний випадок 

- раптова дія на організм шкідливої причини .  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній і зарубіжній літературі досить широко висвітлені проблеми 

боротьби з різними видами травматизму та зовсім недостатньо досліджувались  питання організації та профілактики 
травматизму в спорті. Людина, що професійно займається спортом, викладається для досягнення кращого результату. 
Спортивний лікар з Німеччини Еріх Дройзер, що має багаторічний досвід роботи зі збірними командами з футболу та інших 
видів спорту в книзі «Здоров'я спортсмена», пише: «Спорт завжди несе в собі елемент ризику, але величезної шкоди 
здоров'ю приносять непосильні тренування та змагальні навантаження, що перевищують біологічні можливості організму 
людини» [3.с.176;]. Звичними стали терміни: «інвалід війни», «інвалід праці», але з'явилося ще поняття – «інвалід спорту». 
Всі спортсмени високої кваліфікації, особливо олімпійських видів спорту, перебувають на диспансерному обліку, але в їх 
медичні карти вносять лише клінічні оцінки травм і захворювань без аналізу їх причин. У нечисленних публікаціях про 
спортивний травматизм в основному висвітлюються питання діагностики, лікування, відновлення і реабілітації. Щоб дати 
правову оцінку нещасних випадків в спорті, розкрити організаційні, методичні та інші причини, що призводять спортсменів до 
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інвалідності, слід, на думку Башкірова В.Ф., їх класифікувати з причин виникнення: на об'єктивні (екзогенні) і суб'єктивні 
(ендогенні). До першої групи причин можна віднести низький рівень теоретичної підготовки тренерсько-викладацького 
складу, брак практичного досвіду, що призводить до порушення основних принципів тренування: доступність, послідовність, 
поступовість. До другої групи входять витрати матеріально-технічного забезпечення (низька якість спортивного обладнання, 
інвентарю та засобів індивідуального захисту) [1.с.177;]. Головна особливість надзвичайних подій та нещасних випадків в 
спорті полягає в тому, що в своїй більшості вони носять ненавмисний характер і важко піддаються правовій оцінці. Певний 
виняток становлять травми в ігрових видах спорту (футбол, хокей), коли травмування гравців супротивника має на меті 
вивести їх з гри. Немає чіткої межі між грубою грою з порушенням правилі відвертої бійкою, тому такі дії розцінюються не як 
кримінальний злочин, а як порушення правил змагання і винні караються [2.с.224;]. Існують поняття «травма», «травматизм» 
і «нещасний випадок». Травма – це пошкодження з порушенням або без порушення цілісності тканин, викликане будь-яким 
впливом (удар, розтягнення, вивих, поранення, опік і ін.). Травматизм – це сукупність травм, що виникли в певній групі людей 
за конкретний відрізок часу. Нещасний випадок – раптовий вплив на організм шкідливої причини, що викликала будь-які різкі 
хворобливі явища [4.с.79; 5.с.400; 6.с.178;7.с.215].   

Метою дослідження є аналіз причин травматизму в спортивній практиці і їх класифікація. При всьому різноманітті 
видів спорту, визначити профілактичні заходи, які б сприяли  зниженню числа і тяжкості спортивного травматизму і нещасних 
випадків, у тому числі і в спортивному туризмі. 

Завдання дослідження. Вивчити досвід та дослідницькі роботи що розглядали і вивчали причини виникнення 
травм спорті, їх класифікація і методи профілактики травматизму. Аналізувати причини нещасних випадків і травматизму в 
спорті з урахуванням природного, техногенного та людських факторів. 

Методи дослідження аналіз, узагальнення та систематизація  провідного теоретичного та практичного досвіду.  
Виклад основного матеріалу. Займаючись фізичною культурою, людина прагне бути здоровіше і сильніше. Люди 

займаються оздоровчою ходьбою і бігом, відвідують тренажерні зали і басейни, здійснюють велосипедні, лижні і піші 
прогулянки, проводять час на ігрових майданчиках і кортах, в залах фітнеса і аеробіки . Спортсмени - любителі і 
професіонали часто жертвують своїм здоров'ям ради досягнення поставлених цілей. Заняття фізичною культурою і спортом 
вимагають від людини інтенсивніших навантажень, ніж в повсякденному житті і не рідко ці навантаження приводять до 
погіршення здоров'я у вигляді різного роду травм і нещасних випадків. Найбільш характерними травмами при заняттях 
фізичною культурою і спортом є: 

 удари - пошкодження м'яких тканин без порушення цілості шкірного покриву, нерідко вони 
супроводжуються пошкодженням кровоносних судин і розвиток підшкірних крововиливів (гематом). 

 вивихи - повний зсув суглобових поверхонь кісток, що викликає порушення функції суглоба. Вивихи 
виникають при падінні на витягнуту кінцівку, при різкому повороті, розрив зв'язок, зміцнюючих відповідні суглоби. 

 переломи - повне або часткове порушення цілості кістки. 

 рани - пошкодження тканин і органів з порушенням цілості їх покриву, викликане механічною дією. 
Уникнути травм в спорті і фізичній культурі складно, тому основним завданням залишається мінімізація цих 

негативних явищ. Профілактична спрямованість охорони здоров'я обумовлює проведення комплексу попереджувальних 
заходів для збереження і зміцнення здоров'я людини. У ці системи заходів входять і заходи по профілактиці травматизму, 
зокрема при занятті спортом. 

Успішна боротьба із спортивними травмами можлива лише при знанні причин їх виникнення. У спортивній медицині 
є велика кількість робіт, в яких дається аналіз спортивного травматизму і причин виникнення травм.  Представляється 
доцільною наступна класифікація причин виникнення спортивних травм: 

 недоліки і помилки в методиці проведення занять; 

 недоліки організації занять і змагань; 

 недоліки в матеріально - технічному забезпеченні занять і змагань; 

 несприятливі метеорологічні і санітарно - гігієнічні умови при проведенні тренувань і змагань; 

 порушення вимог лікарського контролю; 

 недисциплінованість спортсменів. 
Спортивні травми в наслідок недоліків і помилок в методиці проведення занять по фізичній культурі і спорту 

складають більше половини всіх травм і частіше спостерігаються в спортивних іграх, легкій атлетиці, гімнастиці, боротьбі і 
важкій атлетиці. Травми цієї групи обумовлені тим, що деякі тренери при навчанні спортсменів не завжди дотримуються 
принципів тренувань:  

 регулярність занять, поступовість фізичного навантаження; 

 послідовність в оволодінні руховими навиками;   

 індивідуалізацію тренувань.  
Форсоване тренування, недооцінка розминки застосування в кінці занять дуже важких, технічно складних вправ, 

відсутність страховок або не правильне її застосування при виконанні вправ не раз виявлялися при аналізі причин 
виникнення спортивних травм. 

Травми можуть бути пов'язані з недостатньою підготовленістю спортсмена, особливо це виявляється в технічно 
складних видах спорту, таких як гімнастика, фехтування, акробатика, спортивні ігри, стрибки у воду, стрибки на лижах з 
трампліну і ін. Збільшення швидкості рухів в них повинні йти паралельно з вдосконаленням в техніці рухів. 

При недоліках в організації занять і змагань травми в різні роки складають від 5% до 10% всіх спортивних травм. 
Порушення інструкцій і положень по проведенню тренувальних занять, а також правил безпеки, неправильне складання 
програм змагань, порушення правил їх проведення нерідко є причиною травм. Вони можу бути пов'язані з проведенням 
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занять у відсутність тренерів, викладачів, інструкторів або з тим, що на кожного з них доводиться дуже багато що 
займаються. 

Істотним організаційним недоліком, що ведуть до виникнення  травм, є неправильне розміщення тих, що 
займаються (наприклад, сумісне проведення на одному спортивному полі гри у футбол і метання легкоатлетичних снарядів). 

Велика вірогідність травм існує при недотриманні вимог безпеки учасників, суддів і глядачів під час проведень 
змагань (наприклад, при метаннях, швидкісному спуску на лижах, стрибках на лижах, автомобільних і мотоциклетних, 
велосипедних гонках і ін.). 

При недоліках в матеріально - технічному забезпеченні занять і змагань відбувається від 10 до 25 % всіх 
спортивних травм. Існують певні нормативи матеріально - технічного забезпечення устаткування, місць занять і табель 
необхідного спортивного інвентаря. Є також вказівки по експлуатації спортивного устаткування і інвентаря. Всі ці нормативи і 
вказівки регламентовані відповідними наказами, правилами змагань. Невиконання їх нерідко приводять до виникнення травм 
у спортсменів. 

Виникнення травм може сприяти невідповідність спортивної форми, взуттю, особливостям даного виду спорту і 
метеорологічним умовам занять. Одяг повинен бути акуратно підігнаним по фігурі, не мати зовнішніх гачків і пряжок. Тісне, 
нерозношене спортивне взуття веде до потертостей, а в зимових умовах несе небезпеку обморожень. Надмірно вільне 
спортивне взуття, легкоатлетичні туфлі або футбольні бутси без шипів або з несправними шипами знижують стійкість і також 
можуть бути причиною травм. Необхідна ретельна підгонка взуття при заняттях хокеєм, лижним, ковзанярським і іншими 
видами спорту. 

Несприятливі метеорологічні і санітарні умови при проведенні тренувань і змагань можуть бути причиною від 2 до 
6% всіх спортивних травм. Є затверджені норми температури повітря, при яких вирішується проведення тренувань і змагань. 
Порушення цих умов може привести до різних травм. 

Незадовільний санітарний стан спортивних споруд (спортивні зали, катки, майданчики), недотримання гігієнічних 
норм температури і вологості повітря в спортивних залах або води в басейнах, неповноцінна вентиляція в критих спортивних 
спорудах, недостатня освітленість при заняттях і змаганнях на відкритих і критих спорудах, порушення орієнтації у 
спортсмена із-за сліпучих променів сонця при заняттях на відкритих майданчиках в сонячний день можуть стати причиною 
травматизму. 

Порушення вимог лікарського контролю є причиною виникнення від 4 до 6 % всіх спортивних травм. Причинами 
травм можуть бути допуск осіб, що не пройшли лікарського огляду, до спортивних занять і змагань; продовження тренувань 
спортсменами, що мають відхилення в стані здоров'я. 

Ряд досліджень указують на внутрішні чинники, що викликають спортивні травми. Спортивному лікареві важливо 
враховувати їх в своїй практичній діяльності: 

 стан стомлення, перевтоми і перетренування. а також продромальні стани. Вони викликають розлад 
координації, зниження уваги захисних реакцій організму. У м'язах відбувається накопичення продуктів розпаду, що негативно 
відбивається на силі їх скорочення, розтягуванні, розслабленні; 

 наявність в організмі спортсмена хронічних осередків інфекції; 

 індивідуальні особливості організму спортсмена; 

 перерви в заняттях спортом, що веде до зниження функціональних можливостей організму і його фізичних 
якостей. 

Висновки. У цій роботі було аналізовано причини травматизму в спортивній практиці, а їх класифікацію потрібно 
проводити по фактах виникнення. У кожному конкретному випадку при травмі і захворюванні спортсмена клінічну оцінку 
давати після аналізу причин. Аналіз причин нещасних випадків і травматизму в спорті з урахуванням природного, 
техногенного та людського факторів дозволяє зробити висновок, що основним завжди є людський фактор. У коло обов'язків і 
відповідальності керівників навчальних закладів, спортивних організацій, організаторів навчально-тренувальних зборів і баз 
входить: підбір кадрів, фінансування та матеріально-технічне забезпечення (місця занять, спортивне устаткування та 
обладнання); забезпечення (наявність) захисних і рятувальних засобів, наявність медперсоналу, забезпечення безпеки 
спортсменів, суддів, глядачів і т.п. Техногенні фактори (технічне оснащення місць змагань і занять) – але за всім цим стоять 
конкретні особи. Причиною спортивних травм може бути і поведінка самого спортсмена. Багато причин спортивного 
травматизму характерні і властиві також спортивному туризмі. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПРОФІЛАКТИКИ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК СЕРЕД ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ ЗАСОБАМИ 

РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ 
 

У статтi розглянуто основнi напрямки профiлактики шкiдливих звичок серед пiдліткiв та молодi засобами 
рухової активностi. Напрямки профiлактики пагубних звичок повиннi складатися з трьох взаємоповʼязаних блокiв: 
психолого-педагогiчної дiагностики особливостей особистостi; засобiв i методів формування iнтересу до 
систематичних занять руховою активністю; диференційованого застосування фізичних вправ для корекцiї 
психоемоцiйного стану, пiдвищення рівня рухових здiбностей i функцiонального стану органiзму. 

Вивчення особистiсних особливостей вимагає пiдбору методик, що дозволяють не тiльки вивчити особистiснi 
особливостi iндивiда, але й встановити причини девiантної, асоцiальної поведінки. Пiдбір дiагностичних методик 
повинен передбачати вивчення: особливостей поведiнки пiдлiткiв, їх здiбностей, самопочуття, ставлення до навчання, 
стосункiв у сiмʼї, потреб та iнтересiв (в тому числi i негативних), фiзичного розвитку i фiзичної пiдготовленостi, 
ставлення до фiзкультурно-спортивної дiяльностi i прiоритетним видам цього роду занять. 

Впровадження основних напрямкiв профiлактики негативних звичок серед пiдлiткiв та молодi засобами рухової 
активностi в навчально-виховний та тренувальний процеси повинен сприяти значному збiльшенню кiлькості дітей, 
пiдлiткiв та молодi, регулярно займаються руховою активністю, як ефективними засобами запобiгання подальшого 
зростання шкiдливих звичок серед даної категорiї населення. 

Ключові слова: шкiдливi звички, пiдлiтки, рухова активність, фізична культура, спорт, фізкультурно-
спортивна діяльність. 

 
Николаев Ю.М., Констанкевич В.П., Чиж А.Г. Основные направления профилактики вредных привычек 

среди подростков и молодежи средствами двигательной активности. В статье рассмотрены основные 
направления профилактики вредных привычек среди подростков и молодежи средствами двигательной активности. 
Направления профилактики пагубных привычек должны состоять из трех взаимосвязанных блоков: психолого-
педагогической диагностики особенностей личности; средств i методов формирования интереса к систематическим 
занятиям двигательной активностью; дифференцированного применения физических упражнений для коррекции 
психоемоцiйного состояния, повышение уровня двигательных способностей i функционального состояния организма. 

Изучение личностного особенностей требует подбора методик, позволяют не только изучить личностные 
особенности индивида, но и установить причины девиантного, асоциального поведения. Подбор диагностических 
методик должен предусматривать изучение: особенностей поведения подростков, их способностей, самочувствие, 
отношение к учебе, отношений в семье, потребностей и интересов (в том числе i отрицательных), физического 
развития и физической подготовленности, отношения к физкультурно-спортивной деятельности i приоритетным 
видам этого рода занятий. 

Внедрение основных направлений профилактики негативных привычек среди подростков и молодежи 
средствами двигательной активности в учебно-воспитательном и тренировочном процессах должен способствовать 
значительному увеличению количеств детей, подростков и молодежи, которые регулярно занимаются двигательной 
активностью, более эффективными средствами предотвращения дальнейшего роста вредных привычек среди данной 
категории населения. 

Ключевые слова: вредные привычки, подростки, двигательная активность, физическая культура, спорт, 
физкультурно-спортивная деятельность. 

 
Nikolaev Yuri, Konstkevich Vladimir, Chizh Anatoly. The main directions of prevention of harmful habits among 

adolescents and young people by means of physical activity. The article discusses the main directions of the prevention of bad 
habits among adolescents and young people by means of physical activity. The study involved students of grade 8 (n = 61), grade 9 
(n = 60), grade 10 (n = 49), grade 11 (n = 60) of Lutsk secondary schools № 2, 10, 16, 20 and students 1 year (n = 111) of the 
pedagogical faculty of the Volyn National University named after Lesya Ukrainka. The work used the analysis and generalization of 
scientific and methodological literature data, general scientific methods of the theoretical level, such as: analogy, analysis, synthesis, 
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abstraction, induction, as well as general scientific methods of the empirical level: observation, questioning, experiment. 
The study of personality traits requires the selection of techniques, allows not only to study the personality traits of an 

individual, but also to establish the reasons for deviant, asocial behavior. The selection of diagnostic techniques should include the 
study of: behavioral features of adolescents, their abilities, well-being, attitude to study, family relationships, needs and interests 
(including i negative ones), physical development and physical fitness, attitudes to physical culture and sports activities i priority 
types this kind of occupation. 

The introduction of the main directions for the prevention of negative habits among adolescents and young people by 
means of physical activity in educational and training processes should contribute to a significant increase in the number of children, 
adolescents and young people who regularly engage in physical activity, more effective means of preventing the further growth of 
bad habits among this population category. 

Keywords: bad habits, adolescents, physical activity, physical culture, sport, physical culture and sports activity. 
 
Постановка  проблеми. Поширення шкiдливих звичок в Українi прийняло катастрофiчнi розмiри i набуло рис 

соцiального лиха, що загрожує нацiональнiй безпецi країни [1; 3; 16]. Це явище надає вкрай негативний вплив на соцiально-
психологiчну атмосферу суспiльства, економiку, полiтику, правопорядок, здоровʼя нацiї i входить практично у всi сфери 
життєдiяльностi особистостi i держави [13; 15]. 

Свiтовий i вiтчизняний досвiд показує, що засоби рухової активностi володiють унiверсальною здатнiстю вирiшувати 
проблеми пiдвищення здоровʼя населення, виховання та освiти молодих людей, формувати здоровий морально-
психологічний клiмат у суспiльствi [8; 10]. 

Розумiнню того, що майбутнє країни неможливо без здорових фiзично i духовно розвинених членiв суспiльства, 
сприяє посиленню ролi рухової активностi в дiяльностi по змiцненню держави [17; 20]. Величезний соцiальний потенцiал 
фiзичних вправ необхiдно використовувати в профiлактицi пагубних звичок, оскiльки це найменш витратний i 
найрезультативнiший важiль морального i фiзичного оздоровлення пiдростаючого поколiння [2; 6]. 

Аналіз літературних джерел. На сьогоднi багато вчених займаються розробкою питань профiлактики шкiдливих 
звичок в Українi. Серед них: фахiвцi Українського науково-методичного центру практичної психологiї та соцiальної роботи (О. 
Коструб, О. Вінда, І. Сомоватата ін.), Інституту психологiї ім. Г. Костюка АПН України (Н. Максимова, С. Толстоухова), 
Українського державного центру соцiальних служб для молодi (3. Зайцева, Г. Рашковський та ін.), Українського iнституту 
соцiальних досліджень (О. Баларієва та О. Яременко), а також фахiвцi iнститутiв, унiверситетiв, органiзацій, установ, якi 
займаються проблемами здорового способу життя в дiтей, пiдлiткiв та молодi (Б. Лазаренко, І. Пінчук, А. Мазаєв та ін.). 

На сучасному етапi соцiальнi педагоги повиннi зробити все можливе, щоб не допустити проникнення такого 
негативного, соцiального явища, як наявність шкідливих звичок та вберегти наш генофонд вiд цiєї загрози. 

Мета дослідження – намітити основні напрямки попередження пагубних звичок серед пiдлiткiв та молодi в процесi 
занять фізичними вправами.   

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднiшнiй день в Україні спостерігається стiйка тенденцiя до 
значного зростання споживання алкогольних напоїв, наркотичних та токсичних речовин. Темпи зростання шкiдливих звичок 
українського суспiльства, справедливо розглядаються як одна з реальних загроз нацiональної безпеки країни [4; 11; 19]. 

Очевидний звʼязок росту соцiально-економiчних проблем, зловживання алкоголем, наркотиками та злочинності 
неповнолітніх. В станi сп’янiння пiдлiтки виконують 50 % всiх правопорушень. Основний вiк першого знакомства з 
наркотиками – 11-14 років (41 %) і 15-18 років (51 %). До пiдлiткового вiку понад 10 % учнiв вже спробували наркотичні 
засоби. 

В умовах, що склалися роль рухової активностi як ефективного засобу попередження пагубних звичок постійно 
зростає. Водночас, за даними соцiологiчних дослiджень [12; 18], більше 3 млн. дітей відсторонені в школах від занять 
фізичною культурою. Із загальної кiлькостi школярiв в спортивних секцiях займаються дещо більше 20 вiдсоткiв. 

За результатами анкетування виявлено, що до основних причин, що стримує використання рухової активностi в 
профiлактицi негативних звичок, слiд вiднести:  

– вiдсутнiсть належного фiнансування; 
– брак спортивних баз; 
– недооцiнювання можливостей спортивної дiяльності з боку держструктур поза сферою фiзичної культури i спорту; 
– недолiк iнформацiї i пропаганди здорового способу життя; 
– зниження внеску наукових i освiтнiх установ в розвиток спорту i перепiдготовку фахiвцiв; 
– вiдсутнiсть цiлеспрямованої роботи з фiзичного виховання, особливо в дошкiльних установах; 
– низькi темпи розвитку клубної системи занять фiзичною культурою i спортом з урахуванням потреб i можливостей 

населення; 
– нестача квалiфiкованих кадрiв i низький рiвень їх матерiального забезпечення. 
Можливими передумовами формування шкiдливих звичок можуть бути як соцiальнi причини: неблагополучна сiмʼя, 

вiдсутність реальної програми дозвiлля, зайнятостi неповнолiтнiх, так i iндiвiдульно-психологiчнi чинники: наслiдування 
старшим або авторитетним однолiткам, спроба нейтралiзувати негативнi емоцiї, аномальнi риси особистостi, цiкавiсть, 
пiдпорядкування тиску i загрозам. 

Напрямки профiлактики шкiдливих звичок повиннi складатися з трьох взаємоповʼязаних блокiв: психолого-
педагогiчної дiагностики особливостей особистостi; засобiв i методiв формування iнтересу до систематичних занять 
фiзичними вправами; диференцiйованого застосування рухової активностi для корекції психоемоційного стану, пiдвищення 
рiвня рухових здiбностей i функцiонального стану органiзму. 

Вивчення особистiсних особливостей вимагає пiдбору методик, що дозволяють не тiльки вивчити особистiснi 
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особливості iндивiда, але й встановити причини девiантної, асоцiальної поведiнки. Пiдбiр дiагностичних методик повинен 
передбачати вивчення: особливостей поведiнки пiдлiткiв, їх здiбностей, самопочуття, ставлення до навчання, стосункiв у 
сiмʼї, потреб та iнтересів (в тому числi i негативних), фiзичного розвитку i фiзичної пiдготовленостi, ставлення до 
фiзкультурно-спортивної дiяльностi i прiоритетним видам цього роду занять. 

Методика фiзичного виховання з педагогiчно запущеними пiдлiтками i схильними до вживання психоактивних 
речовин має свої специфiчнi особливостi, так як, поряд iз завданнями оздоровлення органiзму i пiдвищення моторного 
потенцiалу, вирiшуються завдання корекцiї психоемоцiйного стану та моральної сфери особистостi [5; 9; 14]. 

Важливим етапом профiлактичної роботи слiд вважати залучення дiтей i пiдлiткiв до занять руховою активнiстю, 
враховуючи мотиви початку занять в секцiї, ведучі та лiмiтуючi ланки в структурi рiзних сторiн пiдготовленостi[7]. 

В ходi навчально-виховного та навчально-тренувального процесiв пiдбi засобiв i методiв тренувань необхiдно 
здiйснювати виходячи з iнтересiв i потреб пiдлiткiв, застосовуючи диференцiйований пiдхiд при формуванні групи дiтей, які 
займаються: 

– навчальний матерiал повинен бути зрозумiлий i доступний пiдлiткам, але засвоювати його вони повиннi з певним 
зусиллям, оскiльки в iншому випадку процес навчання втрачає свою привабливiсть; 

– ускладнення вправ, збiльшення навантаження здiйснюються поступово, у мiру формування iнтересу до занять i 
пiдвищення рiвня пiдготовленостi; 

– своєчасно застосовувати методи примусу, покарання, заохочення; 
– в процесi занять необхiдно здiйснювати контроль за виконанням завдань тренера, стежити за дисциплiною, 

зовнiшнім виглядом, вiдвiдуванiстю урокiв. 
Важливе значення в навчально-виховному i навчально-тренувальному процесi, спрямованому на профiлактику 

шкiдливих звичок, вiдводиться корекцiї психоемоцiйного стану дiтей i пiдлiткiв, при використаннi наступних методичних 
прийомiв: 

– створення педагогiчних умов, в яких важкi пiдлiтки могли б дiяти впевнено, без зайвого напруження i страху 
(полегшенi умови виконання вправ); 

– при невпевненостi учня мати кілька варiантiв виконання завдання, заохочуючи їх за працьовитiть, самостiйнiсть i 
т.п.; 

– надання агресивним пiдлiткам провiдних ролей при проведеннi естафет, здачi нормативiв, показi вправи, 
тестуваннi; 

– здобуття максимальної користi з невдалого виконання вправи агресивними пiдлiтками; 
– проведення групових бесiд, які акцентують увагу на позитивних сторонах дiяльностi учнiв; пiдтримувати iнiцiативу, 

самостiйнiсть i взаємодопомогу при освоєннi нових рухових навичок. 
Основними засобами залучення дiтей i пiдлiткiв в фiзкультурно-спортивну дiяльнiсть є: 
– на початковому (спонукальному) етапi – бесiди, переконання, перегляд вiдеофiльмiв, змагань, ознайомлення з 

особливостями i характеристиками видiв спорту; 
– на етапi формування стiйкого iнтересу до рухової активностi – бесiди, переконання, контроль за вiдвiдуванням 

занять, успiшнiстю в школi, дисциплiною, виконанням доручень тренера-вчителя, участь в змаганнях і їх суддiвствi; 
– на етапi iнтересу, який стiйко сформувався до занять фiзичними вправами – контроль тренера i педагогiв за 

дiяльнiстю пiдлiткiв, заохочення, нагородження, участь в змаганнях, клопотання про зняття з облiку в органах полiцiї. 
Будь-які завдання профiлактики пагубних звичок засобами рухової активностi вирiшуються тренером-педагогом 

спiльно з психологами, вчителями, працiвниками соцiальних служб і правоохоронних органiв, керiвництвом установ. 
Напрямки профiлактики негативних звичок серед молодi засобами рухової активностi повиннi спиратися на Державну 
концепцiю розвитку фiзичної культури i спорту, що передбачає шляхи, засоби i методи «формування у населення стiйкого 
iнтересу i потреби в регулярних заняттях фiзичної культури i спортом, навичок здорового способу життя, моди на спорт, 
особливо серед пiдростаючого поколiння». 

Серед першочергових завдань попередження негативних звичок засобами рухової активностi слiд розглядати: 
– пiдвищення вiдповiдальностi батькiв за здоровʼя дiтей i рiвня їх освiти в галузi фiзичної культури та спорту; 
– надiлення належним статусом системи фiзичного виховання в дитячих садах і яслах; 
– фiзична культура як освiтня галузь i навчальний предмет має бути включена в план усiх освiтнiх установ; 
– обсяг рухової активностi на всiх вiкових етапах повинен становити не менше 6 – 8 годин на тиждень. 
Механiзм реалiзацiї фiзичного виховання i спорту повинен здiйснюватися через: 
– визначенi форми занять в освiтнiх установах, починаючи з ясел і закiнчуючи вузами; 
– додатковi, позаурочнi форми занять в сiмʼї, секцiях, спортивних клубах; 
– спортивно-масовi та фiзкультурно-оздоровчi заходи (туризм, спартакiади школярiв). 
Слід розвивати систему пропаганди фiзичної культури й спорту через засоби масової iнформацiї, i особливо 

телебачення, оскiльки для бiльшостi дiтей i пiдлiткiв саме телебачення є основним джерелом iнформацiї. Доцiльно 
збiльшити час, що вiдводиться на демонстрацiю урокiв з розвитку сили, витривалостi, спритностi.  

Висновок. Впровадження основних напрямкiв профiлактики шкiдливих звичок в навчально-виховний та 
тренувальний процеси повинен сприяти значному збiльшенню кiлькостi дiтей, пiдлiткiв та молодi, регулярно займаються 
руховою активнiстю, як ефективними засобами запобiгання подальшого зростання негативних пристрастей серед даної 
категорiї населення. 

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченнi профiлактики вживання наркотичних речовин серед 
учнiвської та студентської молодi. 
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РАЗВИТИЕ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ «workout-игр» В 
ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В  ВУЗе 

 
Одним из таких видов деятельности, имеющих огромную популярность и вызывающих большой интерес в 

студенческой среде, являются занятия силовой направленности. Развитие силовых способностей у студентов вузов 
должно стать приоритетным направлением их академического физического воспитания, что предполагает 
собственную разработку эффективных методик, обеспечивающих прирост силовых показателей за период их 
обучения. В статье представлены результаты опытно-экспериментальной работы по выявлению эффективности 
использования «workout-игр» в процессе занятий по физической культуре в вузе для развития силовой выносливости у 
студентов. Анализ опытно-экспериментальной работы послужил основой для определения показателей 
эффективности разработанной  методики и позволил сформировать дальнейшую гипотетическую позицию для 
продолжения исследований. 

Ключевые слова: силовая выносливость, «workout-игра», студенты. 
 
Николаичева А. С., Обелевскій А. А., Болохов А. В. Розвиток силової витривалості у студентів на основі 

застосування «workout-ігор» в процесі зайнять з фізичної культури у ВУЗі. Одним з таких видів діяльності, що 
мають величезну популярність і викликають великий інтерес в студентському середовищі, є заняття силової 
спрямованості. Розвиток силових здібностей у студентів вищих навчальних закладів має стати пріоритетним 
напрямком їх академічного фізичного виховання, що передбачає власну розробку ефективних методик, що забезпечують 
приріст силових показників за період їх навчання. У статті представлені результати дослідно-експериментальної 
роботи з виявлення ефективності використання «workout-ігор» в процесі занять з фізичної культури у вузі для розвитку 
силової витривалості у студентів. Аналіз дослідно-експериментальної роботи послужив основою для визначення 
показників ефективності розробленої методики та дозволив сформувати подальшу гіпотетичну позицію для 
продовження досліджень. 

Ключові слова: силова витривалість, «workout-гра», студенти. 
 
Nikolaicheva A., Obelevsky A., Bolokhov A. Development of power endurance at students on the basis of 

application of "workout-games" in the course of occupations on physical training in high school. One of these types of 
activities, which are very popular and are of great interest in the student environment, are strength training. The development of 
strength abilities among university students should become a priority area of their academic physical education, which implies their 
own development of effective methods that ensure an increase in strength indicators during the period of their training. The article 
presents the results of experimental work to identify the effectiveness of the use of "workout-games" in the process of physical 
culture classes at a university for the development of strength endurance among students. The analysis of the experimental work 
served as the basis for determining the effectiveness indicators of the developed methodology and made it possible to form a further 
hypothetical position for continuing research. 

Key words: strength endurance, "workout-game", students. 
 
Введение. Физическое воспитание студентов направлено на совершенствование видов двигательной активности, 

определяющих значительный интерес и мотивацию включенности студентов в организованную физкультурно-спортивную 
деятельность [2, с.4].  

Одним из таких видов деятельности, имеющих огромную популярность и вызывающих большой интерес в 
студенческой среде, являются занятия силовой направленности. 
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Сила – основное физическое качество человека. Все другие двигательные способности проявляются только 
совместно с силой [1, с.6].  

Сила – первопричина и механическая характеристика любого движения. Мышечная сила в значительной степени 
определяет здоровье человека, его работоспособность. Недостаточная силовая подготовка – острейшая проблема 
физической подготовленности студентов [5, с.8]. 

Наиболее благоприятный возрастной период развития силовых способностей для юношей происходит на 17-18-
летний возраст, т е приходится на период обучения в вузе [3, с.5]. Следовательно, развитие силовых способностей у 
студентов вузов должно стать приоритетным направлением их академического физического воспитания, что предполагает 
собственную разработку эффективных методик, обеспечивающих прирост силовых показателей за период их обучения. 

В настоящее время в теории и практике физической культуры студентов подвижные игры занимают весьма 
значительное место [2, с.9]. 

Необходимость использования игровых заданий в физическом воспитании студентов отмечают многие 
специалисты (Г.А. Крутько, 2012; О.Г. Румба, 2013; Н.Ю. Заплатина, 2015; К.Н. Сизоненко, 2017; Г.Н. Курьян, 2019 и др.). 
Однако, как показывает практика, в процессе профессионального образования студентов подвижные игры используются не 
в полной мере. Кроме того, научно-методической литературы, раскрывающей данный методический аспект крайне мало. 
Таким образом, использование подвижных игр в процессе физического воспитания студентов с целью развития силовых 
качеств требует дальнейшего уточнения.  

Цель работы. Определить эффективность использования «workout-игр» в процессе занятий по физической 
культуре в вузе для развития силовой выносливости студентов. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, тестирование, педагогический эксперимент, 
статистическая обработка и анализ полученных результатов. 

Методологической и теоретической основой исследования послужили методологические положения личностно-
ориентированного (Н. А. Алексеев, В. В. Сериков, И. С. Якиманская), синергетического (Е. Д. Князева) и философско-
культурологического подходов к физическому воспитанию (И. М. Быховская, Л. И. Лубышева), концептуальные основы 
совершенствования физического воспитания (В. К. Бальсевич, Ю. А. Копылов, Л. Б. Коф-ман, Л. И. Лубышева, В. П. 
Лукьяненко, В. И. Лях, А. П. Матвеев), основные положения теории и методики физического воспитания (Л. П. Матвеев, Ж. 
К. Холодов, А. М. Максименко), теории и методики фитнеса и атлетической гимнастики (Е. С. Крючек, Т. С. Лисицкая, Е. Б. 
Мякинченко, М. П. Шестаков). 

Организация  и результаты исследования. С целью выявления эффективности использования «workout-игр» в 
процессе занятий по физической культуре в вузе для развития силовой выносливости у студентов был проведен 
педагогический эксперимент на базе УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» в период с 1.03 
по 1.04. 2020 года. В нем приняли участие 18 студентов (юноши) 4 курса, отнесенные по состоянию здоровья к основной 
медицинской группе.  

Перед началом эксперимента были проведены контрольные испытания по оценке показателей силовой 
выносливости обучающихся. Тестирование включало 5 контрольных упражнений: 

- сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (кол-во раз); 
- вис на  согнутых руках (с); 
- поднимание ног до касания перекладины в висе (кол-во раз); 
- приседания на одной ноге (кол-во раз); 
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз). 
На основании проведенного педагогического тестирования было сформировано 2 группы, условно названные нами 

контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ), не имеющих существенных различий в системе изучаемых показателей 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Показатели силовой выносливости студентов опытных групп в начале эксперимента 

Контрольные испытания Группы T P 

ЭГ КГ 

Сгибание и разгибание рук в упоре на 
брусьях 

4,07±2,14 4,26±2,16 0,32 ≥0,05 

Вис на  согнутых руках 48,35±17,31 50,42±19,08 0,26 ≥0,05 

Поднимание ног до касания перекладины в 
висе 

3,46±1,54 3,62±1,45 0,24 ≥0,05 

Приседания на одной ноге 5,14±2,57 6,04±2,34 0,31 ≥0,05 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 31,45±5,08 34,17±4,48 0,37 ≥0,05 

 
В КГ (n=9) юноши занимались по типовой учебной программе нового поколения для учреждений высшего 

образования «Физическая культура». Студентам ЭГ (n=9) на занятиях по физической культуре были предложены «workout-
игры», направленные на развитие силовой выносливости в соответствии с уровнем их физической подготовленности и 
физического развития (таблица 2). Юношам предлагалась 1 игра в одном занятии 2 раза в неделю в основной ее части 
после специальной разминки. По продолжительности одна игра занимала от 15 до 25 минут общего времени занятия. 
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Таблица 2 
Планирование «workout-игр» на время эксперимента 

Название игры Содержание игры 
«Лесенка» 
(занятие №1) 

Участники выбирают количество повторов, которое необходимо выполнить 
поочередно. Как только все участники справляются с целью, устанавливается 
новое число, затем происходит очередной круг повторений. Если участник не 
справляется с нужным количеством повторов, он проигрывает и выбывает из 
игры.  

«Американка» 
(занятие №2) 

Участники по кругу выполняют необходимое количество подтягиваний по 
возрастающей. Первый круг – 1 подтягивание. Второй – 2. И так далее. 
Выбывают те, кто не смог подтянуться нужное количество раз. Победитель тот, 
кто подтянется наибольшее количество раз.  

«Орел или решка» 
(занятие №3) 
 
 

Один игрок загадывает упражнение и выбирает сторону монетки. Оппонент 
загадывает свое. Разыгрывают монетку. Тот игрок, который загадал «орла» и 
он выпал, выполнят свое упражнение, а если «решка», то упражнение 
оппонента. Затем происходит смена. Не выполнил – штрафное очко! Набрал 5 
штрафных – проиграл.  

«Командный дух» 
(занятие №4) 

Игра 2×2, или 3×3. Все игроки принимают положение – вис на перекладине. 
Сначала одна команда загадывает упражнение и каждый участник его 
выполняет, а затем другая команда. Выигрывает та команда, участник которой 
остается висеть на перекладине дольше остальных.  

«Add one» 
(занятие №5) 

Игроки подходят к снаряду по очереди. Первый выполняет любое упражнение. 
Следующий за ним повторяет и добавляет новое. Задача каждого спортсмена - 
повторять всю последовательность элементов. Из игры выбывает тот, кто не 
сумеет этого сделать. 

«Заказной» 
(занятие №6) 

Участник показывает упражнение на снаряде, которое должен повторить 
каждый последующий игрок. Если выполнить не удается – минус балл. У 
каждого есть по 3 попытки на одно упражнение. Как только набирается 5 
баллов штрафных, игрок проигрывает и покидает соревнование.  

«Статический B.A.R.Z.» 
(занятие №7) 

Участник выбирает элемент, который будет повторять соперник. Но в этой игре 
можно называть исключительно статические упражнения на турнике, т е игрок 
ограничен в выборе. Если не удается выполнить задание – игрок получает 
букву. Как только набирается слово B.A.R.Z. – участник проигрывает и 
вылетает. 

 
Одним из важных условий организации педагогического эксперимента являлось соблюдение врачебно-

педагогических подходов по дозированию физической нагрузки. В его течении не допускалась и предупреждалась высокая 
степень физического утомления и эмоционально-психического возбуждения студентов. Основанием к этому выступали 
внешние признаки утомления. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исходя из данных таблицы 3 следует, что результаты у юношей ЭГ в 
четырех из пяти предложенных тестах результаты оказались статистически достоверными: «сгибание и разгибание рук в 
упоре на брусьях» (p<0,05), «вис на согнутых руках» (p<0,05), «поднимание ног до касания перекладины в висе» (p<0,05), 
«сгибание и разгибание рук в упоре лежа» (p<0,05) (таблица 3). В тесте «приседания на одной ноге» достоверно значимого 
прироста не выявлено (p≥0,05). 

В контрольной группе после эксперимента все показатели, характеризующий силовую выносливость, остались на 
прежнем уровне, соответственно достоверного прироста не наблюдалось (p≥0,05). 

Таблица 3 
Показатели силовой выносливости студентов опытных групп в конце эксперимента 

Контрольные испытания Группы T P 

ЭГ КГ 

Сгибание и разгибание рук в упоре на 
брусьях 

8,62±2,69 4,32±2,67 2,43 ≤0,05 

Вис на  согнутых руках 69,14±17,24 50,32±18,01 2,17 ≤0,05 

Поднимание ног до касания перекладины в 
висе 

7,14±2,66 3,77±1,85 2,24 ≤0,05 

Приседания на одной ноге 5,23±2,78 6,21±2,24 1,15 ≥0,05 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 40,21±4,19 35,06±4,12 2,26 ≤0,05 

 
Выводы. Таким образом, по окончанию исследования анализ тестирования, раскрывающего исходный уровень и 

динамику развития силовой выносливости, позволил установить успешность применения «workout-игр» методики со 
студентами 4 курса факультета истории, коммуникаций и туризма.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ 4– 6-го РОКІВ ЖИТТЯ 
 

Своєчасний психо-фізичний розвиток, рівень фізичного стану дитини значною мірою залежить від 
оптимального рівня рухової активності. У закладах дошкільної освіти створені умови для забезпечення необхідних 
обсягів рухової діяльності контингенту. Однак, в останній час спостерігається зниження зацікавленості дітей у 
заняттях фізичними вправами, надмірне захоплення ними різноманітними гаджетами, комп’ютерними іграми. Все це 
призводить не тільки до зменшення рівня рухової активності дитини (яка є основною біологічною потребою 
зростаючого організму), але і до зниження рівня фізичного і психо-емоційного стану дитини. 

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми може бути залучення дитини до регулярних занять фізичними 
вправами з елементами оздоровчих технологій. У сучасних умовах все більшої популярності набувають елементи 
східних систем оздоровлення (хатха-його, йога-аеробіка, ушу, ци-гун та ін.), які сприяють зміцненню здоров’я та 
підвищенню рівня фізичної підготовленості, що є надзвичайно важливим для дітей 4 – 6 років. Адже фізична 
підготовленість є одним із чинників, що характеризують стан як фізичного, так і психічного здоров’я дитини. 

Для розробки основних положень занять з використанням східних оздоровчих систем, необхідно було визначити 
початковий рівень фізичної підготовленості досліджуваних груп дітей. 

У статті наведені дані щодо рівня розвитку фізичних здібностей вихованців 4 – 6 років закладів дошкільної 
освіти.   

Ключові слова:фізична підготовленість, діти 4 – 6 років, дошкільний заклад освіти. 
 
Пангелова Наталья Евгеньевна, Цапук Денис Юрьевич Особенности физической подготовленности 

дошкольников 4 - 6-го годов жизни. Своевременное психо-физическое развитие, уровень физического состояния 
ребенка во многом зависит от оптимального уровня двигательной активности. В учреждениях дошкольного 
образования созданы условия для обеспечения необходимых объемов двигательной деятельности контингента. 
Однако, в последнее время наблюдается снижение заинтересованности детей в занятиях физическими упражнениями, 
чрезмерное увлечение ими различными гаджетами, компьютерными играми. Все это приводит не только к уменьшению 
уровня двигательной активности ребенка (которая является основной биологической потребностью растущего 
организма), но и к снижению уровня физического и психо-эмоционального состояния ребенка. 

Одним из путей решения этой проблемы может быть привлечение ребенка к регулярным занятиям 
физическими упражнениями с элементами оздоровительных технологий. В современных условиях все большую 
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популярность приобретают элементы восточных систем оздоровления (хатха-йогой, йога-аэробика, ушу, ци-гун и др.), 
которые способствуют укреплению здоровья и повышению уровня физической подготовленности, является 
чрезвычайно важным для детей 4 - 6 лет, поскольку физическая подготовленность является одним из факторов, 
характеризующих состояние как физического, так и психического здоровья ребенка. 

Для разработки основных положений занятий с использованием восточных оздоровительных систем, 
необходимо было определить начальный уровень физической подготовленности исследуемых групп детей. 

В статье приведены данные, позволяющие определить уровень развития физических способностей 
воспитанников 4 - 6 лет учреждений дошкольного образования. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, дети 4 - 6 лет, дошкольное учебное заведение. 
 
Panhelova Natalia Yevhenivna, Tsapuk Denis Yuriiovych Peculiarities of physical fitness of preschoolers 4 - 6 

years of life. Timely psycho-physical development, the level of physical condition of the child largely depends on the optimal level of 
motor activity. Conditions have been created in preschool education institutions to ensure the necessary volumes of motor activity for 
the contingent. However, recently there has been a decline in children's interest in exercise, their excessive fascination wi th various 
gadgets, computer games. All this leads not only to a decrease in the level of motor activity of the child (which is the main biological 
need of the growing organism) and, as a consequence, not only a decrease in physical condition, but also deterioration of the child's 
psycho-emotional state. 

One way to solve this problem may be to involve the child in regular exercise with elements of health technologies. In 
modern conditions, elements of oriental health systems (hatha-yoga, yoga-aerobics, wushu, qigong, etc.) are becoming increasingly 
popular, which promote good health and increase fitness, which is extremely important for children 4 - 6 years. After all, physical 
fitness is one of the factors that characterize the state of both physical and mental health of the child. 

To develop the basic provisions of classes using Eastern health systems, it was necessary to determine the initial level of 
physical fitness of the studied groups of children. 

The article identifies and analyzes the level of development of physical abilities of pupils of 4 - 6 years of preschool 
education.   

Summarizing the results of the study of functional status and physical fitness, it should be noted that their performance in 
both girls and boys of three age groups lags behind the average values for children 4-6 years. Most indicators correspond to low and 
below average levels of development according to the State System of Tests of Ukraine, which indicates the low effectiveness of 
existing programs of education and upbringing in preschool institutions to optimize the physical condition of children. 

Key words: physical fitness, children 4 - 6 years old, preschool educational institution. 
 

Постановка проблеми. У теперішній час стан фізичного та психологічного здоров’я дітей дошкільного віку 

викликає велике занепокоєння, що зумовлено низкою негативних факторів: інтенсифікацією системного дошкільного 
навчання, що збільшує статичний компонент; зміною структури змісту дозвілля дошкільнят (захоплення комп’ютерними 
іграми, гаджетами та ін.); низьким рівенем життя родини, що зумовлює надмірну робочу зайнятість батьків, і у зв’язку з цим – 
недостатній час, який вони приділяють дітям. У дітей практично відсутня мотивація до занять фізичною культурою, що 
пов’язано також із застарілими, не цікавими формами роботи з фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах[7,8]. 

Особливої значущості набуває фізкультурно-оздоровча робота з дітьми як у сім’ї, так і в умовах дошкільної 
освітньої установи у період, який передує вступу до школи, що потребує підготовки організму дітей до зміни рухового 
режиму, характеру навчання, збільшенню психо-емоційних навантажень, які є неминучими зі вступом дитини до школи. Але, 
на жаль, сьогодні більшість дітей розпочинають навчання фізично та психічно не готовими до нього, мають низький рівень 
соматичного здоров’я і фізичної підготовленості, недостатню психоемоційну стійкість до стресових факторів[8].  

Така ситуація потребує пошуку нових шляхів підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 
дошкільного віку.  

Аналіз літературних джерел. В останні роки були проведені дослідження щодо вдосконалення системи 
дошкільного фізичного виховання. Зокрема: були розроблені теоретико-методичні основи формування гармонійно-
розвиненої особистості дошкільників в процесі фізичного виховання (Пангелова Н.Є., 2013); визначені шляхи оптимізації 
рівня рухової активності дітей у дошкільних закладах різного типу (Полякова А.В., 2015); розроблені організаційно-методичні 
засади впровадження нових видів рухової активності у практику фізичного виховання дошкільних установ – дитячого фітнесу 
(Старченко А.Ю., 2015), флорболу (Максименко Л.М., 2018), рухливих ігор у воді (Назаркевич Л.І., 2018) та ін.. 

Однак, у теперішніх умовах, одним із завдань оздоровлення дитини є зменшення негативної дії стресогенних 
факторів, підвищення рівня емоційної стійкості дитячої психіки. Одним з шляхів вирішення цієї проблеми може бути 
залучення дитини до регулярних занять фізичними вправами з елементами східних оздоровчих систем. 

У сучасних умовах все більшої популярності набувають нові види рухової активності, в тому числі – елементи 
східних систем оздоровлення (хатха-його, йога-аеробіка, ушу, ци-гун та ін.), які сприяють збереженню та покращенню стану 

здоров’я, і користуються все більшою популярністю серед різних груп населення, від дошкільнят до людей літнього віку[7]. 
Спроби застосування такого мали місце у практиці фізичного виховання школярів (Михно Л.С., 2017). Що 

стосується дошкільного фізичного виховання, то у доступній нам літературі не було виявлено досліджень даного напрямку, 
що і обумовлює актуальність проблеми. 

Для розробки основних положень занять з використанням східних оздоровчих систем, необхідно було визначити 
початковий рівень фізичної підготовленості досліджуваних груп дітей. 

Мета – визначити рівень розвитку фізичних здібностей дітей 4 – 6 років, вихованців закладів дошкільної освіти. 
Методи дослідження – теоретичний аналіз даних науково-методичної літератури; педагогічні (констатувальний 
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експеримент, педагогічне тестування); методи математичної статистики. 
Викладення основного матеріалу. Як вказують Е.С. Вільчковський і Т.Ю. Круцевич, розвиток фізичних здібностей 

у дошкільників відбувається під впливом двох факторів: вікових змін організму (морфологічна і функціональна перебудова) і 
режимів рухової активності, до яких відноситься увесь комплекс організованих форм фізичного виховання і самостійна 
рухова активність дитини. Фізична підготовленість досліджуваних груп дітей визначалась за результатами педагогічного 
тестування, які констатують рівень розвитку фізичних здібностей – швидкості, сили, спритності, гнучкості, витривалості. 

Швидкісні здібності оцінювались за допомогою тестів «біг 30 м», «кидки і ловля м’яча від стіни з відстані 1 м за 30 
с» і «частота рухів кистю руки за 5 с» (табл. 1).                      

Таблиця 1 

Статистичні значення показників фізичної підготовленості дітей 4-6 років (2018 р.) 

Руховий тест 
Статистичні 

хар-ки 

Значення статистичних показників 

хлопчики дівчатка 

4 роки 
n=54 

5 років 
n=41 

6 років 
n=40 

4 роки 
n=53 

5 років 
n=39 

6 років 
n=34 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Біг 30 м, с x  9,3 8,6 8,1 9,4 8,5 8,0 
min 8,0 6,4 7,0 7,9 7,2 7,1 

max 11,2 10,5 9,0 11,1 10,1 9,8 

S 0,7 0,9 0,5 0,7 0,7 0,6 

Кидки і ловля м’яча 
від стіни за 30 с, к-ть 
разів 

x  2 3 17 2 3 13 

min 0 0 0 0 0 1 

max 5 7 25 6 12 21 

S 1,1 1,6 5,8 1,3 2,8 4,8 

Частота рухів кисті, к-
ть разів 

x  20 33 35 23 32 35 

min 14 27 31 16 27 31 
max 28 37 38 32 36 40 

S 3,1 2,3 1,6 3,5 2,1 2,1 

Стрибок у довжину з 
місця, см 

x  63 73 87 64 63 91 

min 47 45 60 36 46 57 

max 113 110 121 92 90 137 

S 14,5 14,9 14,1 12,3 10,2 19,1 

Підняття тулубу в сід, 
к-ть разів 

x  7 16 21 4 16 24 

min 2 5 5 0 6 5 

max 13 38 44 8 31 43 

S 2,4 7,6 9,0 1,8 5,8 9,1 
Кидок набивного 
м’яча (1 кг) сидячи на 
дальність, м 

x  1,69 2,13 3,38 1,55 2,14 2,65 

min 1,41 1,30 1,75 1,17 1,50 1,40 

max 2,40 5,20 6,20 1,97 2,70 4,20 

S 0,22 0,89 1,0 0,17 0,27 0,66 

Динамометрія кисті 
(права), кг 

x  4,3 5,4 9,4 4,9 4,8 7,7 

min 3,0 2,0 3,8 3,1 3,0 5,5 

max 8,5 10,0 13,0 7,1 11,0 13,0 

S 1,2 1,8 2,1 0,8 1,9 1,8 

Динамометрія кисті 
(ліва), кг 

x  3,7 4,5 7,1 4,2 4,2 6,1 
min 2,0 3,0 4,0 3,0 2,6 3,0 

max 7,5 8,0 11,5 5,9 9,0 12,0 

S 1,2 1,1 1,7 0,6 1,5 2,1 

«Човниковий біг» 
3×10 м, с 

x  12,1 11,5 10,2 12,6 11,2 10,9 

min 10,2 8,5 9,1 10,9 9,7 9,8 

max 14,2 14,5 12,0 14,5 13,5 12,8 

S 0,4 1,4 0,7 0,8 0,9 0,7 

Утримання рівноваги, 
с 

x  5 14 18 6 15 25 

min 2 2 8 2 2 8 

max 8 32 30 10 40 42 
S 1,3 6,9 5,1 1,7 8,8 8,1 

Нахил вперед, стоячи 
на лаві, см 

x  1,1 3,3 4,6 3,3 2,4 7,9 

min -5,0 -4,0 -3,0 -4,0 -3,0 -4,0 

max 7,0 14,0 17 13 11,0 14,0 

S 2,85 4,15 4,63 3,7 3,3 4,3 

Біг 90 м, с x  34,1 29,7 25,9 34,2 30,7 27,3 
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min 32,0 25,7 21,0 32,0 25,6 21,0 

max 36,7 35,6 32,0 36,2 34,0 33,0 

S 1,0 2,3 2,5 0,9 1,9 2,9 

 
Темпи приросту показників у бігу на 30 м свідчать, що більш інтенсивно розвивається швидкість у період від 4 до 5 

років (хлопчики – 7,8%, дівчатка – 10,1%), у віці від 5 до 6 років темпи розвитку зменшуються (хлопчики – 6%, дівчатка – 
6,1%) і відбуваються за рахунок природного зростання дитини (табл. 2). 

Таблиця 2 
Темпи приросту показників фізичної підготовленості дітей 4-6 років 

Руховий тест Здібність 

Приріст,% 
хлопчики дівчатка 

від 4 до 5 
років 

від 5 до 6 
років 

від 4 до 
5 років 

від 5 до 6 
років 

Біг 30м,с Швидкість 7,8 6,0 10,1 6,1 

Кидки і ловля м’яча від стіни за 
30с, к-ть разів 

Швидкість реакції 
40,0 140,0 40,0 125,0 

Частота рухів кисті,  
к-ть разів 

Швидкість (частота 
локальних рухів) 

49,0 5,8 32,7 8,9 

Стрибок у довжину з місця, см Швидкісно-силова 14,7 17,5 -1,6 36,4 

Підняття тулубу в сід, к-ть разів Сила м’язів тулуба і 
кульшового суглобу 

78,2 27,0 120,0 40,0 

Кидок набивного м’яча (1кг) 
сидячи на дальність, м 

Швидкісно-силова 
23,0 45,4 32,1 21,2 

Динамометрія (права), кг  Сила м’язів кисті 22,7 54,0 -2,1 46,4 

Динамометрія (ліва),кг Сила м’язів кисті 19,5 44,8 0 37,0 
«Човниковий біг» 3×10 м, с Координаційні (оцінка і 

регуляція просторово-
часових хар-к) 

5,1 12,0 11,8 2,7 

Утримання рівноваги, с Координаційні (статична 
рівновага) 

94,7 25 85,7 50 

Нахил вперед, стоячи на лаві, 
см 

Гнучкість 
100 32,9 -31,5 106,7 

Біг 90м,с Динамічна витривалість 13,8 13,6 10,8 11,7 

 
Швидкість реакції визначалась за допомогою тесту «кидки і ловля м’яча». Рахувалась кількість впійманих м’ячів за 

30 с.  
Дослідження швидкості рухів кисті (діти ставили олівцем крапки на папері за 5 с) дало змогу оцінити частоту рухів. 

Фіксуючи швидкість рухів в одній ланці рухового апарату дитини, можна з достатньою мірою вірогідності прогнозувати 
здатність виконувати рухи з максимальною швидкістю й у інших його ланках. 

У проведеному нами дослідженні відмічається збільшення частоти рухів кисті від 4 до 6 років, причому найбільше 
підвищення  зафіксоване у період від 4 до 5 років (хлопчики – 49,0%, дівчатка – 32,7%) (табл. 2), що підтверджує результати 
досліджень Е.С.Вільчковського. 

Отже, результати дослідження швидкісних здібностей дітей 4-6 років підтверджують дані вчених про те, що 
дошкільний вік є найсприятливішим для розвитку швидкості. Дітям властива висока збудливість іннерваційних механізмів, які 
регулюють діяльність рухового апарату, а також – підвищена інтенсивність процесів обміну, які обслуговують проявлення 
швидкості [3,8]. 

Швидкісно-силові здібності визначались в наших дослідженнях за допомогою тестів «стрибок у довжину з місця» і 
«метання набивного м’яча сидячи на дальність», які у комплексі тестів Єврофіт віднесені до фактору динамічної сили [3]. 

Результати досліджень свідчать, що показники стрибка у довжину у період від 5 до 6 років мають достовірно високі 
темпи розвитку в обох статевих групах (у хлопчиків – 17,5%, у дівчаток – 36,4%). Дані досліджень співпадають з науковими 
даними про те, що вік 5-6 років є сенситивним для розвитку швидкісно-силових якостей [8]. 

Середні показники у стрибках у довжину з місця у дітей досліджуваних груп згідно Державної системи тестів 
України [8] відповідають рівню нижче середнього. 

Динамічну силу м’язів рук і тулубу ми оцінювали за допомогою тесту «метання набивного м’яча (1 кг) сидячи». Тут 
необхідно відмітити дещо іншу тенденцію. Результати приросту показників у хлопчиків були вищими у віці від 5 до 6 років 
(45,4%), а у дівчаток у віці від 4 до 5 років (32,1%), що може свідчити про різні темпи морфологічних і біохімічних змін, які 
відбуваються в процесі росту опорно-рухового апарату дошкільників (табл. 2). 

Сила м’язів кисті оцінювалась за допомогою динамометрії. Результати досліджень свідчать про високі темпи 
приросту показників сили м’язів як правої (хлопчики – 54,0%, дівчатка – 46,4%), так і лівої (хлопчики – 44,8%, дівчатка – 
37,0%) кисті у віці від 5 до 6 років, що співпадає з даними, отриманими іншими вченими [1, 5]. У віці з 4 до 5 років у хлопчиків 
присутня позитивна динаміка у показниках як правої (22,7%), так і лівої (19,5%) кисті, а у дівчаток відсутні позитивні зміни 
(ліва кисть – 0%) і навіть погіршення результатів (права кисть – 2,1%). 

Таким чином, позитивна динаміка показників силових і швидкісно-силових здібностей дітей дошкільного віку є 
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результатом вдосконалення функціональних властивостей нервово-м’язового апарату [1,4,8]. Оптимальний рівень розвитку 
сили сприяє гармонійності зростаючого організму. На думку багатьох дослідників [7], силова підготовка стимулює 
дієздатність тканини, функціональних систем та організму в цілому, сприяє більш повному прояву інших рухових якостей під 
час виконання різноманітних вправ. 

У нашому дослідженні координаційні здібності оцінювались за допомогою тестів Є.Я. Бондаревського  і 
«човниковий біг 3×10 м». 

Оцінка функції статичної рівноваги, яка проводилась за тестом          Є.Я. Бондаревського, виявила, що з року в рік 
збільшується час утримання статичної рівноваги як у хлопчиків, так і у дівчаток (табл. 1, 2). Особливо високі темпи приросту 
цього показника спостерігаються у віці від 4 до 5 років (хлопчики – 94,7%, дівчатка – 85,7%), хоча і у дітей від 5 до 6 років 
також високий рівень позитивних змін (хлопчики – 25%, дівчатка – 50%). Згідно літературних джерел [3], їх рівень відповідає 
віковим нормам розвитку. 

Ступінь рухливості поперекового відділу хребта, який визначався за результатами тесту «нахил вперед, стоячи на 
лаві» значно збільшується у хлопчиків у віці від 4 до 5 років (100%) і у дівчаток від 5 до 6 років (106,7%) (табл. 1). 
Прогресивна динаміка спостерігається у хлопчиків від 5 до 6 років (32,9%), а у досліджуваних дівчаток від 4 до 5 років 
спостерігається погіршення результатів (-31,5%) (табл. 2). Ми пояснюємо цей факт тим, що процеси росту організму та 
тканинної диференціації його органів та систем протікають в онтогенезі нерівномірно. Наші дані підтверджують результати 
дослідження Е.С. Вільчковського, які свідчать, що у дітей 3-6 років показники гнучкості під час нахилу тулубу вперед не 
мають чіткої тенденції до збільшення їх у кожній наступній віковій групі. 

Рівень розвитку динамічної витривалості визначався за допомогою тесту «біг 90 м». Було виявлено, що у період від 
4 до 6 років результати у цьому тесті мають задовільні темпи розвитку (хлопчики – від 4 до 5 років – 13,8%, від 5 до 6 років – 
13,6%; дівчатка – від 4 до 5 років – 10,8%, від 5 до 6 років – 11,7%). Результати, які були нами отримані (табл. 1) 
відповідають згідно дослідження Н.О. Ноткіної середньому рівню розвитку. Отже, дошкільний вік не є періодом інтенсивного 
збільшення витривалості. [3]. 

Наші результати підтверджують дані [5] про наявність досить значних коливань у розвитку витривалості не тільки у 
дітей різного віку, але і у межах однієї статево-вікової групи (табл. 1). Впливають на це індивідуальні анатомо-фізіологічні 
особливості організму. 

Е.С. Вільчковський, Т.Ю. Круцевич  говорять про доцільність розвитку витривалості дітей 4-6 років до навантаження 
помірної та перемінної інтенсивності. Одноманітна м’язова діяльність швидко викликає у дітей втому, вони краще переносять 
різноманітні та короткочасні навантаження. 

Висновки. Таким чином найбільші темпи щорічного приросту у фізичній підготовленості дітей у віці від 4 до 5 років 
нами були зафіксовані у показниках сили м’язів тулубу (хлопчики – 78,2%, дівчатка – 120%), гнучкості (хлопчики – 100%), 
статичної рівноваги (хлопчики – 94,7%, дівчатка – 85,7%), а також – швидкісних здібностей (швидкість реакції – хлопчики і 
дівчатка 40%; частота локальних рухів – хлопчики – 49%, дівчатка – 32,7%). У дітей у віці від 5 до 6 років зменшується 
кількість показників з такими інтенсивними темпами зростання. Найбільший приріст результатів зафіксований у показниках 
швидкісті реакції (хлопчики – 140%, дівчатка – 125%), гнучкості (дівчатка – 106,7%, хлопчики – 32,9%), а також – швидкісно-
силових здібностей (хлопчики – 54,0% - 44,8%, дівчатка – 46,4% - 36,4%). Вочевидь, високі темпи приросту показників цих 
фізичних здібностей у віці від 4 до 6 років зумовлені тим, що цей віковий період є сенситивним для їх розвитку. Але, 
узагальнюючи результати дослідження функціонального стану і фізичної підготовленості, необхідно відзначити, що їх 
показники, як у дівчаток, так і у хлопчиків трьох вікових груп відстають від середньостатистичних значень для дітей 4-6 років. 
Більшість показників відповідають низькому і нижче середнього рівням розвитку згідно Державної системи тестів України [5], 
що свідчить про низьку ефективність діючих програм навчання і виховання у дошкільних закладах щодо оптимізації 
фізичного стану дітей. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ХОРЕОГРАФІЇ 
 

Анотація. В статті надано результати визначення рівня розвитку окремих параметрів розвитку 
координаційних здібностей школярів молодших класів, а також представлено порівняльну характеристику досліджуваних 
показників у статевому та віковому аспектах. Від рівня розвитку координації залежить швидкість адаптації дитини до 
різних рухових ситуацій. 

Мета дослідження: визначити особливості координаційної підготовленості школярів молодшого шкільного 
віку. Методи й організація дослідження. В дослідженні використані такі методи: метод теоретичного аналізу та 
узагальнення літературних джерел, вивчення документальних матеріалів, педагогічне спостереження і хронометраж 
навчальних занять; метод контрольних випробувань, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. 

Результати дослідження. Хореографія, завдяки своїм специфічним функціям, дозволяє розвивати в молодших 
школярів емоційно-виразну пластику рухів, володіння моторикою власного тіла. Одним із перспективних напрямів 
удосконалення системи фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку є наукове обґрунтування використання 
засобів хореографії для розвитку координаційних здібностей. Розроблена програма формування координаційних 
здібностей з використанням засобів хореографії дозволяє покращити рівень розвитку координаційних здібностей у дітей 
молодшого шкільного віку. 

Висновки. У молодшому шкільному віці дівчатка мають більш високий, ніж хлопчики, рівень прояву статичної 
рівноваги, а показники динамічної рівноваги хлопчиків вище аналогічних показників дівчаток. Отримані данні вікового 
розвитку координаційних здібностей вказують на необхідність розробки методики диференційованого фізичного 
виховання дітей молодшого шкільного віку. Дітей, що не займаються спортом і мають середні й низькі показники 
фізичної підготовленості, варто орієнтувати на поліпшення особистих результатів. 

Ключові слова: молодший шкільний вік, координаційні здібності, засоби хореографії. 
 
Пивень А.Ф., Гордиенко А.И. Особенности развития координационных спосібностей учащихся 

начальных классов средствами хореографи. В статье даны результаты определения уровня развития отдельных 
параметров развития координационных способностей школьников младших классов, а также представлена 
сравнительная характеристика исследуемых показателей в половом и возрастном аспектах. От уровня развития 
координации зависит скорость адаптации ребенка к различным двигательных ситуаций. 

Цель исследования: определить особенности координационной подготовленности школьников младшего 
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школьного возраста. Методы и организация исследования. В исследовании использованы следующие методы: метод 
теоретического анализа и обобщения литературных источников, изучение документальных материалов, 
педагогическое наблюдение и хронометраж учебных занятий; метод контрольных испытаний, педагогический 
эксперимент, методы математической статистики. 

Результаты исследования. Хореография, благодаря своим специфическим функциям, позволяет развивать у 
младших школьников эмоционально-выразительную пластику движений, владение моторикой собственного тела. 
Одним из перспективных направлений совершенствования системы физического воспитания детей младшего 
школьного возраста является научное обоснование использования средств хореографии для развития координационных 
способностей. Разработана программа формирования координационных способностей с использованием средств 
хореографии позволяет улучшить уровень развития координационных способностей у детей младшего школьного 
возраста. 

Выводы. В младшем школьном возрасте девочки имеют более высокий, чем мальчики, уровень проявления 
статического равновесия, а показатели динамического равновесия мальчиков выше аналогичных показателей девочек. 
Полученные данные возрастного развития координационных способностей указывают на необходимость разработки 
методики дифференцированного физического воспитания детей младшего школьного возраста. Детей, не 
занимающихся спортом и имеют средние и низкие показатели физической подготовленности, стоит ориентировать 
на улучшение личных результатов. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, координационные способности, средства хореографии. 
 
Piven O., Gordienko O. Features of the development of the coordination abilities of primary school students by 

means of choreography. The article presents the results of determining the level of development of certain parameters of the 
development of coordination abilities of primary school students, as well as presents a comparative description of the studied 
indicators in terms of gender and age. The speed of adaptation of the child to different motor situations depends on the level of 
coordination development. 

The purpose of the study: to determine the features of coordination training of primary school students. Methods and 
organization of research. The following methods were used in the study: the method of theoretical analysis and generalization of 
literary sources, study of documentary materials, pedagogical observation and timing of classes; method of control tests, 
pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. 

Research results. Choreography, due to its specific functions, allows you to develop in younger students emotionally 
expressive plasticity of movements, mastery of their own body motility. One of the promising areas for improving the system of 
physical education of primary school children is the scientific justification for the use of choreography for the development of 
coordination skills. The developed program of formation of coordination abilities with use of means of choreography allows to 
improve the level of development of coordination abilities at children of primary school age. 

Conclusions. In primary school age, girls have a higher level of static balance than boys, and the dynamic balance of 
boys is higher than that of girls. The obtained data on the age development of coordination abilities indicate the need to develop a 
methodology for differentiated physical education of primary school children. Children who do not play sports and have medium and 
low levels of physical fitness should focus on improving personal results. 

Key words: primary school age, coordination abilities, means of choreography. 
 
Постановка проблеми. Індивідуальний та диференційований підходи до учнів у процесі фізичного виховання в 

загальноосвітніх навчальних закладах є обов’язковими для реалізації. Для цього чинна програма з фізичного виховання 
визначає такі критерії: рівень фізичного розвитку, фізичного здоров’я і фізичної підготовленості. Але такі критерії є 
лабільними, тобто змінюють свої характеристики під дією різних зовнішніх чинників [2; 4; 6], а отже лише частково 
відображають індивідуальні особливості учнів. З іншого боку існують показники, що характеризують різні сторони 
життєдіяльності організму індивіда та залишаються практично незмінними протягом тривалого часу, – генетичні маркери, 
одним з яких є соматичний тип конституції. Він широко використовується у спортивній, діяльності як прогностичний показник 
рухових можливостей індивіда [5; 6], як показник схильності до певних захворювань [3]. Наголошується також [1; 4, с.19] на 
можливості використовувати цей показник як критерій диференціації у процесі шкільного фізичного виховання, оскільки 
мають місце суттєві розбіжності між представниками різних соматотипів, а саме: в особливостях вивчення техніки рухових 
дій, вияві й динаміці морфофункціональних показників, стані фізичного здоров’я. Разом із тим, практично відсутні [5] дані про 
динаміку координації учнів початкової школи при використанні чинного змісту фізичного виховання, що зумовлює 
необхідність проведення відповідного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У основу багаторічного процесу фізичного виховання повинні бути 
покладені індивідуальні особливості дитини (Мохова Л. Н., Камалетдинов В. Г., 1995; Лях В. І., 2000). У теперішній час 
орієнтир на «середнього» школяра вважається не коректним, так як у межах одного і того ж віку спостерігається значний 
розкид у темпах морфологічного, психофункціонального розвитку, прояву рухових здібностей і рівня біологічної зрілості 
(Круцевич, Т. Ю., 2003; Скалій Т. В., 2006).  

Вирішення цієї проблеми дозволить не лише удосконалити процес фізичного виховання учнів, але і дасть 
можливість індивідуалізувати навчально-виховну роботу з фізичної культури, диференціювати навчальні завдання та шляхи 
їх використання, нормувати фізичні навантаження та засоби їх регулювання, підібрати методи та прийоми дидактики 
відповідно до індивідуальних особливостей організму дитини. 

Сучасна теорія й методика фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку рекомендує вводити у зміст занять 
рухи початкової хореографії, насичувати образними танцювальними рухами різні форми роботи з фізичного виховання. 



Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова   Випуск 7 К (127) 2020 
Scientific journal National Pedagogical Dragomanov University    Issue 7 K(127) 2020 

 

95 

Історично склалося так, що відомі мистецтвознавці, педагоги, філософи різних часів підкреслювали необхідність раннього 
залучення дітей до танцювальної діяльності для їх різнобічного розвитку [5].  

Мета дослідження – вплив використання засобів хореографії на розвиток координаційних здібностей дітей 
молодшого шкільного віку.  

Завдання:  
1. Узагальнити теоретичний та практичний досвід розвитку координаційних здібностей у фізичному вихованні дітей 

початкових класів. 
2. Розробити методику розвитку координаційних здібностей у дітей початкових класів засобами хореографії.  
3. Експериментально обґрунтувати ефективність запропонованої програми розвитку координаційних здібностей 

засобами хореографії в дітей початкових класів.  
Методи дослідження:  аналіз науково-методичної та спеціальної літератури, педагогічні спостереження, 

педагогічні експерименти, методи математичної обробки даних.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження з проблеми розвитку координаційних здібностей у дітей 

свідчать, що точність м'язових диференціювань, спритність, координація рухів, швидкість успішно розвиваються у 
дошкільному віці. Розвинувшись, вони зберігаються тривалий час і дозволяють успішно опановувати різноманітні рухові дії, 
які використовуються в побуті, праці та спорті. Діти 7-10 років морфофункціонально готові для виховання практично всіх 
якостей, реалізованих у руховій активності людини [ 5 ]. 

Аналіз результатів тестування рівня розвитку фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку свідчать, що їх 
рівень відповідає нижчому за середній. З отриманих результатів можна зробити висновок, що найкращі результати отримані 
при виконанні вправ на швидкість (30%), гнучкість (25%) і силу (20%). Найгірші показники отримані у вправах, які оцінювали 
рівень розвитку координації (17%) і витривалості (8%).  

Для вивчення, які засоби для розвитку координаційних здібностей найчастіше застосовують вчителі на заняттях з 
дітьми молодшого шкільного віку, було проведене анкетування. Результати анкетування засвідчують, що вчителі молодших 
класів на уроках фізичної культури для розвитку координаційних здібностей насамперед використовують різноманітні вправи 
з предметами та без предметів (46,7%), ігри та ігрові завдання (20%), естафети (12,2%), різноманітні пересування зі зміною 
напрямку (10%), вправи підвищеної координаційної складності (6,3%), засоби музично-ритмічного та хореографічного 
виховання (4,8%).  

Для вирішення поставлених завдань дослідження ми розробили програму формування координаційних здібностей 
з використанням засобів хореографії, яка складається з п’яти блоків навчально-тренувальних завдань, кожен з яких 
передбачав постановку певних педагогічних завдань, відрізняються добором засобів для їх реалізації.  

Блок № 1. Завдання: формування здатності оцінювати й регулювати динамічні і просторово-часові параметри рухів.  
Умови виконання: вправи, танцювальні елементи й фігури виконуються біля станка та на середині з різних вихідних 

положень.  
Засоби: 1. Елементи «школи» класичного танцю (демі та гран пліє, батман тандю, батман тандю жете, гран 

бантман, повороти переступанням, на двох та одній нозі).  
2. Елементи «школи» народно-сценічного танцю - (різновиди кроків, підскоків, стрибків, і поворотів з українського 

народного танцю).  
3. Вправи музично-ритмічного виховання (завдання на зміну швидкості, темпу, ритму, напряму руху під час ходьби, 

бігу; зміну виду пересування: ходьба – біг - ходьба - підскоки).  
Блок № 2. Завдання: формування здатності зберігати стійку рівновагу. 
Умови виконання: вправи, танцювальні елементи й фігури виконуються з опорних та без опорних положень.  
Засоби: 1. Елементи «школи» класичного танцю (релеве на півпальці біля станка та без опори, арабеск, повороти 

на півпальцях, соте, демі та гран пліє на середині, стійка на півпальцях у третій та шостих позиціях, виконання позицій ніг на 
середині без опори руками).  

2. Елементи «школи» народно-сценічного танцю (повороти переступаннями з притупом, змінюючи темп виконання, 
крок польки з поворотом, крок галопу в поєднанні з підскоками з поворотом на 360º, колупалочка з поворотом, падебаск).  

3. Вправи пантоміми (пози, які зображають та виражають емоції, плавні, хвилеподібні образні рухи з основної стійки 
в присід, відображення сюжету рухами рук, тулуба, ніг, зображення рухів казкових героїв). 

Блок № 3. Завдання: формування здатності відчувати й засвоювати ритм. 
 Умови виконання: вправи, танцювальні елементи й фігури виконуються в русі та ігрових умовах.  

Засоби: 1. Вправи музично-ритмічного виховання (крокування, біг, підскоки, стрибки, вправи для загального 
розвитку, музичні та сюжетні ігри, естафети під музику, вправи на імпровізацію, вправи ритмічної гімнастики та аеробіки – 
джеки, підскоки, різноманітні кроки з рухами рук).  

2. Елементи «школи» народно-сценічного танцю (хлопки та притупи, потрійний притуп, голубці, колупалочка з 
притупом, вірьовочка, вистукування, крок польки, крок галопу, підскоки).  

3. Елементи «школи» сучасного танцю (елементи модерн-хореографії: хіп-хопу, верхнього брейку).  
Блок № 4. Завдання: формування здатності довільно розслабляти м’язи.  
Умови виконання: вправи, танцювальні елементи і фігури виконуються в повільному темпі на середині з різних 

вихідних положень у поєднанні з вправами на розслаблення.  
Засоби: 1. Елементи «школи» класичного танцю (хвилі, помахи, елементи «американки»).  
2. Вправи музично-ритмічного виховання (вправи на імпровізацію, вправи на зміну м’язових напружень, зміну 

динаміки рухів, ігри та ігрові завдання).  
3. Вправи пантоміми (плавні, хвилеподібні образні рухи з основної стійки в присід, відображення сюжету рухами 
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рук, тулуба, ніг, зображення рухів казкових героїв).  
Блок № 5. Завдання: формування здатності поєднувати рухи в руховій дії  
Умови виконання: вправи, танцювальні елементи і фігури виконуються на середині прохідним та потоковим 

способом.  
Засоби: 1. Вправи музично-ритмічного виховання (поєднання різновидів підскоків, кроку, бігу, підскоків, стрибків, 

вправ для загального розвитку, музичні та сюжетні ігри, естафети під музику, вправи на імпровізацію, вправи ритмічної 
гімнастики та аеробіки).  

2. Елементи «школи» класичного танцю (релеве на півпальці, релеве з фіксацією стійки на півпальцях, демі та гран 
пліє у 1, 2 позиціях, батмани, соте, пор де бра, поєднання виконання цих вправ біля опори з виконанням на середині, де 
перехід виконується поворотами, кроками вальсу, балансе, вправи «американки»).  

3. Елементи «школи» народно-сценічного танцю (тацювальна композиція з кроків бігунця, притупів, колупалочки з 
потрійним притупом, голубців, вірьовочки, поворотів переступанням з акцентованим притупом та оплеском; кроки польки, 
галопу у поєднанні з підскоками та поворотами).  

Для визначення впливу на розвиток координаційних здібностей запропонованої програми з використанням засобів 
хореографії був проведений експеримент. Експериментальне дослідження проводилося впродовж 2019 навчального року в 
Бориспільській ДЮСШ № 2, в якому взяли участь 48 дітей молодшого шкільного віку. Основним методом діагностики 
координаційних здібностей, на думку авторів, є спеціально дібрані рухові (моторні) тести [1, 3]. Ми застосовували вправи І, І І, 
ІІІ рівня складності та тести для визначення рівня балансування й вестибулярної стійкості. І рівень складності передбачав 
вправи для рук і рухи руками. ІІ рівень – вправи для рук і ніг та їх поєднання. ІІІ рівень – вправи для рук, ніг, тулуба та їх 
поєднання. Діти були поділені на дві групи – експериментальну й контрольну. Навчально-тренувальні заняття в обох групах 
проводилися тричі на тиждень по годині. Заняття в контрольній групі здійснювалися за традиційною методикою й 
передбачали використання в підготовчій та основній частині різноманітних вправ для загального розвитку, різновидів 
пересувань, ігор та естафет і т.п. В експериментальній групі заняття проводилися з використанням запропонованої 
методики. У підготовчу та основну частини занять уводилися блоки завдань із використанням засобів хореографії «школи» 
класичного, народно-сценічного, сучасного (модерн-хореографії) танцю, пантоміми та вправ музично-ритмічного виховання. 

Повторне тестування розвитку координаційних здібностей у дітей двох груп засвідчує поліпшення результатів за 
усіма показниками як в експериментальній, так і в контрольній групах (р< 0,05). У експериментальній групі після 
експерименту рівень розвитку координаційних здібностей становив 73%, у контрольній групі – 56% від норми. Результати 
виконання вправ І рівня складності зросли в ЕГ на 20%, 9% у КГ (різниця становить 11%). За результатами виконання вправ 
ІІ рівня складності показники ЕГ зросли на 25%, і 12% у КГ (різниця дорівнює 13%). Щодо вправ найвищої складності ІІІ рівня 
поліпшення ЕГ становить 26%, 8% відповідно у КГ (різниця – 18%). Показники тесту на балансування зросли у ЕГ 28% і 9% у 
КГ (різниця становить 19%). Вестибулярна стійкість в ЕГ наприкінці експерименту поліпшилася на 30% і 10% у КГ (різниця 
дорівнює 20%). Різниця впливу на розвиток координаційних здібностей запропонованої програми з використанням засобів 
хореографії становить 17%. 

Висновки. Аналіз стану проблеми в літературі показав, що питання розвитку координаційних здібностей у дітей 
початкових класів на заняттях з хореографії далекі від остаточного розв'язання і потребують детального дослідження та 
висвітлення. Дані вікової анатомії, фізіології, психології свідчать про те, що молодший шкільний вік – період інтенсивного 
розвитку психомоторних функцій.  

Для розвитку координаційних здібностей у дітей молодшого шкільного віку найбільше вчителі використовують 
вправи для загального розвитку з предметами та без предметів (46,7%), ігри та ігрові завдання (20%), естафети (12,2%), 
різноманітні пересування зі зміною напрямку (10%), вправи підвищеної координаційної складності (6,3%), вправи хореографії 
(4,8%). Розроблена програма формування координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку з використанням 
засобів хореографії дозволила поліпшити рівень розвитку координації в експериментальній групі на 17% більше, ніж у 
контрольній групі. 

У ході теоретичного аналізу можна зробити висновок про те, що молодший шкільний вік є синсетивним періодом 
розвитку координаційних здібностей в хореографічній діяльності. 
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СУТНІСТЬ І РІЗНОВИДИ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ФІЗИЧНОЇ РЕКРЕАЦІЇ 

 
Рекреація є важливим засобом відновлення і зміцнення здоров’я людей, необхідним елементом здорового способу 

життя, соціокультурного і соціально-психологічного розвитку особистості.  
В результаті системного аналізу проведено поглиблене вивчення наукових шкіл з дослідження проблем 

рекреації, що дозволило виявити і охарактеризувати їх основні концептуальні моделі. Концептуальна модель 
досліджуваного об’єкта представлена як модель абстрактного, описового типу, у якій відображено парадигму і 
визначено уявлення дослідника про сутність форми, змісту і, зокрема, процесів функціонування досліджуваного об’єкта у 
межах, обумовлених поставленими цілями.  

Ретроспективний аналіз теоретичних і емпіричних досліджень фізичної рекреації у вітчизняній і зарубіжній науці 
показав, що основні дослідницькі парадигми концентруються в декількох напрямах: біологічному, психологічному і 
соціальному. Найбільш обґрунтованими є такі концептуальні моделі фізичної рекреації, як адаптаційно-відновна, 
гуманістична, мотиваційна, соціокультурна, соціально-психологічна. 

Ключові слова: фізична рекреація, концептуальна модель, наукові школи. 
 
Полищук В.В., Полищук М.В. Сущность и разновидности концептуальных моделей физической 

рекреации. Рекреация является важным средством возобновления и укрепления здоровья людей, необходимым 
элементом здорового образа жизни, социокультурного и социально-психологического развития личности.  

В результате системного анализа проведено углубленное изучение научных школ по исследованию проблем 
рекреации, что позволило выявить и охарактеризовать их основные концептуальные модели. Концептуальная модель 
исследуемого объекта представлена как модель абстрактного, описательного типа, в которой отображена парадигма 
и определено представление исследователя о сущности формы, содержания и, в частности, процессов 
функционирования исследуемого объекта в пределах, обусловленных поставленными целями.  

Ретроспективный анализ теоретических и эмпирических исследований физической рекреации в 
отечественной и зарубежной науке показал, что основные исследовательские парадигмы концентрируются в 
нескольких направлениях: биологическом, психологическом и социальном. Наиболее обоснованными являются такие 
концептуальные модели физической рекреации, как адаптационно-восстановительная, гуманистическая, 
мотивационная, социокультурная, социально-психологическая. 

Ключевые слова: физическая рекреация, концептуальная модель, научные школы. 



Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова   Випуск 7 К (127) 2020 
Scientific journal National Pedagogical Dragomanov University    Issue 7 K(127) 2020 

 

98 

Polishchuk V.V., Polishchuk M.V. The essence and varieties of conceptual models of physical recreation.  
A recreation is the important mean of renewal and strengthening of health of people, necessary element of healthy way of 

life, sociocultural and socially-psychological development of personality.  
As a result of analysis of the systems the deep study of scientific schools is conducted on research of problems of 

recreation, that allowed to educe and describe their basic conceptual models. The conceptual model of the investigated object  is 
presented as a model of abstract, descriptive type, in which a paradigm is represented and the idea of researcher is certain about 
essence of form, maintenance and, in particular, processes of functioning of the investigated object scope, conditioned by the put 
aims.  

The retrospective analysis of theoretical and empiric researches of physical recreation showed in home and foreign 
science, that basic research paradigms were concentrated in a few directions: biological, psychological and social. Most reasonable 
are such conceptual models of physical recreation, as adaptation-restoration, humanistic, motivational, sociocultural, socially-
psychological. 

Keywords: physical recreation, conceptual model, scientific schools. 
 
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Теорія рекреації на сучасному етапі її розвитку характеризується міждисциплінарністю [4, с. 76]. Сучасні 

концептуальні моделі фізичної рекреації спираються на теоретичні відомості з різних наукових дисциплін, що її вивчають, та 
мають переважно описовий і меншою мірою – пояснювальний характер. Кожна наукова дисципліна має свій предмет 
дослідження в пізнаваному феномені, використовує свій поняттєво-категоріальний апарат, має власні критерії істини й 
стандарти досліджень, і внутрішні розходження між ними досить великі. Дослідженню концептуальних моделей фізичної 
рекреації і дозвіллю присвятили присвятили свої доробки багато вчених вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл [3, с. 26], [4, 
с. 76 - 84], [5, с. 56 - 62]. Тенденція до диференціації знань про фізичну рекреацію яскраво переважає над тенденцією до їх 
інтеграції. У цьому випадку створити яку-небудь цілісну концепцію фізичної рекреації, спираючись лише на різні її теоретичні 
моделі, часом не співвіднесені одна з одною, не вбачається можливим. Оскільки ще й досі у науці це питання не розроблено, 
то з’явилася необхідність провести аналіз окремих теоретичних й емпіричних надбань, що дозволить створити більш 
адекватне уявлення про пізнавальний феномен і тісно пов’язати теоретичні дослідження із запитами практики. 

Мета дослідження – провести системний аналіз сучасних концептуальних моделей фізичної рекреації. 
Методи дослідження. Метод системного аналізу дозволив забезпечити поглиблене вивчення наукових шкіл з 

досліджень рекреації, виявити та охарактеризувати їхні основні концептуальні парадигми, а також розглянути особливості 
розвитку наукових досліджень у сфері рекреації; метод поєднання логічного та історичного аналізу було застосовано для 
аналізу процесу становлення рекреації як складного соціального явища в різних країнах світу, що дозволило відтворити 
логіку формування кількісних та якісних параметрів його окремих складових та їх об’єднання у цілісну систему; аналіз 
наукової літератури та документів дав змогу зафіксувати та проаналізувати наявні концептуальні моделі фізичної рекреації; 
метод порівняння та зіставлення було застосовано з метою визначення та порівняльної оцінки ключових аспектів концепцій 
фізичної рекреації. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз наявних концептуальних моделей фізичної рекреації проводився згідно з 
визначенням, яке наводиться у джерелах [3, с. 226]. Концептуальна модель – це певна множина понять і зв’язків між ними, 
що є змістовною структурою розглянутої предметної сфери. Концептуальна модель досліджуваного об’єкта представлена як 
модель абстрактного, описового типу, у якій відображено парадигму і визначено уявлення дослідника про сутність форми, 
змісту і, зокрема, процесів функціонування досліджуваного об’єкта у межах, обумовлених поставленими цілями. 
Ретроспективний аналіз теоретичних й емпіричних досліджень фізичної рекреації у вітчизняній і зарубіжній науці показав, що 
основні дослідницькі парадигми концентруються у декількох напрямках: біологічному, психологічному і соціальному. 

На ранніх етапах розвитку знань про фізичну рекреацію біологічна (адаптаційно-відновлювальна) модель 
вважалася однією з пріоритетних серед дослідницьких завдань. Адаптаційно-відновлювальна функція фізичної рекреації 
знайшла своє відображення також і в деяких сучасних її трактуваннях [2, с. 74 - 76], [5, с. 124 - 127], пов’язаних із 
виникненням професійної праці, коли з’явилася необхідність відновлення психофізичних сил, затрачених у процесі 
діяльності, і в цьому напрямі визначальна роль відводиться руховій активності у вільний час. У цьому аспекті рекреація 
розглядається як процес людської діяльності, спрямований на відновлення , реституцію, регенерацію природних здібностей 
людини, витрачених у процесі трудової (навчальної) діяльності, у вільний від головних обов’язків час, а також як процес 
задоволення натуральних потреб людини у психофізичній активності, зміцненні та відтворенні здоров’я, отриманні 
задоволення від психофізичної активності під час дозвілля та вдосконаленні психічних, духовних і тілесних складових 
особистості. 

Одним із аспектів адаптаційно-відновлювальної концептуальної моделі, якому у сучасних дослідженнях 
приділяється недостатньо уваги, є соціальний напрям. Рухова активність, починаючи з ранніх етапів розвитку людства, 
завжди мала соціально обумовлений характер. Груповий характер взаємодії дозволяв успішно освоювати людині нові 
форми взаємовідносин, нові соціальні ролі. Складність виділення проблематики фізичної рекреації у цьому напрямі полягає 
в тому, що власне проблема соціальної адаптації є лише частково вивченою. Уточнення біологічної і соціальної форм 
адаптації дозволяє висунути припущення, що фізична рекреація належить і до біологічної і до соціальної форм адаптації. І 
якщо біологічна форма адаптації фізичної рекреації знайшла своє відображення у багатьох дослідженнях, то соціальна – ще 
не стала предметом широких наукових досліджень і розглядається лише окремими авторами описово. 

Окремим напрямом сучасних досліджень є гуманістична модель [1, с. 124]. Спроби сформулювати гуманістичну 
концептуальну модель відносно нові, оскільки у вітчизняній науці ще до недавнього часу гуманістичний підхід до рухової 
активності людини не застосовувався. Починаючи з 1960-х років основні ідеї гуманістичної психології почали знаходити 
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практичне застосування в різних галузях людинознавства. Особистісно-орієнтовний підхід, заснований на ідеях 
гуманістичної психології знаходить своє застосування у сфері фізкультурної освіти, спорту для всіх, олімпійської освіти, 
фізичного виховання. Основною ознакою гуманістичного підходу різних концепцій фізичної рекреації виступає людина в 
єдності її біологічних, соціальних і психологічних компонентів. Фізична рекреація проявляється через діяльність людини і 
ґрунтується на добровільності, доступності, самостійності вибору форм і засобів, партнерів у сумісній діяльності. Визначена 
широта умов, характеру і змісту рекреаційної діяльності задовольняє різноманітні потреби людини. Емоційна забарвленість 
рекреаційної діяльності виражається в отриманні задоволення, насолоди від самого процесу діяльності, неформального 
спілкування, комфортних умов занять. 

Згідно з представленими даними [3, с. 81], гуманістична модель фізичної рекреації базується на трьох рівнях 
психічної організації людини – індивід, індивідуальність, особистість. 

Запропонована гуманістична модель фізичної рекреації у міру розвитку теоретичних знань і узагальнення досвіду 
практики безсумнівно буде доповнюватися і узагальнюватися, оскільки, гуманістичний принцип є одним із методологічних 
принципів побудови теорії фізичної рекреації.  

Досить поширеною у світі є мотиваційна модель. Мотивація посідає провідне місце у психологічній структурі 
особистості та слугує одним із основних понять для характеристики рушійних сил, які інтегрують і організують психічну і 
фізичну активність людини відносно обраної мети. Існує велика кількість теорій мотивації, які детально розглянуті у 
спеціальній літературі. Ми розглядаємо тільки ті проблеми мотивації, які, на нашу думку, мають безпосереднє відношення до 
характеристики мотиваційної моделі фізичної рекреації. Серед сукупності стимулів людської діяльності першочерговими є 
потреби, особливість яких як вихідного внутрішнього стимулу полягає в тому, що на цьому рівні спостерігається найбільший 
ступінь залежності суб’єкта від зовнішніх умов свого існування. Потреба стимулює діяльність, виступає у якості 
першопричини, проте і сама діяльність є предметом потреби. Існує велика кількість класифікацій потреб, проте найбільш 
поширеною є п’ятирівнева, запропонована А.Маслоу, згідно з цією теорією, всі потреби знаходяться ієрархічній залежності, 
причому кожна наступна починає діяти лише після задоволення попередньої. 

Специфіка фізкультурно-рекреаційної діяльності, що полягає у розмаїтті форм і умов її здійснення, надає широкі 
можливості для задоволення найрізноманітніших біологічних і соціальних потреб людини. Формування мотиваційної 
структури суб’єкта рекреаційної діяльності не обмежується лише потребами, сама по собі наявність потреб не обов’язково 
приводить до активності. Класифікація мотивів рекреаційної діяльності ще недостатньо досліджена, вона динамічна і мотиви 
можуть змінюватися залежно від змін, які відбуваються у соціальному розвитку самої особистості і суспільства. Дослідники 
виділяють три групи мотивів активності людини. Перша група мотивів породжується біологічними потребами людини й 
обумовлена біологічними особливостями її розвитку. До другої – відносяться мотиви, в основі яких знаходяться соціогенні 
потреби людини, що сформовані умовами зовнішнього середовища (звички, стереотипи мислення і поведінки тощо). Третя 
група мотивів виникає у процесі взаємодії людини з навколишнім світом, коли стикаються зовнішні і внутрішні протиріччя. Як 
засвідчують деякі дослідники, мотиваційна модель фізичної рекреації ще не сформована, вона знаходиться у процесі 
розробки й уточнення окремих її положень. Складність створення цілісної мотиваційної концептуальної моделі фізичної 
рекреації полягає в тому, що вона включає такі фундаментальні категорії, як потреби, інтереси, мотиви, яким властиві певні 
системи та предмети дослідження. Проте цей напрям досліджень фізичної рекреації є достатньо перспективним. 

Ще одним недостатньо дослідженим напрямом проблеми фізичної рекреації є вивчення її місця і ролі у 
соціокультурному просторі буття людини. Актуальність його розробки обумовлена низкою протиріч у розвитку культури. 
Одна з них полягає у низькій організації людиною свого вільного часу. Специфічною особливістю сучасного дозвілля є те, що 
його складові – соціокультурні ідеї, цінності, символи – значною мірою перевищують реальні потреби людини і складають 
своєрідний резерв. Він використовується людиною далеко неповною мірою, і головна причина полягає у відсутності у 
більшості людей культури проведення дозвілля, використання при цьому можливостей фізичної рекреації. 

Побудова цілісної соціокультурної моделі фізичної рекреації знаходиться ще у стадії опрацювання. Тлумачення 
фізичної рекреації як елемента соціокультурної системи дає можливість уточнити предмет цього феномену, достатньо 
глибоко розкрити і пояснити його потенціал у соціокультурному просторі та відтворити роль фізичної рекреації у вирішенні 
особистих завдань. 

Згідно з думкою Ю.Є. Рижкіна [4, с. 84], побудова сучасної концепції фізичної рекреації стає можливою при 
уточненні уявлень про соціально-психологічний аспект проблеми, що широко представлений і включає весь спектр питань, 
що мають відношення до суб’єкта рекреаційної діяльності, його взаємовідносин із соціальним середовищем. Соціально-
психологічна концептуальна модель базується на тому, що доступна діяльність, яка добровільно виконується, не зводиться 
тільки до демонстрації рухових можливостей людини або відновленню її здоров’я. Вона слугує одним із механізмів, який 
дозволяє реалізувати людині широкий спектр духовних можливостей, її індивідуальність, формування її соціально-
психологічного здоров’я. Прибічниками соціально-психологічної концепції є зарубіжні автори, яка ще є недостатньо вивчено і 
потребує подальшого дослідження. 

Аналіз світової літератури свідчить, що починаючи з другої половини ХХ ст., сформувалися концепції рекреації, 
автори якої розглядають рекреацію як складову часового простору, вид людської життєдіяльності, психологічний стан 
людини, ознаки цілісного способу життя. 

Наведена у праці І.В.Петрової характеристика рекреації і дозвілля включає аналіз концептуальних моделей, 
представлених у зарубіжних наукових школах [3, с. 226]. Дозвілля як складова часового простору (кількісна концепція 
рекреації) передбачає розподіл бюджету часу людини на робочий та неробочий. Відповідно до цієї концепції, рекреація 
ототожнюється з позаробочим часом, визначається як вільний час людини і набуває характерних ознак вільного часу людини 
в цілому; розглядається як істотна складова вільного часу, що звільняє людину від усіх побутових, робочих та сімейних 
обов’язків, має рекреаційне та розважальне наповнення. Відповідно до кількісної концепції, дозвіллєвий час 
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використовується людиною за її власним бажанням. 
Дозвілля як окремий вид життєдіяльності розглядає рекреацію як діяльність (творчу, конструктивну або ж безцільну 

та асоціальну). Дозвіллєва діяльність відрізняється від інших видів життєдіяльності людини тим, що здійснюється відповідно 
до потреб індивіда з метою отримання задоволення. З точки зору прибічників діяльнісної концепції, роль дозвілля полягає у 
відновленні психічних і фізичних сил людини, підвищенні її освітнього та духовного рівня, здійсненні лише тих занять у 
вільний час, що відповідають її потребам та бажанням і приносять їй задоволення у процесі самої діяльності. 

Дозвілля як психологічний стан людини розглядається крізь її емоційне сприйняття дозвіллєвих занять. Згідно з 
цією концепцією, рекреаційними вважаються лише ті види діяльності, які сприймаються людиною позитивно. Рекреація є 
істотною складовою емоційної сфери життя, рівня його задоволення, дозвіллєвих можливостей та пропозицій, їх доступності. 

Інтеграційною вважається концепція цілісного способу життя, сутність якої полягає в тому, що всі сфери людського 
життя мають дозвіллєвий потенціал, тобто можливості до творчості, саморозвитку, самовдосконалення. 

Висновки. В результаті системного аналізу концептуальних моделей фізичної рекреації встановлено, що основні 
дослідницькі парадигми концентруються в декількох напрямах: біологічному, психологічному й соціальному. Проведений 
аналіз концептуальних парадигм фізичної рекреації, уточнення методологічних принципів її дослідження і узагальнення 
накопиченого досвіду свідчать, що в сучасних умовах значення фізичної рекреації зростає. Вона стає важливим засобом 
відновлення і зміцнення здоров’я людей, необхідним елементом здорового способу життя, соціокультурного і соціально-
психологічного розвитку особистості. Проте варто зазначити недостатню розробленість концептуального апарату фізичної 
рекреації у вітчизняній науці. 
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У статті розкрито актуальність питання формування здоров'язберігаючого середовища для студентів. 

Розкрито сутність здоровя'збережувальних ціннісних орієнтацій у студентів. Мета роботи – розкрити особливості 
плавання як складової здоров’язберігаючого середовища для студентів. Методи дослідження: аналіз, узагальнення та 
систематизація провідного теоретичного та практичного досвіду. Встановлено, що в основі створення 
здоров'язберігаючого середовища лежить принцип здоров'язберігаючого підходу. Визначено, що плавання може 
виступати елементом здлоров'язберігаючого середовища, оскільки є ефективним засобом впливу на різні компоненти 
здорового способу життя: фізичну підготовку, загартування, нервову систему, навички самообслуговування і гігієни та 
інше.  

Ключові слова: студент, плавання, здоров'язберігаюче середовище, здоровий спосіб життя. 
 
Игорь Постернак. Игорь Юрченко. В статье раскрыты актуальность вопросы формирования 

здоровьесберегающей среды для студентов. Раскрыта сущность здоровяьзбережувальних ценностных ориентаций 
у студентов. Цель работы - раскрыть особенности плавания как составляющей здоровьесберегающей среды для 
студентов. Методы исследования: анализ, обобщение и систематизация ведущего теоретического и практического 
опыта. Установлено, что в основе создания здоровьесберегающей среды лежит принцип здоровьесберегающей 
подхода. Определено, что плавание может выступать элементом здоровьязберегающей среды, поскольку является 
эффективным средством воздействия на различные компоненты здорового образа жизни: физическую подготовку, 
закаливание, нервную систему, навыки самообслуживания, гигиены и прочее.  

Ключевые слова: студент, плавание, здоровьесберегающая среда, здоровый образ жизни. 
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Igor Posternak, Igor Yurchenko. Swimming as part of a health-saving environment for students. The article reveals 
the urgency of the issue of formation of healthcare for students. The essence of health-saving value orientations of students is 
revealed. The purpose of the work is to reveal the peculiarities of swimming as a component of healthcare for students. Methods of 
research: analysis, generalization and systematization of leading theoretical and practical experience. Established that the basis of 
creating healthcare is the principle of health preserving the approach. The purpose of the implementation of healthcare in the 
university is the disclosure of the innovative essence of the educational process as an open system and the formation of reflex, 
creativity, and moral attitude towards personal life and health in the person in relation to the life of other people. It has been 
determined that swimming can be an element of the holly-secretive environment, as it is an effective means of influencing the 
various components of a healthy lifestyle: physical training, tempering, nervous system, self-service skills and hygiene, and so on.  

Key words: student, swimming, health-preserving environment, healthy lifestyle. 
 
Постановка проблеми. Важливість вивчення впровадження здоров'язберігаючого середовища у вищій школі 

обумовлена тим, що однією з основних проблем студентської молоді є середній рівень успішності у зв'язку з високим 
відсотком захворюваності. Як відомо, здоров'я підростаючого покоління формується під впливом біологічних і соціальних 
факторів. Від нормального фізичного розвитку, функціонування органів і систем студентів залежить здатність їх організму 
зберігати стійкість до екзогенних факторів, адаптуватися до мінливих умов зовнішнього середовища. Зростаючий потік 
інформації, потреба більш глибоких знань від фахівців вимагає і вимагатиме все більше зусиль від студентів. У зв'язку з цим 
перед вищою школою виникає ряд завдань щодо вирішення питань раціонального поєднання праці і відпочинку студентів, 
необхідності вдосконалення методики викладання [1]. 

Численними науковими дослідженнями доведено [6-8], що низький рівень наукових знань у галузі фізичної 
культури, негативно позначається на ставленні студентів до фізичної культури та її складовим структурним компонентам, 
включаючи стан здоров'я і психофізичну готовність до майбутньої професійної діяльності. 

Із року в рік у ВЗО кількість підготовчих та спеціальних медичних груп зростає від 5,4 % на першому курсі до 14,5 % 
на четвертому. Відповідно спостерігається зменшення кількості студентів основної групи від 84 % до 70,2 % [Балковий]. 
Зниження рівня здоров’я і фізичної працездатності студентської молоді є наслідком значного психоемоційного 
навантаження, порушень гігієнічно обґрунтованого режиму дня і харчування [8].  

У ВНЗ України до спеціальної медичної групи кожного року зараховується від 5 % до 30 % студентів першого курсу 
навчання. 

Тому у сучасній системі освіти ВНЗ є обов’язковою присутність фізичного виховання як невід’ємної частини 
підготовки фахівців (А. В. Лукавенко, Г. А.Єдинак, 2012; В. О. Кашуба, С. М. Футорний, О. В. Андрєєва, 2012; О. М.Колумбет, 
2015). Проте ряд вчених (О. А. Томенко, 2010; Т. В. Сичова, 2012; Ж. Л. Козіна, 2014; О. М. Ольховий, 2014; В. О. Темченко, 
2015) у своїх роботах зосереджують увагу на тому, що необхідно кардинально перебудовувати процес фізичного виховання 
у ВНЗ та впроваджувати інноваційні технології. Автори переконують в тому, що такі нововведення значною мірою вплинуть 
на процес залучення студентів до різних форм рухової активності. 

Одне із провідних місць у впливі на організм студентів займає плавання. Міжнародні медичні організації та медичні 
суспільства в своїх рекомендаціях називають плавання як найнадійніший і нешкідливий вид відновлення здоров'я [2]. 
Заняття плаванням служать хорошою профілактикою простудних захворювань. Знаходження у водному середовищі, а тим 
більше виконання фізичних вправ є потужним подразником для організму людини, що запускає процес збудження 
фізіологічних процесів, що сприяють виникненню пристосувальних реакцій. М.З. Цесліцька [7], посилаючись на дані 
вітчизняних вчених, в своєму дослідженні зазначає, що плавання є одним з улюблених видів спорту серед студентської 
молоді. 

Мета роботи – розкрити особливості плавання як складової здоров’язберігаючого середовища для студентів. 
Методи дослідження: аналіз, узагальнення та систематизація провідного теоретичного та практичного досвіду. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Розуміння сутності 

здоров'язбережувальних ціннісних орієнтацій студентами є першочерговим завданням вищої школи, бо від ступеня 
володіння здоров'ям залежить рівень задоволення практично всіх потреб людини. Науковці у своїх працях наголошують, що 
формування ціннісних орієнтацій на здоровий спосіб життя має велике значення для розвитку та удосконалення молодої 
людини, збереження і зміцнення здоров'я студентів в період навчання у ВНЗ та підготовка їх до професійної діяльності є 
важливим завданням вищої професійної освіти і творчого довголіття майбутніх фахівців [5].  

Загальновідомо, що ефективним засобом збереження і зміцнення здоров’я є здоровий спосіб життя – певний 
стиль життєдіяльності особистості, який ґрунтується на культурних нормах, цінностях, формах і способах діяльності, що 
зміцнюють здоров’я і сприяють гармонійному фізичному, духовному і соціальному розвитку. Здоровий спосіб життя включає 
такі основні елементи: раціональний режим праці і відпочинку, викорінення шкідливих звичок, оптимальний руховий режим, 
особисту гігієну, раціональне харчування тощо. Як відомо, здоровий спосіб життя (ЗСЖ) є найважливішим фактором 
формування й зміцнення здоров'я студентської молоді [6, 7, 8]. Використання компонентів ЗСЖ в побуті є важливим засобом 
забезпечення фізичної дієздатності студентів. Доведено, що здоров'я людини на 50% залежить від її способу життя. 
Визначаючи чільне становище молоді, неодноразово підкреслюється, що поняття ЗСЖ є не новим і сприймається як 
загальноприйняте поняття.  

Аналіз компонентів здорового способу життя показує, що дотримання його вимог в основному залежить від 
особистої поведінки студентів. Для нашого дослідження важливим у теоретичному і методичному аспектах є визначення 
складових здорового способу життя студентів. Найважливіші з них – харчування (в тому числі якісна питна вода, необхідна 
кількість вітамінів, мікроелементів, протеїнів, жирів, вуглеводів, спеціальних продуктів і харчових добавок), побут (якість 
житла, умови для пасивного і активного відпочинку, рівень фізичної і психічної безпеки на території життєдіяльності), 
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розумний розпорядок праці і відпочинку (безпека не лише у фізичному, а й у психічному аспектах, наявність стимулів і умов 
професійного розвитку), оптимальна рухова активність (використання засобів фізичної культури і спорту, різноманітних 
систем оздоровлення, спрямованих на підвищення рівня фізичного розвитку, його підтримку, відновлення після фізичних і 
психічних навантажень); інформованість; відсутність шкідливих звичок (утримання від тютюнопаління і зловживання 
спиртними напоями, відмова від наркотичних і токсичних речовин та згубної для людини поведінки), установка на 
пріоритетну цінність здоров'я тощо. 

Сучасним суспільством затребувані не тільки підвищення якості освіти та вдосконалення його структури, але й 
зміцнення здоров'я студентів і забезпечення психологічного комфорту учасників педагогічного процесу. Тому метою сучасної 
освіти є розвиток не тільки мислячої, діяльнісної, творчої, але головне - здорової особистості. У зв'язку з цим в основу 
процесу навчання і виховання покладено принцип здоров'язберігаючого підходу, метою якого є створення єдиного простору 
для формування особистості, гармонійно розвиненої фізично і психічно. Одним із способів вирішення проблеми погіршення 
стану здоров’я студентів є сувора реалізація здоров'язберігаючого середовища в процесі навчання у вищому навчальному 
закладі.  

В результаті аналізу теорії та практики з окресленої проблеми ми дійшли висновку, що фізичні вправи у водному 
середовищі є ефективним засобом фізичної підготовки молоді. Застосування засобів плавання у процесі фізичного 
виховання студентів дозволяє розвивати аеробні й анаеробні механізми енергозабезпечення організму, сприяє розвитку 
гнучкості, сили більшості м’язових груп [4]. В той же час, положення тіла у воді виключає перенапруження функцій опорно-
рухового апарату та запобігає травматизму, а специфічні властивості водного середовища сприяють психоемоційному 
розвантаженню та активному відпочинку в умовах розумового перенапруження у процесі навчальної діяльності [5, 7]. У воді 
зменшується статичне напруження тіла, зменшується навантаження на хребет людини. Плавання сприятливо впливає на 
зміцнення хребта, формування правильної постави, а активний рух ніг у воді у безопорному положенні зміцнює ступні 
людини і запобігає розвитку плоскостопості. 

Систематичні заняття плаванням сприяють покращенню роботи органів кровообігу і дихання. Це можливо завдяки 
ритмічній роботі м’язів, необхідності долати опір води. Покращується серцева діяльність, рухомість грудної клітини, 
збільшується життєва ємкість легенів. 

Науковцями [2, 4] доведено, що потреби, мотивація та інтерес до занять фізичними вправами у студентів мають 
виразні вікові особливості, пов'язані з психічним розвитком, соціально-економічними умовами формування особистості та 
рядом інших чинників. 

Під здоров'язберігаючим середовищем розуміється комплексна програма, яка базується на відповідній соціальний 
інфраструктурі певного типу і включає в себе освітні, виховні, медичні, адміністративно-управлінські та інші форми роботи 
щодо забезпечення здоров'я молодого покоління в процесі навчання [1].  

Навчання − найбільш значимий фактор за тривалістю і за силою впливу на здоров'я студентів. Інтенсифікація 
навчального процесу, використання нових технологій навчання призвело до значного зростання кількості студентів-
першокурсників, не здатних повністю адаптуватися до навантажень. Тому кожен навчальний заклад, крім вирішення 
педагогічних завдань, повинен співвідносити навчальне навантаження і методи викладання, сприяти охороні та зміцненню 
здоров'я. 

Мета здоров'язберігаючого середовища − забезпечити студентську молодь високим рівнем реального здоров'я, 
озброївши їх необхідним багажем знань, умінь і навичок, необхідних для ведення здорового способу життя, і виховати у них 
культуру здоров'я. Якщо турбота про здоров'я студентів є одним із пріоритетів роботи всього педагогічного колективу і 
здійснюється на професійному рівні, то тільки тоді можна говорити про реалізацію у вищій школі здоров’язберігаючого 
підходу і про здійснення послідовності в освіті, і результатом їх впровадження буде захист здоров'я молодого покоління від 
впливу негативних факторів. Кінцевим результатом своєї діяльності здоров'язберігаюче середовище бачить компетентність 
дій в інтересах свого здоров’я і здоров'я суспільства. Вчити і навчати, не втрачаючи здоров'я можливо. Для цього необхідно 
здійснити перехід від традиційних форм навчання до здоров'язберігаючих [1]. 

Навчальний процес, спрямований на формування здоров'язберігаючого середовища, нерозривно пов'язаний з 
формуванням і розвитком уявлень студентів про здоровий спосіб життя, а також покликаний забезпечити підготовку 
випускників в цьому напрямку. Цей процес є динамічною системою з педагогічним змістом. 

Головним результатом формування здоров'язберігаючого середовища у вищому навчальному закладі, як 
результат діяльності всього механізму, повинні стати зростання творчих і освітніх досягнень студентів і викладачів та 
підвищення рівня здоров'я всіх учасників навчально-виховного процесу.  

Зростаюча інтенсифікація навчального процесу, використання нових форм і технологій навчання, призводять до 
зростання числа студентів не здатних без особливої напруги та сторонньої допомоги адаптуватися до учбових навантажень, 
відповідних вимог та правил внутрішнього розпорядку. Нагальною стає реформування освіти зі спрямованістю на 
здоров’язбереження нації. Зрозуміло, що нова якість освіти, яка має забезпечувати розвиток сучасного суспільства, може 
бути досягнута лише при створенні певних умов організації такого навчально-виховного процесу, який не зашкодить 
здоров’ю молоді і буде спрямований на збереження, зміцнення і формування здоров’я учасників навчально-виховного 
процесу. А це вимагає від педагогів застосування своєрідних підходів в освіті і вихованні на основі здоров’язбереження і 
здоров’язберігаючих технологій [2]. 

Постійні заняття плаванням загартовують організм студента: вдосконалюється механізм терморегуляції, 
покращується адаптація до різноманітних змін у навколишньому середовищі [4]. Зміцнюється також нервова система, 
міцнішим стає сон, покращується апетит, зростає загальний тонус організму, вдосконалюються рухи, розвивається 
витривалість. Одночасно з навчанням студентів ВНЗ плаванню їм прищеплюються вміння та навички самообслуговування, 
самоконтролю, гігієни, що дуже важливо для їх виховання та самовиховання [3]. 
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Плавання позитивно впливає не тільки на фізичний розвиток людини, але й на формування її особистості. Заняття 
плаванням розвивають такі риси особистості, як цілеспрямованість, наполегливість, рішучість, сміливість, дисциплінованість, 
вміння діяти в колективі, виявляти самостійність [6]. 

Висновки. Метою реалізації здоров'язберігаючого середовища у вузі, є розкриття інноваційної суті навчально-
виховного процесу як відкритої системи та формування у особистості рефлекторного, творчого, морального ставлення до 
особистого життя і здоров'я у співвідношенні з життям інших людей.  

В результаті аналізу теорії та практики з окресленої проблеми ми дійшли висновку, що фізичні вправи у водному 
середовищі є ефективним засобом фізичної підготовки молоді. Загартування студентів – це підвищення здібностей організму 
пристосовуватися до оточуючого середовища та розвивати його захисні сили.  

Перспектива подальших досліджень у цьому напрямі полягає в розробці детального комплексного планування 
використання плавання у створенні здоров'язберігаючого середовища для студентів. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ КОНЦЕПТИ ТА ПІДХОДИ  ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ 
ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ. 

 
У статті обґрунтовано основні теоретико-прикладні концепти та підходи формування креативних здібностей   

молодших підлітків у процесі занять туристсько-краєзнавчою діяльністю в умовах закладу середньої освіти. 
Національна система виховання, головною метою якої є формування особистості громадянина, покликана 

закласти основи демократичного світогляду особистості, виховувати здатність до критичного мислення, уміння 
відстоювати свої права, інтереси, переконання, виявляти толерантність до поглядів іншої людини, керуватися у вияві 
соціальної активності демократичними принципами й моральними нормами, визначеними суспільством. У структурі 
особистості як активного суб’єкта суспільства важливе місце відводиться саме туристсько-краєзнавчій діяльності 
особистості, сутність якої складає любов до рідного краю, патріотизм, інтерес і креативне ставлення, а головне, 
потребу у здобутті краєзнавчих знань завдяки вивченню історичного минулого і шанобливого ставлення до культурної 
спадщини, народних традицій і звичаїв.  

Ключові слова: особистість, концепти, формування креативних здібностей, туристсько-краєзнавча робота, 
заклад середньої освіти 

 
Самолюк А.А. Самолюк А.А. Теоретически-прикладные концепты и подходы к формированию 

креативных способностей младших подростков в процессе туристско-краеведческой работы. В статье 
обоснованы основные теоретико-прикладные концепты и подходы к формированию креативных способностей младших 
подростков в процессе занятий туристско-краеведческой деятельностью в условиях учреждения среднего образования. 

Национальная система воспитания, главной целью которой является формирование личности гражданина, 
призвана заложить основы демократического мировоззрения личности, воспитывать способность к критическому 
мышлению, умение отстаивать свои права, интересы, убеждения, проявлять терпимость к взглядам другого человека, 
руководствоваться в проявлении социальной активности демократическими принципами и моральными нормами, 
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определенными обществом. В структуре личности как активного субъекта общества важное место отводится 
именно туристско-краеведческой деятельности личности, сущность которой составляет любовь к родному краю, 
патриотизм, интерес и креативное отношение, а главное, потребность в получении краеведческих знаний благодаря 
изучению исторического прошлого и уважительного отношения к культурного наследия, народных традиций и обычаев. 

Ключевые слова: личность, концепты, формирования креативных способностей, туристско-краеведческая 
работа, учреждение среднего образования 

 
Samolyuk A.A., Samolyuk A.A. Theoretical and applied concepts with approaches to the formation of creative 

abilities of young adolescents in the process of touristand local lorework. The article justifies the main theoretical and applied 
concepts together with approaches to the formation of creative abilities of younger adolescents in the process of tourist and local lore 
activities in a secondary school. 

The national system of education, the main purpose of which is the formation of a citizen's personality, is designed to lay 
the foundations of a democratic outlook, grow the ability to think critically, defend own rights, interests, beliefs, demonstrate tolerance 
of other people's views, be guided during social activity by democratic principles and moral norms set by society. In the structure of 
an individual as an active subject of society an important place is given to the tourist and local lore activities of the individual, which is 
love for the native land, patriotism, interest and creative attitude, and most importantly, the need for local lore through the study of 
history and respect for cultural heritage, folk traditions and customs. 

Keywords: personality, concepts, formation of creative abilities, tourist and local lore work, secondary education 
institution. 

 
Постановка проблеми. Процеси демократизації й гуманізації сучасного українського суспільства значною мірою 

детермінуються помітними змінами у формуванні громадянина, який здатний брати на себе відповідальність за здійснені 
ним вчинки та діяльність у тому життєвому просторі, який створюється його особистим ставленням до окремих об’єктів і 
явищ у процесі взаємодії з ними. Однак, як зазначає І. С. Булах, у сучасної молоді, з одного боку, значно зросли потреби в 
самоствердженні, самовизначенні та самореалізації з іншого – спостерігається явище поступової примітивізації свідомості та 
самосвідомості. Внаслідок цього – часті прояви духовної спустошеності, егоїзму, інфантилізму та втрата підростаючим 
поколінням почуття відповідальності, які призводять до деформації нормативно-ціннісної сфери зростаючої особистості, її 
творчої активності й особливо у підлітковому віці [3]. 

Враховуючи ці тенденції, у змісті Національної доктрини розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті [7], Національної 
програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні [8]. Законах України “Про загальну середню освіту” [4] й “Про 
позашкільну освіту” [5] актуалізовано увагу на тому, що провідною метою навчально-виховної діяльності різних навчальних 
закладів є формування і розвиток творчої та соціальної активності особистості, формування її системи гуманістичних й 
моральних цінностей, де цінність людини визначається як провідна.  

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретико-прикладних концептів та підходів формування креативних 
здібностей   молодших підлітків у процесі занять туристсько-краєзнавчою діяльністю в умовах закладу середньої освіти. 

Результати дослідження.  Формування креативних здібностей молодших підлітків у процесі туристсько-
краєзнавчої роботи у закладах середньої освіти є не тільки об’єктом педагогічної дії та безпосереднього впливу, а й 
суб’єктами діалогічної взаємодії, які активно набувають власного життєвого досвіду і все більше включаються у процес 
взаємодії і перетворення оточуючого їх середовища (учнівсько-педагогічний колектив класу закладу середньої освіти, 
молодші і старші товариші у межах дитячої субкультури вулиці, ЗМІ і т.д.).   

На думку С. Л. Рубінштейна, зовнішні чинники діють через внутрішні умови, тобто закони зовнішньо обумовленого 
розвитку особистості, за його положенням, – це внутрішні закони і з них повинно виходити справжнє вирішення проблем 
розвитку, навчання і виховання [11]. 

Останнє має значний вплив саме на процеси формування креативних здібностей молодших підлітків, що дає змогу 
їм активно включатися у різноманітні форми спілкування й суб’єкт-суб’єктної взаємодії та творчої праці у процесі здійснення 
туристсько-краєзнавчої роботи в закладах середньої освіти, а також вибудовувати власний алгоритм творчої діяльності 
щодо вирішення навчальних й пошукових завдань та практичних дій з вивчення довкілля. Таке формулювання складає 
сутність визначеного й обґрунтованого першого психолого-педагогічного концепту формування креативних здібностей 
молодших підлітків у процесі туристсько-краєзнавчої роботи у закладах середньої освіти..   

Загальноприйнятий поділ чинників виховання і розвитку творчої особистості на зовнішні і внутрішні недостатньо 
повно розкриває це психолого-педагогічне явище, оскільки більшість чинників можна класифікувати як зовнішні, так і як 
внутрішні. Доцільним є розгляд цього явища з трьох основних позицій – психолого-педагогічної, організаційно-педагогічної та 
соціально-педагогічної. На нашу думку провідними є психолого-педагогічні чинники, оскільки саме вони детермінують 
процеси формування, а в подальшому – розвитку креативних здібностей молодших підлітків у процесі туристсько-
краєзнавчої роботи у закладах середньої освіти. І насамперед, через активізацію мотиваційно-потребнісної сфери 
особистості (емоційні реакції, переживання, оцінювання, зацікавленість, інтерес, спрямованість.  

Тоді як до організаційно-педагогічних чинників формування креативних здібностей молодших підлітків у процесі 
туристсько-краєзнавчої роботи нами віднесено організаційні засади їхньої навчально-пізнавальної, пошукової чи 
дослідницької діяльності. Відтак соціально-педагогічними чинниками у нашому дослідженні є соціокультурна діяльність учнів, 
культуротворчі соціально спрямовані програми та практична робота в довкіллі, у якій учні беруть участь.  

Наступним важливим концептом формування креативних здібностей молодших підлітків у процесі туристсько-
краєзнавчої роботи у закладах середньої освіти є саме формування у певній наступності і логічній єдності провідних рис 
творчої особистості, якими є: синергічність – здатність цілісно сприймати світ і людей, розуміти сутність взаємозв’язків і 
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взаємозалежностей, протиріч і антагонізмів, що притаманні сучасному як суспільному, так і освітньо-виховному середовищу: 
автономність – проявляється у дотриманні в діях, вчинках і діяльності власних думок і суджень, наявності власної, 
незалежної від найближчого оточення системи ціннісних орієнтирів та системи ціннісних ставлень; комунікативність – 
характеризує здатність швидко й ефективно налагоджувати комунікативні зв’язки у сфері найближчого оточення та творчо 
розв’язувати спільні життєво важливі проблеми; самоприйняття – оцінка як позитивних, так і негативних власних рис 
характеру, вчинків і дій за умови позитивного ставлення до себе, незважаючи на певні вади; креативність – здатність до 
критичного й об’єктивного сприйняття й оцінки уже відомого (або частково відомого) і на цій основі створення нового, чого 
раніше не було, як результат творчої спрямованості на досягнення нового; децентрація – здатність розглядати об’єкти і 
явища з різних точок зору, розуміти і приймати думки, висновки та рішення інших та дотримуватись у власних вчинках і діях 
точки зору інших, за умови їх раціональності під час здійснення туристсько-краєзнавчої роботи; толерантність – 
усвідомлення правомірності існування різних думок, неупереджене й терпиме ставлення до людей, їхніх вчинків, дій і 
діяльності.  

В. О. Сухомлинського, надавав важливого значення дотриманню наступності, системності, природовідповідності й 
культуровідповідності у вихованні підростаючого покоління. Саме такий підхід у межах загальноосвітньої школи він 
розглядав як найбільш ефективний у взаємодії усіх інших складових – інтелектуального, фізичного, естетичного, трудового 
виховання і за цих умов ставив на перше, чільне місце моральне виховання. Він зазначав: “… дбаючи про досконалість 
кожної грані, сторони, риси людини, вихователь одночасно не випускає з поля зору ту обставину, що гармонія всіх людських 
граней, сторін, рис визначається чимось провідним, основним … Провідним, визначальним компонентом цієї гармонії є 
моральність” [13]. 

На підставі зазначеного вище можемо визначити ще один з важливих психолого-педагогічних концептів 
формування креативних здібностей молодших підлітків у процесі туристсько-краєзнавчої роботи у закладах середньої освіти, 
сутність якого полягає у тому, що особистісне ставлення індивіда до творчості як внутрішнього психологічного механізму 
самореалізації власного “Я” проявляється у кількісних і якісних показниках здійснюваної ним туристсько-краєзнавчої роботи 
та у відповідальному ставленні до неї. Останнє дає підстави стверджувати, що у процесі онтогенезу докорінно змінюється 
“механізм” формування особистості, зокрема її творчої і соціальної активності.  

Важливим на кожному з етапів онтогенезу особистості є розуміння й оцінка меж власних можливостей. Ці питання 
стають задачами, а не проблемами життя, оскільки креативні особистості виявляють ініціативність у спробі зрозуміти себе. 
Вони досить високо ставлять планку своїх досягнень і орієнтуються на високий рівень значущості результатів власної 
діяльності. Окрім того, вони уникають підходити до вирішення однієї проблеми різними шляхами, набуваючи життєвого 
досвіду у виборі відповідних ефективних методів досягнення поставленої мети. На нашу думку, формування, а в 
подальшому розвиток креативних здібностей молодших підлітків у процесі туристсько-краєзнавчої роботи забезпечує 
природність й логічну наступність особистісного зростання. 

Ще одним з психолого-педагогічних концептів формування креативних здібностей молодших підлітків у процесі 
туристсько-краєзнавчої роботи у закладах середньої освіти є врахування специфіки педагогічного керівництва туристсько-
краєзнавчою роботою учнів, як сфери їхньої дозвіллєвої діяльності. Саме їхнє залучення до туристсько-краєзнавчої роботи 
забезпечує подолання протиріччя між розумінням дітьми свого вільного часу як відпочинку і діяльністю закладів середньої 
освіти, як організаційної структури інституту соціального виховання. Отже, актуальність розв’язання цієї психолого-
педагогічної проблеми посилюється тим, що ця форма дозвіллєвої діяльності визначально орієнтована на вільний вибір 
особистістю видів і форм діяльності, формування її особистих уявлень про соціокультурне і соціоприродне середовище, 
розвиток пізнавальної мотивації і творчих якостей. Тому туристсько-краєзнавча робота молодших підлітків у закладах 
середньої освіти, за нашим переконанням, має розглядатись як така, що виявляє найближчі перспективи творчого розвитку 
особистості на основі формування її творчої і соціальної активності [10].  

Отже, саме залучення учнів основної школи до різноманітних форм туристсько-краєзнавчої роботи у закладі 
середньої освіти набуває соціально-педагогічно змісту, оскільки дає змогу педагогізувати дозвілля дітей, залучити їх до 
організованих форм дозвіллєвої діяльності у відповідних групах, як-то: колектив гуртка, секції, загону чи дослідної групи. 
Організація таким чином навчально-виховної роботи з дітьми є альтернативою їхнього неорганізованого дозвілля.  

Останнє передбачає визначення вчителями закладу середньої освіти як для себе, так і, головне, для дітей, 
найбільш ефективних напрямів, рівнів складності, кількісних і якісних показників творчої діяльності, часових та географічних 
меж здійснення туристсько-краєзнавчої роботи відповідно до їхніх вікових можливостей, інтересів, запитів та засвоєних 
ціннісних орієнтирів. У цих процесах тісно переплітаються інтелектуальний, емоційно-ціннісний і діяльнісний її компоненти, 
оскільки залучення учнів до туристсько-краєзнавчої роботи в закладі середньої освіти передбачає наявність прикладу 
креативної поведінки керівника гуртка, секції чи дослідної групи. Однак, прикладом для відтворення є не лише певний 
алгоритм дій і вчинків, а насамперед, творча спрямованість особистості вчителя, саме його креативна поведінка.  

У той же час слід акцентувати увагу на тому, що співпраця, хоча і є необхідною умовою співтворчості учнів та 
вчителів у процесі туристсько-краєзнавчої роботи у закладі середньої освіти, все ж не визначає повністю її особливостей, що 
пов’язано зі специфікою різних позицій суб’єктів співтворчості, співпраці чи просто взаємодії. Аналіз зазначеного вище 
підводить нас до висновку, що саме процеси співтворчості, співпраці чи просто взаємодії дають змогу утвердити у 
спілкуванні вчителя з учнями основної школи таку ефективну форму, як діалог. Його сутність, за нашим висновком, полягає у 
взаємозбагаченні і, головне, особистісному зростанні всіх учасників, але коли він здійснюється на суб’єкт-суб’єктних засадах 
вчителя і учня як рівноправних партнерів у розв’язанні життєво важливих для них проблем.  

Врахування цих положень в організації і здійсненні учнями туристсько-краєзнавчої роботи у закладі середньої 
освіти підводить нас до висновку про необхідність обґрунтування ще одного психолого-педагогічного концепту, сутність якого 
складає формування ціннісних орієнтацій та системи цінностей стосовно довкілля через усвідомлення цінностей таких рівнів 
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як: вічні цінності (добро, любов, вірність, краса); національні цінності (пошана до культури, мови, історична пам’ять); 
демократичні цінності (повага до прав людини, відповідальність, рівність); сімейні цінності (гостинність, щирість, культ 
предків); цінності особистого життя (працелюбність, порядність, доброзичливість), які трансформуються у морально-етичні 
орієнтири творчої особистості. 

За такого розуміння проблеми ми розглядаємо сутність поняття “особистісні цінності” як результат процесу 
засвоєння особистістю суспільних цінностей, що, на думку І. Д. Беха, є наданням цим цінностям “… незаперечної значущості 
й особистісного сенсу, …у певних подіях та явищах” [2].  

Узагальнюючи зазначене вище, нами визначено сутність основних складових, що характеризують процес 
формування ціннісного ставлення творчої особистості до довкілля як цілісну психолого-педагогічну систему. Такими 
складовими є: власне творча особистість, оскільки саме її індивідуальні якості є основними і визначальними 
системостворюючими чинниками процесу формування власної ціннісної сфери.  Ставлення особистості до навколишнього 
середовища, яке розглядається нами як один з провідних чинників формування її системи цінностей як ключової у процесі 
формування і розвитку креативних здібностей, “... оскільки за її допомогою розкривається становлення   смислового зв’язку, 
єдності людини і світу, самого змісту цієї єдності: чи буде вона морально-конструктивною чи деструктивною стосовно цього 
світу” [2]; наступність і циклічність процесу формування креативних здібностей молодших підлітків на онові формування 
їхньої ціннісної сфери; логічна єдність внутрішніх психолого-педагогічних механізмів формування ціннісного ставлення 
творчої особистості до довкілля; спрямованість особистості на зростання власної надситуативної активності у процесі 
формування власної системи цінностей.  

Важливим психолого-педагогічним концептом формування креативних здібностей молодших підлітків є актуалізація 
організаційно-педагогічних умов співпраці загальноосвітнього навчального закладу із сім’єю як одним з провідних соціальних 
інститутів виховання дитини [9].  

Формування креативних здібностей молодших підлітків у процесі туристсько-краєзнавчої роботи передбачє 
залучення батьків до проведення спільних походів, рейдів, екскурсій, експедицій чи проведенні моніторингу об’єктів і явищ 
довкілля. Це, за нашим припущенням, має усунути значні, як внутрішні, так і зовнішні недоліки та протиріччя в сучасному 
сімейному й шкільному вихованні особистості. Такий висновок спирається на думку Ю. К. Бабанського про те, що розрив між 
внутрішнім і зовнішнім, між свідомістю і поведінкою, між сутністю і явищем пояснюється не лише умовами життя, але в 
основному прорахунками у вихованні, оскільки показником зрілості свідомості, насамперед, є реальна діяльність, в основі 
якої лежить прагнення до досягнення суспільного чи особистого ідеалу [1].   

Педагогічна доцільність створення та застосування таких ситуацій, на думку А. Н. Захлєбного, полягає у логічному 
поєднанні сукупності різноманітних видів та способів діяльності школярів, їхніх батьків і вчителів школи, що спрямовуються 
на вироблення у дітей умінь оцінювати стан об’єктів і явищ довкілля, визначати їх естетичне та практичне значення, 
формувати навчально-пізнавальні і практичні уміння та навички, а також потреби виявляти власну активність у спільному 
розв’язанні життєво важливих проблем [6]. 

Наступним психолого-педагогічним концептом формування креативних здібностей молодших підлітків у процесі 
туристсько-краєзнавчої роботи в закладі середньої освіти є: специфіка функціонування учнівсько-педагогічного колективу 
гуртка секції, класу під час її здійснення.  

В. О. Сухомлинського, переконував, що педагогічний ефект кожної форми і засобу впливу на особистість залежить 
від того, наскільки осмислені, цілеспрямовані та ефективні інші засоби впливу. Далі він зазначав, що між виховними 
впливами існують десятки, сотні, тисячі залежностей і обумовленостей. Ефективність виховання в кінцевому результаті 
визначається тим, як ці залежності і обумовленості враховуються, точніше реалізуються на практиці [13].  

Висновок. Зазначене вище дає підстави стверджувати, що результатом запровадження визначених вище 
психолого-педагогічних концептів формування креативних здібностей молодших підлітків у процесі туристсько-краєзнавчої 
роботи в закладах середньої освіти є ті важливі творчі новоутворення особистості учня, які набувають характеру внутрішньої 
позиції стосовно чинників навколишньої дійсності  та значно розширюють можливості когнітивно-емоційної і діяльнісної 
єдності (мислення, емоцій та дій), й актуалізують появу більш осмисленого переживання ставлень дитини до оточуючого 
світу і до самої себе на основі сформованої творчої активності й моральної вихованості, регулюють її творчу практичну 
роботу у довкіллі. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ТУРИЗМУ І 
КРАЄЗНАВСТВА 

 
Розвиток особистісного потенціалу підростаючого покоління в українській загальноосвітній школі є одним із 

головних завдань навчально-виховного процесу. У статті на основі систематизації та аналізу літературних джерел і 
передового практичного досвіду, визначена ефективність впливу туристсько-краєзнавчої роботи на розвиток 
особистісного потенціалу школярів, уточнено сутність і зміст поняття «особистісний потенціал». Аналіз 
літературних джерел щодо розвитку особистісного потенціалу школярів, дав змогу виявити його стан і проблеми, що 
набули актуальності у сучасній педагогічній теорії та виховній практиці. 

На основі проведеного дослідження встановлено, що формування особистісного потенціалу підлітків 
відбувається через оволодіння ними досвіду різних видів діяльності, зокрема туристсько-краєзнавчої. Інтегративний 
характер впливу туристично-краєзнавчої роботи  спрямований на залучення дітей до активної діяльності, створює 
можливості здійснення соціалізації, підвищення рівня їх знань й умінь, задоволення потреб у самовираженні й 
самореалізації, спілкуванні з людьми й природою. 

Ключові слова: особистісний потенціал, підлітки, туристсько-краєзнавча діяльність, виховний процес. 
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Троценко Т.Ю., Троценко В.В. Методологические основы формирования личностного потенциала 
подростков средствами туризма и краеведения. Развитие личностного потенциала подрастающего поколения в 
украинской общеобразовательной школе является одной из главных задач учебно-воспитательного процесса. В статье 
на основе систематизации и анализа литературных источников и передового практического опыта, определенна 
эффективность воздействия туристско-краеведческой работы на развитие личностного потенциала школьников, 
уточнена сущность и содержание понятия «личностный потенциал». Анализ литературных источников по развитию 
личностного потенциала школьников, позволил выявить его состояние и проблемы. 

На основании проведенного исследования установлено, что формирование личностного потенциала 
подростков происходит через приобретение опыта различных видов деятельности, в частности туристско-
краеведческой. Интегративный характер влияния туристско-краеведческой работы направлен на привлечение детей к 
активной деятельности, создает возможности осуществления социализации, повышения уровня их знаний и умений, 
удовлетворения потребностей в самовыражении и самореализации, общении с людьми и природой. 

Ключевые слова: личностный потенциал, подростки, туристско-краеведческая деятельность, 
воспитательный процесс 

 
Trotsenko Tetiana, Trotsenko Valeriy. Methodological bases of formation of personal potential of teenagers by means of tourism 

and local lore. The development of the personal potential of the younger generation in the Ukrainian secondary school is one of the main 
tasks of the educational process. The article, based on the systematization and analysis of literary sources and best practices, determines 
the effectiveness of the impact of tourism and local lore on the development of personal potential of students, clarifies the essence and 
content of the concept of "personal potential". The analysis of literary sources on the development of personal potential of students, which 
allowed to identify his condition and problems that have become relevant in modern pedagogical theory and educational practice. 

The effectiveness of the development of personal potential of students, as confirmed by the results of our study, depends 
on the use of innovative and interactive pedagogical technologies in extracurricular and extracurricular educational work, including 
technology project activities, which involve not only students, parents, teachers but also the public - state authorities and local self-
government, public organizations, mass media, cultural and educational institutions, etc. These social institutions are able to 
significantly influence the development of the individual, the formation of his civic qualities. 

Based on the study, it was found that the formation of personal potential of adolescents is through their mastery of the 
experience of various activities, including tourism and local lore. The integrative nature of the influence of tourist and local lore work 
is aimed at involving children in active activities, creates opportunities for socialization, improving their knowledge and skills, meeting 
the needs of self-expression and self-realization, communication with people and nature. 

Key words: personal potential, teenagers, tourist and local lore activities, educational process. 
 
Постановки проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. Проблема 

особистісного зростання дитини, активізації її творчого потенціалу у всіх сферах її життєдіяльності в загальноосвітній школі 
та за її межами у позакласній виховній роботі і сім’ї, була об’єктом досліджень з різних психолого-педагогічних напрямів. 
Однак, у розумінні сутності феномену «зростання (активізація) творчого потенціалу особистості» смислові акценти 
психологів і педагогів не збігалися, водночас спільною в більшості наукових підходів було визнання ціннісної самореалізації 
власних природних потенціалів особистості [2].  

З теоретичної точки зору проблема розвитку людини, її можливостей належить до так званих вічних філософських 
проблем. Необхідність розвитку і реалізації потенціалу особистості обумовлена конкретними тенденціями в еволюції 
сучасної цивілізації: загостренням конфліктів  у відносинах між суспільством і природою; розгортанням комп’ютерної 
революції; переходом до постіндустріальної стадії розвитку суспільства; глобалізацією тощо. 

Поряд з безперечними прогресивними наслідками і перевагами для людства цивілізаційні зміни несуть нові 
небезпеки, вимагають пошуків та вироблення ефективних соціальних технологій  для подолання негативних наслідків цих 
змін. Разом з тим, процеси, що відбуваються у сучасній Україні, пов’язані з переходом до ринкової економіки, пошуком 
духовних основ подальшого суспільного розвитку, вимагають радикальних перетворень у всіх сферах життя, що спиралися б 
на функціонуючий духовний, інтелектуальний потенціал народу і передбачали розвиток можливостей кожної людини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений у межах дисертаційного дослідження аналіз психолого-
педагогічної літератури з проблем розвитку особистісного потенціалу школярів дали змогу виявити його стан і проблеми, що 
набули актуальності у сучасній педагогічній теорії та виховній практиці. 

Останнім часом здійснено ряд досліджень, присвячених окремим аспектам вирішення зазначеної проблеми 
засобами краєзнавства і туризму.  

Це насамперед, дослідження організації краєзнавчо-пошукової роботи (М. Соловей); методик формування 
гуманістичних цінностей (В. Лопатинська, В. Матіяш), моральних якостей (Т.Троценко), національної самосвідомості 
особистості (Т. Бондаренко, Г. Гуменюк); патріотичних почуттів (Є. Франків); впливу туристсько-краєзнавчої діяльності на 
розвиток фізичних якостей школярів (Є. Рут Зиґмунд) та ін.  [1, 2, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Але, на жаль, незважаючи на ряд праць, які стосуються окремих аспектів розвитку особистості, такий її аспект, як 
розвиток особистісного потенціалу підлітків у процесі туристсько-краєзнавчої роботи не достатньо досліджений і потребує 
подальшого розкриття. 

Мета дослідження. Визначити ефективність впливу туристсько-краєзнавчої роботи на розвиток особистісного 
потенціалу підлітків. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність розвитку особистісного потенціалу школярів, як 
підтверджують результати нашого дослідження, значним чином залежить від застосування інноваційних та інтерактивних 
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педагогічних технологій у системі позакласної та позашкільної виховної роботи, зокрема технології проектної діяльності, до 
якої залучаються не тільки учні, батьки, вчителі, але й громадськість – державні органи влади та місцевого самоврядування, 
громадські організації, засоби масової інформації, культурно-освітні заклади тощо. Ці соціальні інституції спроможні істотно 
впливати на розвиток особистості, формування його громадянських якостей. 

Таким чином, розвиток особистісного потенціалу відбувається у процесі взаємодії із соціальним середовищем. 
Суб’єкти соціального впливу, які беруть участь у формуванні особистісних якостей школярів, тим самим залучаються до 
активної громадянської та виховної діяльності. Саме тому необхідно перейти до стосунків із школярами  як із суб’єктами 
соціальної взаємодії, а не як з об’єктами впливу. 

Не зважаючи на те, що поняття «особистісний потенціал» досить широко вживається психологами, аналіз наукових 
праць засвідчив: у сучасних психологічних словниках та підручниках з психології визначення особистісного потенціалу доволі 
розмите.  В інших першоджерелах поняття потенціалу вживається у таких аспектах: 

– соціально-організаційному (кадровий потенціал, трудовий потенціал, учинковий потенціал, соціальний потенціал, 
діловий потенціал, діяльнісний потенціал тощо); 

– соціально-екологічному (життєвий потенціал, воєнний потенціал, потенціал вологи ґрунту, природно-ресурсний 
потенціал території тощо); 

– науково-технічному (інноваційний потенціал, потенціал іонізації, електростатичний потенціал, гравітаційний 
потенціал, біоелектричний потенціал, електрокінетичний потенціал, хімічний потенціал тощо); 

– економічному (експортний потенціал, інформаційний потенціал, потенціал ринку, трудовий потенціал, діяльнісно-
структурний тощо); 

– соціально-психологічному (людський потенціал, творчий потенціал, емоційний потенціал тощо) [5].  
Отже, у процесі навчання та виховання  відбувається формування особистості і набуває змісту проблема її 

свободи, автономії, відносної незалежності від суспільства. Наявність певних ресурсів, потенціалів, можливостей розширює 
поле діяльності особистості, роблячи досяжнішими значущі в житті цілі. Ресурси суб’єктивно підвищують цінність людини в 
очах оточуючих і в її власних, роблять її сильнішою, більш значущою, продуктивною. Коли ми актуалізуємо значущість іншої  
людини, то враховуємо не лише її актуальну ситуацію, а й потенційні можливості і ресурси, оскільки резерви та ресурси – в 
певному сенсі вагомий капітал кожної особистості. У той же час кожна дитина потенційно є особистістю, проте не кожна нею 
стає. Діалектично це означає, що цей процес має бути навмисно переведений з потенції в енергію. Таким чином, 
перетворення потенційного в актуальне і, навпаки, є одним з суттєвих механізмів розвитку особистості, характеризує процес 
її динаміки. 

Так, аналіз наукових праць дає змогу стверджувати, що у процесі дослідження потенціалу надзвичайно важливо 
розглядати не лише сукупність властивостей його структури, а й характер та інтенсивність їх взаємозв’язку. Оскільки діти 
мають різноманітні рівні сформованості потенційних здібностей природа наділила їх здатністю яскраво й емоційно мислити, 
співпереживати новому, цілісно сприймати світ. У зв’язку з цим завдання вчителя полягає у виявленні та розвитку потенціалу 
дитини й особливо в навчальній діяльності як провідній для цього віку. Отже можемо констатувати, що потенціал не просто 
проявляється в діяльності, він формується, розвивається в ній і може заблокуватися за певних обставин. Тому для розвитку 
особистісного потенціалу необхідно створити сприятливі умови.  

У свою чергу шкільний вік є етапом істотних змін у психічному та особистісному розвитку дитини. Повноцінне 
проживання нею цього вікового періоду можливе за умови суттєвого впливу дорослих, який полягає в тому, що саме дорослі 
можуть створювати ефективні умови для розкриття і реалізації потенційних можливостей школярів. Упродовж цього періоду 
на якісно новому рівні реалізується потенціал розвитку дитини як активного суб’єкта, що пізнає навколишній світ і самого 
себе, набуває власний досвід дій в цьому світі. Завдяки чому найважливіші новоутворення виникають у всіх сферах 
психічного розвитку, а саме у пізнавальній, емоційно-вольовій і особистісній. 

Ґрунтуючись на положенні про те, що формування якостей суб’єкта діяльності відбувається через оволодіння ним 
досвіду різних видів діяльності, виникає потреба з’ясувати вплив на процес соціалізація різних видів діяльності, в тому числі 
й з’ясувати, чи туристко-краєзнавча діяльність має вплив на даний процес. 

Як свідчать результати психолого-педагогічної літератури і практики соціалізації підлітків значний потенціал у 
здійсненні даного процесу має туристсько-краєзнавча діяльність. Інтегративний характер впливу туристично-краєзнавчої 
роботи на підлітків дозволяє вирішувати завдання їх виховання. Це створює можливості здійснення соціалізації, підвищення 
рівня їх знань й умінь, задоволення потреб у самовираженні й самореалізації, спілкуванні з людьми й природою [4]. 

У сучасних умовах туристсько-краєзнавча робота розвивається в школах й позашкільних установах, у дитячих 
об’єднаннях відділів туризму багатопрофільних центрів дозвілля та творчості, центрах і станціях дитячо-юнацького туризму, 
дитячих туристських базах. Причому більш питома вага кадрового, програмно-методичного, матеріально-технічного 
потенціалу дитячо-юнацького туризму й краєзнавства зосереджені саме в сфері позашкільної освіти. 

Аналіз сучасного стану шкільного туризму й краєзнавства свідчить про проблеми взаємодії шкіл і профільних 
установ позашкільної освіти. Протягом багатьох років основним завданням профільних установ позашкільної освіти було 
охоплення туристсько-краєзнавчою роботою всіх підлітків, створення умов для того, щоб кожен клас мав можливість брати 
участь у походах, а кожен учень міг виконати нормативи туристських розрядів, тобто пропаганді й організації масового 
туризму. Їх діяльність була спрямована на допомогу школі й учителю в організації туристсько-краєзнавчої роботи. Сьогодні 
такі форми туристсько-краєзнавчої діяльності як туристичні зльоти, клуби походів вихідного дня, та інші у масовій практиці 
незаслужено забуті [7]. 

Школи, як правило, використовують туристські походи й прогулянки, як елементи позакласної роботи. Порівняно 
рідкісним явищем у сучасній школі є туристський клуб. Розвиток туристсько-краєзнавчої діяльності в об’єднаннях за 
інтересами у школах гальмується відсутністю підготовлених педагогів. Школа зацікавлена і сприяє розвитку таких форм 
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туристсько-краєзнавчої діяльності, які сприяють вирішенню освітніх завдань школи: засвоєння знань у процесі використання 
краєзнавчого матеріалу, розкриття здібностей та інтересів вихованців у процесі неформального спілкування, формування 
класного колективу, розвиток у підлітків загальнолюдських цінностей, задоволення потреб школярів у самореалізації, 
оздоровлення їх та ін. [9]. 

У туристській діяльності, що організовується школою, реалізовуються вимоги суспільства, родини до виховання 
учнів, їхнього всебічного розвитку, ведення здорового способу життя шляхом раціональної організації вільного часу 
школярів. Туристська діяльність виконує комплексну позакласну і позашкільну виховну роботу школи, сприяє формуванню 
соціально активного, духовно і фізично здорового покоління. Учні, що займаються туризмом, швидше набувають соціальної 
зрілості, одержують духовне і фізичне загартування, активно готуються до трудової діяльності.  

Висновки. Узагальнюючи психолого-педагогічні теоретичні погляди, охарактеризовані нами вище, на проблему 
розкриття сутності і змісту потенціалу особистості, є підстави для таких визначень особистісного потенціалу, а саме: 
особистісний потенціал – це динамічна психологічна система з тенденцією до сталого досягнення цілей, що дає змогу 
перевищувати звичайні діяльнісні показники за рахунок накопиченого особистісного ресурсу можливостей на шляху до 
досягнення акме; особистісний потенціал – це комплекс психологічних властивостей, що дає людині змогу приймати рішення 
і корегувати свою поведінку, враховуючи й оцінюючи ситуацію, зі своїх внутрішніх уявлень і критеріїв.  

З’ясували, що ґрунтуючись на положенні про те, що формування якостей суб’єкта діяльності відбувається через 
оволодіння ним досвіду різних видів діяльності, туристсько-краєзнавча діяльність має ефективний вплив на розвиток 
особистісного потенціалу підлітків; є важливим напрямом організації позакласної та позашкільної освіти й виховання. Вона 
спрямована на залучення дітей до активної діяльності з вивчення історії рідного краю, довкілля, географії, історичних 
об’єктів і явищ соціального життя та на формування всебічно вихованої особистості.  
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ПЕДАГОГIЧНИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМI ФIЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТIВ 

 
У статті розглянуто структурно-функцiональні моделi оцiнювання навчальних досягнень з фiзичного 

виховання студентiв вищих закладів освітив, що включають види оцiнювання (повторний, перiодичний, тематичний, 
пiдсумковий, поточний, попереджувально-застережливий, дiагностичний) та функцiї (контрольна, стимулююча, 
розвивальна, прогностична, коригувальна, виховна, навчальна та дiагностична). Метою роботи є виявлення видiв 
контролю, що доцiльно проводити впродовж занять з фізичного виховання зi студентами ВЗО.  

Викладач вищої школи має володiти повним спектром рiзноманiтних методiв аналiзу й оцiнювання навчальної 
дiяльностi студентiв, творчо пiдходити до їх використання залежно від дидактичної мети, змiсту навчального 
матерiалу, рiвня освiченості студентiв та їх iнтелектуального розвитку. 

Ключові слова: заняття, контроль, навчання, студент, фiзичне виховання. 
 
Файдевич В.В., Валькевич А.В., Николаев С.Ю. Педагогический контроль в системе физического 

воспитания студентов. В статье рассмотрены структурно-функциональной модели оценивания учебных 
достижений по физическому воспитанию студентов высших заведений образования, включающих виды оценивания 
(повторный, периодический, тематический, итоговый, текущий, предупредительно-предупреждающий, 
диагностический) и функции (контрольная, стимулирующая, развивающая, прогностическая, корректирующая, 
воспитательная, учебная и диагностическая). Целью работы является выявление видов контроля, целесообразно 
проводить в течение занятий по физическому воспитанию со студентами ВЗО. 

Преподаватель высшей школы должен владеть полным спектром разнообразных методов анализа и 
оценивания учебной деятельности студентов, творчески подходить к их использованию в зависимости от 
дидактической цели, содержания учебного материала, уровня образованости студентов и их интеллектуального 
развития. 

Ключевые слова: занятия, контроль, обучение, студент, физическое воспитание. 
 
Faidevich Vladimir, Valkevich Alexander, Nikolaev Sergey. Pedagogical control in the system of students' physical 

education. The article discusses the structural and functional model for assessing educational achievements in physical education 
of students of higher educational institutions, including the types of assessment (repeated, periodic, thematic, final, current, warning, 
diagnostic) and functions (control, stimulating, developmental, predictive, corrective , educational, educational and diagnostic). The 
purpose of the work is to identify the types of control, it is advisable to carry out during physical education classes with students of 
the Higher Education Institute. To achieve the goal, the following research methods were used: analysis of psychological and 
pedagogical, biomedical and special literature, comparison, systematization of information. The research was carried out on the 
basis of the Department of Physical Culture, Sports and Health of the Lutsk National Technical University and the Department of 
Health and Physical Culture of the Lesya Ukrainka Volyn National University with first-year students at the age of 18. 

The teacher of a higher school must possess the full range of various methods of analysis and assessment of the 
educational activity of students, be creative in their use, depending on the didactic goal, the content of the educational material, the 
level of education of students and their intellectual development. 

Keywords: classes, control, training, student, physical education. 
 
Постановка проблеми. Змiни в системі освiти, що вiдбуваються сьогоднi практично у всiх країнах свiту, пов’язанi з 

визначенням головного напряму її розвитку, який полягає в диверсифiкацiї змiсту i форм освiтнiх послуг, забезпеченнi 
вiдвертостi i доступностi освiти, створеннi системи, яка здатна задовольняти освiтнi запити рiзних груп населення [1]. 

Вимога забезпечення високої якостi освiти об’єктивно диктує необхiднiсть своєчасної i об’єктивної оцiнки ступеня її 
досягнення. Контроль при цьому є способом органiзації зворотного зв’язку в системi управлiння освiтою, що дозволяє 
оперативно виявляти вiдхилення освiтнього процесу вiд норми, i на цiй основi проводити застережнi i коригуючi заходи в 
дiяльностi освiтньої установи i всiх учасникiв освiтнього процесу [2]. 

Досвiд роботи низки освiтнiх установ дає всi пiдстави стверджувати, що традицiйна система контролю не завжди 
забезпечує стимулювання активностi суб’єктiв освiти для вдосконалення своєї дiяльностi, пiдвищення якостi освiти, 
виявлення причин недостатньо ефективного функцiонування системи освiти i забезпечення всiх рiвнiв управлiння 
необхiдною iнформацiєю [15]. 

Аналiз літературних джерел. Аналiз наукових дослiджень засвiдчує, що в педагогiчному процесi запланований 
результат може бути отриманий лише за вiдповiдних умов органiзацiї освiтньої дiяльностi, однiєю з яких є правильно 
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органiзований контроль якостi засвоєння навчального матерiалу. Розвиток рiзноманiтних видiв педагогiчного контролю 
стимулює навчальну та пiзнавальну дiяльностi студентiв [7]. 

Проблема контролю та оцiнювання знань, умiнь i навичок суб’єктiв навчальної дiяльностi завжди була в центрi уваги 
науковцiв. Так, психологiчнi механiзми цього процесу дослiджували Б. Г. Ананьєв, М. А. Батурiн, І. М. Галян ; педагогiчнi 
аспекти цiєї проблеми вивчали та аналiзували О. В. Барановська, О. О. Безносюк, К. Г. Делiкатний, С. І. Подмазiн, Л. М. 
Романишина, П. І. Сікорський, В. Я. Ковальчук. 

Метою дослiдження було виявити види контролю, що доцільно проводити впродовж занять з фiзичного виховання 
зi студентами ВЗО.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Контроль навчальних знань є одним з основних елементiв оцiнки 
якостi освiти. Аналiз наукових дослiджень показує, що гарантований результат може бути отриманий тiльки при вiдповiдних 
умовах органiзацiї освiтнього процесу, однiєю з яких є правильно органiзований контроль якостi засвоєння навчального 
матерiалу [3]. 

На сьогоднi серед учених i дослiдникiв немає єдностi у питаннях функцiй контролю. Згiдно iз загально-педагогiчном 
пiдходом, Шатилов С.Ф. називає такi функцiї, як контрольно-коригуючу, контрольно-попереджувальну, контрольно-
стимулюючу, контрольно-узагальнювальну [8]. А. П. Старков розглядає контроль в основному як форму здiйснення 
зворотного зв’язку [15]. 

Зворотний зв’язок, спрямований на студентiв, носить навчальний характер i виконує: коригуючу; оцiночну; 
мотивацiйно-стимулюючу функцiї. 

Отримана iнформація одночасно є базою для оцiнки викладачем навчальної дiяльностi студента i його самооцiнки 
своєї мовної дiяльності, якi несуть потужний емоційний мотивацiйний заряд i виявляють стимулюючий вплив. За деяких 
обставин вона може виявляти i негативну дiю на студентiв, приводячи до згасання мотивацiї i втрати стимулiв до активностi 
в роботi, що також пiдтверджує важливiсть мотивацiйно-стимулюючої функцiї зворотного зв’язку в навчальному процесi. 
Контроль є ефективним засобом формування мотивацiї навчальної дiльностi студентiв, якщо в його органiзацiї та проведеннi 
знайшли вiдображення основнi шляхи формування навчальної мотивацiї, врахована мотивацiйна специфiка рiзних видiв 
контролю при вивченнi окремої теми i створенi умови, що сприяють вибору студентами стратегiї досягнення успiху. Н. Ф. 
Тализiна вiдзначає, що за конкретних умов проведення контролю необхiдно говорити як мiнiмум про двi функцiї контролю: 
зворотний зв’язок i облiк; зворотний зв’язок i навчальна функцiя [10]. 

Проблема контролю i оцiнки знань є багатогранною i розглядається в рiзних аспектах.  
Виховна функцiя полягає в тому, що систематичний контроль i оцiнка успiшностi сприяє вихованню в студентiв 

свiдомої дисциплiни, наполегливостi в роботi, працьовитостi, почуття вiдповiдальностi, обов’язку; залучення студентiв до 
взаємоконтролю сприяє формуванню в них принциповостi, справедливостi, колективiзму, взаємоповаги [4]. 

Кузьмiнський О. М. в процесi аналiзу й оцiнювання навчальної дiяльностi студентiв передбачає реалiзацiю таких 
функцiй: виховної, розвивальної, навчальної, дiагностичної, стимулювальної, коригувальної, прогностичної, контрольної [2] 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Функцiї оцiнювання навчальних досягнень студентiв  
Навчальна функцiя виявляється в забезпеченнi зворотного зв’язку як передумови пiдтримання дiєвості й 

ефективностi процесу навчання, в якому беруть участь два суб’єкти – викладач i студент. Тому система навчання може 
функцiонувати ефективно лише за умов дiї прямого i зворотного зв’язкiв. У переважнiй бiльшостi у процесi навчання добре 
проглядається прямий зв’язок (викладач знає, який обсяг має сприйняти й усвiдомити студент), але складно, епізодично 
здійснюється зворотний зв’язок (який обсяг знань, умінь та навичок і як засвоїв студент). 

Дiагностична функцiя аналiзу й оцiнювання знань, умінь та навичок передбачає виявлення прогалин у знаннях 
студентiв. Процес учiння має форму концентричної спiралi. Якщо на нижчих рiвнях учiння трапилися прогалини, то буде 
порушена закономiрнiсть спiралевидної структури учiння. Тому так важливо своєчасно виявити прогалини, працювати над їх 
усуненням i лише потiм рухатися далi. 

Стимулювальна функцiя аналiзу й оцiнювання навчальної дiяльностi студентiв зумовлюється психологічними 
особливостями людини, що виявляється в бажаннi особистостi отримати оцiнку результатiв своєї дiяльностi, зокрема 
навчальної. Це викликано ще й тим, що пiд час навчання студенти щоразу пiзнають новi явища i процеси. Значна частина 
студентiв не може (або не бажає) об’єктивно оцiнити рiвень, якість оволодiння знаннями, вмiннями та навичками. Викладач 
же зобов’язаний допомогти студентам усвiдомити якість i результативнiсть навчальної працi, що психологiчно стимулює їх 
до активної пiзнавальної дiяльностi. 

Виховна функцiя полягає у впливi аналiзу й оцiнки навчальної дiяльностi на формування в студентiв низки 
соцiально-психологiчних якостей: органiзованостi, дисциплiнованостi, вiдповiдальностi, сумлiнностi, працьовитостi, 
дбайливостi й охайностi, наполегливостi та iн. 
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Розвивальна функцiя виявляється в тому, що студент, отримавши оцiнку, вiдчуває бажання i потребу в активiзацiї 
пiзнавальної дiяльностi. Це стимулює особистiсть до розвитку психiчних властивостей i процесiв – волi, уваги, мислення, 
мовлення та iн. 

Коригувальна функцiя полягає у тому, що на основi виявленого рiвня знань, умiнь i навичок, утруднень, недолiкiв, 
причин неуспiшностi вживаються заходи щодо усунення прогалин у знаннях i компетенцiях. 

Прогностична функцiя – викладач отримує данi для оцiнки результатiв своєї працi, методики, для подальшого їх 
удосконалення. Оцiнювання результатiв навчальної дiяльностi студента допомагає йому скоригувати, полiпшити свою 
навчальну роботу. 

Контрольна функцiя дає можливiсть визначити рiвень знань, умiнь, навичок i компетенцiй студента, забезпечити 
об’єктивнiсть оцiнювання, пiдготуватися до засвоєння нового навчального матерiалу [9]. 

Новиков А. М. розглядав питання контролю i оцiнки навчальної дiяльностi з позицiї методологiї. Дослiджуються 
функцiї контролю i оцiнки знань в навчальному процесi, критерiї сформованостi знань, умiнь, навичок, методи контролю, 
способи оцiнки знань в традиційній системi навчання. Автор наголошує, що iнтерпретацiї повиннi пiддаватися не окремi 
оцiнки i навiть не середній бал студента, а величини, що вiдображають динамiку змiни деякої обчислюваної якостi, 
наприклад, оволодiння студента навчальним матерiалом [12]. 

З’ясуємо суть деяких понять, що вживаються в даному матерiалi. Перевiрка – це процес зiставлення того 
результату навчання, яким фактично володiє студент, iз запланованим, це встановлення факту наявностi чи вiдсутностi 
знань, умiнь i навичок. Оцiнка навчальної успiшностi студентiв ґрунтується на порiвняннi тих результатiв навчання, яких 
вдалося досягти, з тими, якi планувалися на початку вивчення даного матерiалу i на визначеннi спiввiдношення цих 
результатiв. Контроль, за засвоєнням знань означає: нагляд, спостереження за студентом i перевiрку його знань [7]. 

Малафiїк І. М. вказує, що функцiї оцiнки знань студентiв рiзноплановi. Викладач отримує iнформацiю про те, що 
студенти знають, що вони розумiють правильно, i що неправильно, чи, можливо, матерiал взагалi не засвоєний [6]. Зрештою, 
вiн критично оцiнює i свою роботу, вносить змiни, коректує свої дiї, визначає напрями подальшої, спiльної з студентами 
дiяльностi. Інформацію одержує й студент, вiн бачить, що засвоїв добре, а над чим ще потрiбно працювати. Студент 
порiвнює себе, свої успiхи i свої невдачi на фонi iнших студентiв i на цiй основi продовжує свою подальшу дiяльнiсть 
виробляючи в собi наполегливiсть i працьовитiсть, позитивне ставлення до навчання, формуючи цим ставлення iнших, своїх 
друзiв, батькiв, учителiв до себе. Систематичний контроль знань сприяє переведенню студента зi статусу того, кого вчать, у 
статус того, хто вчиться, тобто з об’єкта навчання в суб’єкт навчально-пiзнавальної дiяльності. Саме завдяки цьому контроль 
успiшностi сприяє розвитковi пам’ятi, мислення, уяви, розвитковi його емоцiйно-вольової сфери i тих психiчних i 
новоутворень, якi характернi для даного вiкового перiоду студентiв, активна i справедлива оцiнка є важливим стимулом у 
навчальній дiяльності студента. Але функцiї стимулу вона буде виконувати тiльки тодi, коли разом з об’єктивнiстю i 
справедливiстю сприятиме виробленню позитивного ставлення до навчання. 

Аналiз лiтератури показує, що в практицi традицiйного навчання виявляються iстотнi негативнi сторони контролю. У 
традицiйнiй системi оцiнка якостi освiти трактується достатньо довiльно, адже майже кожен педагог розробляє свою систему 
завдань для перевiрки, безлiч еквiвалентiв рiвнiв знань, коефiцієнтiв i т.д.  

Сластенин К. М. до цих прийомiв додає рiзноманiтнiсть форм контролю, що забезпечує виконання його навчальної, 
розвиваючої i виховує функцiї, пiдвищення iнтересу студентiв до його проведення та результатiв; всебiчнiсть, яка полягає в 
тому, що контроль повинен охоплювати всi роздiли навчальної програми, забезпечувати перевiрку теоретичних знань, 
iнтелектуальних i практичних умiнь i навичок студентiв [11]. 

За результатами проведеного дослiдження Бутенко Г. П. видiлено та охарактеризовано основнi принципи, на якi 
має спиратися педагогiчна дiагностика, – принцип об’єктивностi, принцип послiдовностi й системностi, принцип надiйностi, 
принцип професiйної спрямованостi, принцип валiдностi та принцип iєрархiчної органiзацiї [5]. 

Залежно вiд дидактичної мети використовують рiзнi види контролю за навчанням: дiагностичний, попереджувально-
застережливий, поточний, повторний, перiодичний, тематичний, пiдсумковий (рис. 2). 

 
Рис. 2. Види оцiнювання (контролю) навчальних досягнень студентiв  
Дiагностичний (попередній) контроль має бути спрямований на визначення рiвня освiтньої компетентностi 

студентiв з певної проблематики. Напередоднi вивчення теми, засвоєння якої має ґрунтуватися на ранiше вивченому 
матерiалi, викладач з’ясовує рiвень розумiння опорних знань, актуалiзує їх. 

Поточний контроль передбачає перевiрку якостi засвоєння знань у процесi вивчення конкретних тем. 
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Повторний контроль спрямований на створення умов для формування умiнь i навичок. При цьому треба виходити 
з позицiї, яку визначив К. Д. Ушинський: хорошi дидакти те й роблять, що без кiнця повторюють i лише кожен раз додають 
щось нове. Повторна перевiрка якнайкраще сприяє переведенню знань з короткотермiнової до довготривалої пам’ятi. 

Тематичний контроль пов’язаний з перевiркою рiвня знань, умiнь та навичок в обсязi розділу чи теми конкретної 
навчальної дисциплiни. 

Перiодичний контроль передбачає за мету встановити, яким обсягом знань студенти володiють з тих або тих 
проблем стосовно вимог програми. 

Пiдсумковий контроль має своїм завданням з’ясувати рiвень засвоєння студентами навчального матерiалу в кiнцi 
семестру або після завершення вивчення дисциплiни. Вiн проводиться, як правило, у формi залiкiв, екзаменiв. 

Усна перевiрка займає значне мiсце у вищих закладах освіти. Технiка усної перевiрки полягає в тому, що педагог 
ставить перед студентами запитання, вони мають дати на них вiдповiдi, використовуючи слово. Цей метод сприяє розвитку в 
студентiв умiння мислити, грамотно висловлювати думки в логiчнiй послiдовностi, розвивати культуру усного мовлення. 
Використання цього методу потребує вiд викладача значних зусиль i майстерностi: умiння грамотно i логiчно доцiльно 
формулювати запитання, спонукати студентiв до активного мислення, уважно слухати вiдповiдi, об’єктивно оцiнювати їх, 
враховувати iндивiдуальнi особливостi. Проте цей метод не позбавлений недолiкiв: вiн призводить до неефективного 
використання навчального часу на заняттях [14]. 

Письмова перевiрка порiвняно з усною більш ефективна, оскiльки протягом певного часу можна одночасно 
перевiрити рiвень володiння знань, умiнь та навичок усiх студентiв академiчної групи. Це сприяє пiдвищенню якостi 
самостiйної пiзнавальної дiяльностi студентiв, формуванню культури писемного мовлення, ефективностi використання 
навчального часу. Викладач має готувати з кожної теми багатоварiантнi завдання, аби забезпечити самостiйнiсть працi 
студентiв. Тривалiсть таких робiт може бути рiзною (15 – 30 хвилин). Усi роботи викладач має ретельно перевiряти й 
об’єктивно оцiнювати. 

Графiчна перевiрка спрямована на виявлення умiнь i навичок студентiв у процесi виконання ними рiзних видiв 
графiчних робiт: побудова таблиць, схем, графiкiв, дiаграм та iн. Така робота сприяє розвитку в студентiв просторового 
мислення, оволодiнню методами систематизацiї, узагальнення, моделювання опорних схем тощо. 

Практична перевiрка тiсно пов’язана iз залученням студентiв до конкретної практичної дiяльностi, пiд час якої 
перевiряються вмiння застосовувати знання на практицi, формувати умiння i навички. Логiчно така перевiрка випливає iз 
сутностi процесу пiзнання, в якому практика вiдiграє спонукальну i контролюючу роль.  

Тестова перевiрка все більше набуває поширення. Сутнiсть цього методу полягає в тому, що студентам у певному 
дидактичному блоцi визначають конкретнi завдання (запитання), на якi поданi альтернативнi вiдповiдi. Студент має обрати 
правильну вiдповiдь. Якщо йти таким спрощеним шляхом, то це може призводити до простого вгадування вiдповiдi. Важливо 
моделювати завдання в такий спосiб, щоб студент аргументував свiй вибiр вiдповiдi, аналiзував, чому iншi вiдповiдi вiн 
вважає помилковими чи неповними. Тестова перевiрка може здiйснюватися машинним i безмашинним способом [13]. 

У зарубiжних країнах в практицi контролю нерiдко використовуються тести успiшностi, якi включають декiлька 
десяткiв завдань. Природно, що це дозволяє бiльш повно охопити всi основнi роздiли курсу. Завдання зазвичай виконуються 
письмово. При цьому використовуються два види завдань: якi вимагають вiд студентiв самостiного складання відповiдi 
(завдання з конструктивним типом вiдповiдi) i завдання з вибiрковим типом вiдповiдi. 

Висновок. Викладач вищої школи має володiти повним спектром рiноманiтних методiв аналiзу й оцiнювання 
навчальної дiяльностi студентiв, творчо пiдходити до їх використання залежно вiд дидактичної мети, змiсту навчального 
матеріалу, рiвня освiченостi студентiв та їх iнтелектуального розвитку. 

Перспективи подальших дослiджень будуть проводитись з метою вивчення педагогiчних методiв та їх 
рiзноманiтнiсть у навчальному процесi фiзичного виховання у вищiй школi. 
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БЛОКОВАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ БЕГУНОВ НА 400 МЕТРОВ 
Достижение спортивного результата в беге на 400 м является слагаемым скоростные способности, 

специальная сила, анаэробная выносливости. Целью работы является разработка блоковой периодизации спортивной 
тренировки бегунов на 400 м высших спортивных разрядов. Предлагаемый подход содержит пять блоков нагрузки в 
соответствии с ведущим механизмом энергообразования: аэробный, анаэробно-аэробный, анаэробно-гликолитический, 
алактатно-лактатный и алактатный. Блочная система позволяет эффективно и целенаправленно развивать 
заданные физические качества спортсмена. Основным блоком, влияющим на результат в беге на 400 м является 
работа, выполненная в анаэробно-гликолитическом режиме, ведущим механизмом энергообеспечения которого 
является креатинфосфат. Силовая нагрузка является одним из ключевых факторов, обеспечивающих спортивный 
результат. Блочный подход к проектированию тренировочной деятельности позволяет решать проблему внесения 
коррекций без изменения целостности системы. 
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Досягнення спортивного результату в бігу на 400 м є складовою швидкісні здібності, спеціальна сила, 

анаеробна витривалості. Метою роботи є розробка блокової періодизації спортивного тренування бігунів на 400 м 
вищих спортивних розрядів. Пропонований підхід містить п'ять блоків навантаження відповідно до провідним механізмом 
енергоутворення: аеробний, анаеробний-аеробний, анаеробний-гліколітический, алактатного-лактатний і алактатний. 
Блокова система дозволяє ефективно і цілеспрямовано розвивати задані фізичні якості спортсмена. Основним блоком, 
що впливає на результат в бігу на 400 м є робота, виконана в анаеробно-гліколітичної режимі, провідним механізмом 
енергозабезпечення якого є креатінфосфат. Силове навантаження є одним з ключових чинників, що забезпечують 
спортивний результат. Блоковий підхід до проектування тренувальної діяльності дозволяє вирішувати проблему 
внесення корекцій без зміни цілісності системи.  

Ключові слова: спортивне тренування, біг на 400 м, блокова періодизація 
 
Tatsiana Khramava BLOCK PERIODIZATION OF SPORTS TRAINING FOR 400 METERS RUNNERS Introduction. 

Achievement of a sports result in 400 meters running is made up of speed abilities, special strength, anaerobic endurance. The aim 
of the work is to develop block-periodization of sports training of 400 m runners of the highest sports categories. Main results. The 
training loads are described, taking into account a weekly microcycle and distribution into 5 blocks. Conclusions. The proposed 
approach contains five load blocks in accordance with the leading mechanism of energy production: aerobic, anaerobic-aerobic, 
anaerobic-glycolytic, alactate-lactate and alactate. The system of blocks allows you to effectively and purposefully develop the 
specified physical qualities of an athlete. The main block influencing the result in the 400 m sprint is the work performed in the 
anaerobic-glycolytic mode, the leading mechanism of energy supply of which is creatine phosphate. Power load is one of the key 
factors in achieving sports results. The block approach to the construction of training activities allows you to solve the problem of 
making adjustments without changing the integrity of the system. 

Key words: sports training, 400 m running, block periodization 
 
Постановка проблемы. Длинным спринтом принято назвать бег на дистанцию 400 м. Это один из наиболее 

зрелищных элементов легкоатлетических соревнований, что предопределяет повышенный интерес к нему как у любителей 
спорта, так и специалистов. Для демонстрации высокого результата спортсмен должен обладать комплексом физических 
качеств, в который входит скоростные способности, специальная сила, анаэробная выносливость [3]. 

В последнее время ученые особое внимание уделяют генетике, то есть врожденным способностям спортсмена, 
считая, что только талантливые могут добиваться высоких результатов [4]. Однако, известно, что результативными могут 
быть не только изначально одаренные спортсмены. Основным критерием спортивных достижений остается упорство и 
трудолюбие. Изначально одаренный спортсмен для соответствующего уровня спортивной результативности лишь затратит 
меньше усилий. Очевидно, что основное значение в динамике спортивного результата выполняет методика тренировки. 
Если для достижения уровня первого спортивного разряда будет достаточно обычной системы подготовки, то для 
спортсменов высших разрядов, целесообразно использовать блочную систему подготовки, которая целенаправленно и 
взвешенно влияет на организм спортсмена. 

Целью настоящего исследования является разработка блоковой периодизации спортивной тренировки бегунов на 
400 м высших спортивных разрядов. 

По мнению специалистов, построение годичного цикла бегунов должно быть связано с календарем соревнований. 
Оптимальным считается двухцикловое планирование: осенне-зимнего и весенне-летнего макроциклов [2, 3]. Каждый 
макроцикл состоит из подготовительного, соревновательного и переходного периодов. Основой объем работы проводится в 
подготовительном периоде, который делится на микроциклы: втягивающий, нагрузочный, ударный, разгрузочный [2]. 

Особенностью тренировки в данных микроциклах является одновременное развитие физических качеств. Эффект 
тренировки зависит не только от того, что выполняет спортсмен, а какие изменения в организма вызвала выполняемая 
работа. 

Анализ практического опыта и данные научной литературы убеждает в целесообразности построения 
программы подготовки бегунов на 400 м из пяти блоков нагрузки в соответствии с ведущим механизмом энергообразования 
[5]: аэробный, анаэробно-аэробный, анаэробно-гликолитический, алактатно-лактатный и алактатный. 

Блочная система подготовки позволяет уделять внимание целенаправленному развитию определенных 
физических качеств спортсмена. Силовая работа должна соответствовать и помогать развитию беговых способностей. 
Последовательность применения блоков связаны с повышением интенсивности выполнения упражнений для вхождения в 
наивысшую спортивную форму [1]. 

Предлагается следующее распределение нагрузки в указанных блоках. 
Блок № 1 (аэробный). 
Задачи: развитие аэробных возможностей и силовой выносливости.  
Продолжительность упражнений должна быть не более двух минут с интенсивностью не более 70%, что позволит 

развивать 10% скорости и 90% выносливости. Используется равномерный и переменный методы тренировки. 
1 неделя. 
Пн. Разминка. Равномерный бег 5 км. 
Вт. Разминка. Переменный бег 5 км (ускорение выполняется по самочувствию). 
Ср. Активный отдых (гимнастика, плавание, спортивные игры). 
Чт. Разминка. Равномерный бег 5 км. 
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Пт. Разминка. Переменный бег 5 км. 
Сб. Разминка. Развитие силовой выносливости на различные группы мышц, упражнения с весом собственного 

тела или со свободными весами до 10% от максимума. Каждое упражнение выполнять до отказа. Спортивная игра. 
Вск. Отдых. 
2 неделя. 
Пн. Разминка. Равномерный бег 4 км. 
Вт. Разминка. Бег в переменном темпе 4 км. 
Ср. Активный отдых. 
Чт. Разминка. Равномерный бег 4 км. 
Пт. Разминка. Бег в переменном темпе 4 км. 
Сб. Разминка. Развитие силовой выносливости на различные группы мышц, упражнения с весом собственного 

тела или со свободными весами до 10% от максимума. Каждое упражнение выполнять до отказа. Спортивная игра. 
Вск. Отдых. 
3 неделя. 
Пн. Разминка. Развитие силовой выносливости. 
Вт. Разминка. Развитие силовой выносливости. 
Ср. Активный отдых. 
Чт. Разминка. Развитие силовой выносливости. 
Пт. Разминка. Развитие силовой выносливости. 
Сб. Разминка. Спортивная игра. 
Вск. Отдых. 
Блок № 2 (анаэробно-аэробный). 
Задачи: развитие анаэробно-аэробных возможностей и абсолютной силы. 
Продолжительность беговых упражнений – от 40 секунд до 2-х минут с интенсивностью 80-85%, что позволяет 

развивать 30% скорости и 70% выносливости. Используется повторный, интервальный и контрольный методы тренировки. 
Отдых при интервальном методы – до 2-х минут, при повторном – до восстановления ЧСС. 

1 неделя. 
Пн. Разминка. Повторный бег 2-3 х 600 м. 
Вт. Разминка. Интервальный бег 3-4 х 600 м. 
Ср. Активный отдых. 
Чт. Разминка. Повторный бег 2-3 х 600 м. 
Пт. Разминка. Интервальный бег 3-4 х 600 м. 
Сб. Разминка. Развитие абсолютной силы, используя упражнения общего воздействия с отягощениями 40-50% от 

максимума. Спортивная игра. 
Вск. Отдых. 
2 неделя. 
Пн. Разминка. Повторный бег 2-3 х 500 м. 
Вт. Разминка. Интервальный бег 3-4 х 500 м. 
Ср. Активный отдых. 
Чт. Разминка. Повторный бег 2-3 х 500 м. 
Пт. Разминка. Интервальный бег 3-4 х 500 м. 
Сб. Разминка. Развитие абсолютной силы, используя упражнения общего воздействия с отягощениями 40-50% от 

максимума. Спортивная игра. 
Вск. Отдых. 
3 неделя. 
Пн. Разминка. Повторный бег 2-3 х 400 м. 
Вт. Разминка. Интервальный бег 3-4 х 400 м. 
Ср. Активный отдых. 
Чт. Разминка. Повторный бег 2-3 х 400 м. 
Пт. Разминка. Интервальный бег 3-4 х 400 м. 
Сб. Разминка. Контрольный бег 500 м. Спортивная игра. 
Вск. Отдых. 
Блок № 3. 
Задачи: развитие анаэробных гликолитических способностей и специальной силы. 
Продолжительность выполнения упражнений 15-40 сек. с интенсивностью 85-90%, что позволит развивать 50% 

скорости и 50% выносливости. Используется повторный, интервальный и контрольный методы тренировки. 
1 неделя. 
Пн. Разминка. Повторный бег 2 х 300 м. 
Вт. Разминка. Интервальный бег 3-4 х 300 м. 
Ср. Активный отдых. 
Чт. Разминка. Повторный бег 2 х 300 м. 
Пт. Разминка. Интервальный бег 3-4 х 300 м. 
Сб. Разминка. Развитие специальной силы, используя упражнения общего и избирательного воздействия, которые 
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должны соответствовать по форме, скорости, усилиям и продолжительности основному упражнению. Спортивная игра. 
Вск. Отдых. 
2 неделя. 
Пн. Разминка. Повторный бег 3 х 250 м. 
Вт. Разминка. Интервальный бег 3-4 х 250 м. 
Ср. Активный отдых. 
Чт. Разминка. Повторный бег 3 х 250 м. 
Пт. Разминка. Интервальный бег 3-4 х 250 м. 
Сб. Разминка. Развитие специальной силы, используя упражнения общего и избирательного воздействия, которые 

должны соответствовать по форме, скорости, усилиям и продолжительности основному упражнению. Спортивная игра. 
Вск. Отдых. 
3 неделя. 
Пн. Разминка. Повторный бег 3-4 х 200 м. 
Вт. Разминка. Интервальный бег 4-5 х 200 м. 
Ср. Активный отдых. 
Чт. Разминка. Повторный бег 3-4 х 200 м. 
Пт. Разминка. Интервальный бег 4-5 х 200 м. 
Сб. Разминка. Развитие специальной силы, используя упражнения общего и избирательного воздействия, которые 

должны соответствовать по форме, скорости, усилиям и продолжительности основному упражнению. Спортивная игра. 
Вск. Отдых. 
4 неделя. 
Пн. Разминка. Повторный бег 2-3 х 300 м. 
Вт. Разминка. Интервальный бег 3-4 х 250 м. 
Ср. Активный отдых. 
Чт. Разминка. Повторный бег 3 х 200 м. 
Пт. Разминка. Интервальный бег 3-4 х 150 м. 
Сб. Разминка. Развитие специальной силы, используя упражнения общего и избирательного воздействия, которые 

должны соответствовать по форме, скорости, усилиям и продолжительности основному упражнению. Спортивная игра. 
Вск. Отдых. 
5 неделя. 
Пн. Разминка. Повторный бег 2-3 х 150 м. 
Вт. Разминка. Интервальный бег 4-5 х 150 м. 
Ср. Активный отдых. 
Чт. Разминка. Повторный бег 3-4 х 150 м. 
Пт. Разминка. Контрольный бег 300 м. 
Сб. Разминка. Развитие специальной силы, используя упражнения общего и избирательного воздействия, которые 

должны соответствовать по форме, скорости, усилиям и продолжительности основному упражнению. Спортивная игра. 
Вск. Отдых. 
Блок № 4. 
Задачи: развитие алактатно-лактатных способностей и быстрой силы.  
Продолжительность выполнения упражнений 6-15 сек. с интенсивностью 90-95%, что позволит развивать 70% 

скорости и 30% выносливости. Используется повторный, интервальный и контрольный методы тренировки. 
1 неделя. 
Пн. Разминка. Бег с низкого старта 5-6 х 20 м. Повторный бег 3-4 х 120 м. 
Вт. Разминка. Бег с низкого старта 5-6 х 20 м. Интервальный бег 4-5 х 100 м. 
Ср. Активный отдых. 
Чт. Разминка. Бег с низкого старта 5-6 х 20 м. Повторный бег 3-4 х 120 м. 
Пт. Разминка. Бег с низкого старта 5-6 х 20 м. Интервальный бег 4-5 х 100 м. 
Сб. Разминка. Развитие быстрой силы. Выполнять упражнения общего воздействия с максимальной скоростью до ее 
снижения. Спортивная игра. 
Вск. Отдых. 
2 неделя. 
Пн. Разминка. Бег с низкого старта 5-6 х 10 м. Повторный бег 4-6 х 80 м. 
Вт. Разминка. Бег с низкого старта 5-6 х 10 м. Интервальный бег 6-8 х 60 м. 
Ср. Активный отдых. 
Чт. Разминка. Бег с низкого старта 5-6 х 10 м. Повторный бег 4-6 х 80 м. 
Пт. Разминка. Бег с низкого старта 5-6 х 10 м. Интервальный бег 6-8 х 60 м. 
Сб. Разминка. Контрольный бег 60 м с низкого старта. Спортивная игра. 
Вск. Отдых. 

Блок № 5. 
Задачи: развитие анаэробно-алактатных возможностей и взрывной силы. Продолжительность выполнения 

упражнений до 6 сек. с интенсивностью 95-100%, используя обычные и облегченные условия, что позволит развивать 90% 
скорости и 10% выносливости. Методы тренировки – повторный, интервальный и контрольный. 
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1 неделя. 
Пн. Разминка. Бег с низкого старта 5-6 х 20 м. Повторный бег 4-6 х 50 м. 
Вт. Разминка. Бег с низкого старта 5-6 х 20 м. Интервальный бег 6-8 х 50 м. 
Ср. Активный отдых. 
Чт. Разминка. Бег с низкого старта 5-6 х 20 м. Повторный бег 4-6 х 50 м. 
Пт. Разминка. Бег с низкого старта 5-6 х 20 м. Интервальный бег 6-8 х 50 м. 
Сб. Разминка. Развитие взрывной силы, используя облегченные снаряды и прыжковые упражнения (с места, тройной, 
пятерной). Выполнять упражнения с максимальным усилием до снижения результата. 
Вск. Отдых. 
2 неделя. 
Пн. Разминка. Бег с низкого старта 5-6 х 10 м. Повторный бег 4-6 х 40 м. 
Вт. Разминка. Бег с низкого старта 5-6 х 10 м. Интервальный бег 6-8 х 40 м. 
Ср. Активный отдых. 
Чт. Разминка. Бег с низкого старта 5-6 х 10 м. Бег с ходы 4-6 х 40 м. 
Пт. Разминка. Бег с низкого старта 5-6 х 10 м. Интервальный бег 6-8 х 40 м. 
Сб. Разминка. Контрольный бег 30 м. Развитие взрывной силы, используя облегченные снаряды и прыжковые упражнения 
(с места, тройной, пятерной). Выполнять упражнения с максимальным усилием до снижения результата. 
Вск. Отдых. 

В каждом блоке при выполнении упражнений количество повторений и интервалы отдыха могут изменяться 
тренером в зависимости от уровня подготовленности спортсмена. 

Заключение: 
1. Блочная система позволяет эффективно и целенаправленно развивать заданные физические качества 

спортсмена. 
2. Основным блоком, влияющим на результат в беге на 400 м является работа, выполненная в анаэробно-

гликолитическом режиме, ведущим механизмом энергообеспечения которого является креатинфосфат. 
3. Силовая нагрузка является одним из ключевых факторов, обеспечивающих спортивный результат. 
4. Блочный подход к проектированию тренировочной деятельности позволяет решать проблему внесения 

коррекций без изменения целостности системы. 
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СУЧАСНІ  ПІДХОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ЄДИНОБОРСТВ  
 

У статті розглянуто аспекти модернізації процесу фізичного виховання студентів вищих закладів освіти 
засобами єдиноборств. Зроблено 
аналіз спеціальної літератури, що показує зацікавленість науковців у розв’язанні проблеми організації занять з 
пріоритетним використанням засобів спортивних єдиноборств, як однієї з форм фізичного виховання та способів 
залучення до систематичних занять фізичними вправами у вузі. Обґрунтовано доречність та  ефективність залучення 
студентів і формування у них стійкого інтересу до систематичних занять спортивними єдиноборствами. Комплексне 
вирішення цих питань у подальшому сприятиме зміцненню здоров'я студентів, покращенню рівня фізичної 
підготовленості, досягненню спортивних результатів, формуванню високих моральних та вольових якостей. 

Ключові слова: єдиноборства, фізичне виховання, студенти. 
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Виктория Царук. Современные подходы совершенствования физического воспитания студентов 
высших учебных заведений средствами спортивных единоборств. В статье рассмотрены аспекты модернизации 
процесса физического воспитания студентов высших учебных заведений средствами единоборств. Сделано анализ 
специальной литературы, показывает заинтересованность ученых в решении проблемы организации занятий с 
приоритетным использованием средств спортивных единоборств, как одной из форм физического воспитания и 
способов привлечения к систематическим занятиям физическими упражнениями в вузе. Обоснованно уместность и 
эффективность привлечения студентов и формирование у них устойчивого интереса к систематическим занятиям 
спортивными единоборствами. Комплексное решение этих вопросов в дальнейшем будет способствовать укреплению 
здоровья студентов, улучшению уровня физической подготовленности, достижению спортивных результатов, 
формированию высоких нравственных и волевых качеств. 

Ключевые слова: единоборства, физическое воспитание, студенты. 
 
Victoria Tsaruk.  Modern approaches to improving the physical education of students of higher education by 

means of martial arts. The article considers aspects of modernization of the process of physical education of students of higher 
educational institutions by means of martial arts. Done analysis of special literature, which shows the interest of scientists in solving 
the problem of organizing classes with priority use of martial arts, as one of the forms of physical education and ways to engage in 
regular exercise in high school. Modern features of the organization of physical culture and health-improving classes with students in 
the process of physical education with priority use of different types of martial arts are analyzed. The relevance and effect iveness of 
involving students and the formation of their lasting interest in regular martial arts classes are substantiated.  The complex decision 
of these questions in the future will promote strengthening of health of students, improvement of level of physical fitness, 
achievement of sports results, formation of high moral and strong-willed qualities.  qualities, functional capabilities of students, 
improving their health, mental and physical performance, improving the efficiency of educational activities. 

Key words: martial arts, physical education, students. 
 
Постановка проблеми. Більшість науковців, досліджуючи вплив фізичного виховання на молодь, зазначають, що 

традиційна методика проведення занять у ЗВО недостатньо задовольняє біологічні потреби студентів протягом навчання.  
Аналіз літературних джерел. Впродовж останніх років багато дослідників зверталися до проблеми удосконалення 

організації фізкультурно-оздоровчих занять зі студентською молоддю з пріоритетним використанням різних видів 
єдиноборств (дзюдо, ушу, тхеквондо, греко-римська боротьба, карате-до, сумо, бокс тощо). Позитивний вплив занять 
єдиноборствами на фізичну підготовленість, доведено в роботах останніх років Айгубов Н.М., Правдов М.А. [1], О.В. 
Криловський [9], І.Й. Малинський, M.А. Колос, В.В. Яременко, В.І. Шандригось [21], О. Орлов [14] та ін.). В Україні і за 
кордоном (у США, Канаді, Японії, ряді країн Європи) накопичено досвід використання засобів різних видів єдиноборств у 
процесі фізичного виховання покоління, що підростає. При цьому основною формою організації занять єдиноборствами є 
спортивні секції та факультативи (J.C. Cox [22], В.Ю. Голованов [4], О.В. Долганов [6], Д.Л. Орен [13], J. Vertonghen, M. 
Theeboom [23] та ін.). 

Метою роботи є вивчити і узагальнити теоретичні та методичні джерела застосування у фізичному вихованні 
студентської молоді елементів єдиноборств. 

Результати дослідження. Аналіз науково-методичної літератури показав, що на сьогоднішній день проведено ряд 
досліджень, в яких розглядається ефективність пріоритетного застосування різних видів єдиноборств у процесі фізичного 
виховання в вузі. 

В.А. Таймазов [17] розроблено та реалізовано на практиці модель фізичного виховання студентів на основі 
оздоровчого потенціалу тхеквондо. Дана модель складається з: проектно-цільового компоненту, змістовно-процесуальної 
частини та критеріально-оцінювальної системи. Результати дослідно-експериментальної роботи свідчать про ефективність 
застосування методики оздоровчих занять тхеквандо, побудованої на принципах індивідуалізації та диференціації навчання, 
на інтеграції засобів тхеквандо, що спрямовані на зміцнення та збереження здоров’я студентів. 

А.Г. Семеновим [15], розглянуто концептуальну модель підвищення ефективності фізичного виховання студентів 
засобами греко-римської боротьби. Теоретично розроблені та експериментально перевірені педагогічні умови, що 
забезпечують ефективність занять греко-римською боротьбою у вузі. Автором даний аналіз занять і змагань з греко-римської 
боротьби, як педагогічного явища та фактору активізації мотиваційно-цінністного ставлення студентів до занять фізичною 
культурою та спортом. 

В роботі С.А. Литвинова [11], проведено дослідження з удосконалення фізичної підготовки студентів на основі 
раціонального застосування спеціальних вправ східних єдиноборств у поєднанні з вправами програми фізичного виховання. 

О.В. Долгановим [6] доведено, що організація фізичного виховання студентів на основі спортизації дозволяє 
підвищити рівень фізичної активності, дає можливість оволодіти знаннями в галузі фізичної культури, спорту та здорового 
способу життя, необхідних для підтримки високого рівня здоров’я, фізичного розвитку, фізичної підготовленості.  

М.В. Грязев із співавторами [26] пропонує боротьбу самбо в якості засобу для вирішення освітніх, оздоровчих і 
виховних завдань фізичного виховання студентської молоді. 

К.В. Троянов [19] розробив і експериментально перевірив методику початкової підготовки з боротьби самбо у 
процесі фізичного виховання студентів медичного університету. 

А.И. Орлов [14] вивчив і експериментально обґрунтував можливість застосування чувашської національної 
боротьби «керешу» як засобу фізичного виховання. Розроблено авторську програму навчально-тренувальної і виховної 
роботи з чувашської національної боротьби в клубно-факультативній системі роботи. 

В.Ю. Головановим [4] розроблено методику організації занять таеквондо зі студентами нефізкультурних вузів у 
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навчальний та позанавчальний час, в якій обґрунтовано доцільність застосування засобів таеквон-до на навчально-
тренувальних заняттях зі студентами; розроблено і апробовано зміст навчальної програми та навчально-тренувальних 
занять, що сприяють підвищенню фізичної підготовленості та зацікавленості студентів технічного вузу до занять фізичною 
культурою та спортом.  

Методику застосування засобів рукопашного бою у фізичному вихованні студентів та їх ефективність в підвищенні 
рівня фізичної підготовленості розглянуто в роботах С. Литвинова [50] та інших. В результаті дослідженнь було встановлено, 
що технічні і тактичні дії, під час єдиноборств були ефективним засобом впливу на розвиток координаційних здібностей. 
Важливою умовою цих заходів є необхідність створення нестандартних ситуацій в яких учасник повинен раціонально 
використовувати кумулятивний арсенал рухів в екстремальних умовах. 

В роботі О.В. Криловського [9] експериментально доведено переваги застосування засобів боксу з метою 
удосконалення фізичної підготовленості студентів неспеціалізованих вузів у порівнянні зі стандартними заняттями з 
фізичного виховання згідно навчальної програми.  

На матеріалі пляжної боротьби В.В. Квартичем [7] розглянуто проблему навчання студентів педагогічних закладів 
руховим навичкам засобами  єдиноборств та використання їх елементів у процесі фізичного виховання. 

Я.В. Куликовським [10] проведено дослідження присвячене проблемі використання реконструйованих традиційних 
форм і методів фізичного виховання (на матеріалі української боротьби на поясах).  

В. Синиговець [16] теоретично обґрунтував та експериментально перевірив ефективність інноваційних технологій 
фізичного виховання студентів педагогічних університетів із застосуванням народних традицій. Дослідник зазначає, що 
використання козацьких єдиноборств сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу студентів вищих 
навчальних закладів на заняттях з фізичного виховання. 

Ф.Г. Опанасюк із співавторами [12] вважають, що вивчення та науково-обґрунтоване використання народних видів 
боротьби у фізичному вихованні студентів урізноманітнить навчально-виховний процес студентів, підвищить ефективність 
занять, а також, збагатить молодь знаннями про традиції та звичаї українського народу. 

С.В. Коробко [8] в якості дієвого засобу фізичного виховання також пропонує боротьбу сумо. Науковцем розглянуто 
модель виховання фізичних якостей у студентів основної групи за допомогою елементів боротьби сумо. Запропонована 
модель надасть можливість студентам основної групи поліпшити ефективність створення навички динамічної стійкості.  

В своїй роботі Орен Д.Л. [13] розглядає підхід до формування здорового способу життя студентської молоді з 
використанням засобів сучасних традиційних та нетрадиційних видів єдиноборств. Автором наведено класифікацію видів 
єдиноборств, які можна застосовувати на позааудиторних заняттях зі студентами. 

Дослідження вчених В. О. Андрійцева [2], О.О. Чуйко [20], І. Й. Малинського, В. В. Яременка [21] свідчать, що 
сучасні види єдиноборств, такі як боротьба самбо, бойове самбо, дзюдо, вільна боротьба, користуються високою 
популярністю серед сучасного студентства – у результаті анкетування виявлено, що понад 57,0 % студентів бажають 
займатися видами єдиноборств. 

Враховуючи високий інтерес студентів до єдиноборств на заняттях з фізичного виховання у ЗВО, В.А. Бобровський 
зі співавторами [3] констатують, що завдяки засобам спортивної боротьби у хлопців відбулися достовірні зміни за всіма 
показниками фізичної підготовленості. 

Позитивний вплив фізкультурно-оздоровчих занять з елементами греко-римської боротьби доведено у 
дослідженнях А.Г. Семенова [15] у статистично-вірогідному підвищенні рівня розвитку рухових якостей та стану здоров’я 
студентської молоді.  

Значний інтерес студентів спостерігається і до занять із фізичного виховання, зміст яких побудований на оволодінні 
техніко-тактичними діями боксу.  

Дослідження О. В. Криловський [9] продемонстрували достовірні зміни ергометричних і функціональних показників 
спеціальної підготовленості боксерів, збільшення інтегрального показника реакції кардіореспіраторної системи на 13,8 %. До 
переваг занять боксом, на думку, О. В. Криловський [9] належать позитивні достовірні зміни у рівні фізичної підготовленості 
під час виконання контрольних нормативів. 

О. В. Донець, Д. В. Петрушин, І. М. Рясна та інші рекомендують практикувати у ЗВО на заняттях із фізичного 
виховання бокс, кікбоксинг. Автори стверджують, що дані єдиноборства сприяють розвитку кардіореспіраторної системи, 
швидкісно-силових якостей, підвищенню функціональної підготовленості, зниженню ЧСС, підвищенню загальної і 
спеціальної фізичної працездатності. 

Р. А. Тронь [18] вважає, що у сучасних складних умовах міжнародних відносин та проведення АТО у східній частині 
України заняття боротьбою самбо у ЗВО стають більш актуальними. Науковець зазначає, що боротьба як природний вид 
фізичних управ має прикладну спрямованість і використовується для військово-фізичної підготовки в армії і поліції майже всіх 
країн світу. Арсенал техніко-тактичних дій, рекомендованих і використовуваних у процесі прикладної підготовки, як правило, 
включає захист від різних видів нападу, а також кидки, удари, больові і задушливі прийоми. Застосування спеціального 
захисного спорядження для вивчення і вдосконалення техніки самбо сприяє наближенню процесу навчання до реальних 
ситуацій і не знижує якості виконання прийомів.  

Висновки. Таким чином, навчальні заняття з фізичного виховання зі спортивною спрямованістю у ЗВО на основі 
застосування засобів єдиноборств сприятимуть розвитку фізичних якостей, функціональних можливостей студентів, 
покращанню їх здоров’я, розумової та фізичної працездатності, підвищенню ефективності навчальної діяльності. 
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ 

 
В статті обґрунтовуються інтерактивні технології, їх значення і зміст в системі вищої освіти. Зясовано, що 

якісна професійна підготовка майбутнього вчителя фізичної культури можлива за умови впровадження в освітній процес 
інноваційних технологій навчання, а саме інтерактивних.  

Визначено, що складовими різноманітних інтерактивних технологій обов’язково є так звані пасивні й активні 
методи навчання. До ознак інтерактивного навчання нами віднесено: наявність спільної мети і чітко спланованого 
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очікуваного результату навчання; опора при навчанні на суб’єктний досвід кожного студента; навчання вибудовується 
на основі діалогу; позитивна взаємозалежність студентів, творчість, співпраця у навчанні. Досягнення особистого 
успіху можливе лише за умови досягнення успіху всіма учасниками освітнього процесу; активність, ініціативність всіх 
студентів в освітньому процесі; створення комфортних умов навчання. Студент повинен відчувати свою 
інтелектуальну спроможність; передбачати наявність проблемного завдання, здійснення обміну знаннями, ідеями, 
способами діяльності; виключення домінування однієї думки над іншою; поєднання індивідуальної, парної, групової, 
колективної роботи.  

Ключові слова: інтерактивні технології, освітній процес, майбутній вчитель фізичної культури, студент. 
  
Шевченко О. В. Интерактивные методы обучения в профессиональной подготовке будущих учителей 

физической культуры. В статье обосновываются интерактивные технологии, их значение и смысл в системе 
высшего образования. Выяснено, что качественная профессиональная подготовка будущего учителя физической 
культуры возможна при условии внедрения в учебный процесс инновационных технологий обучения, а именно 
интерактивных. 

 Определено, что составляющими разнообразных интерактивных технологий обязательно есть так 
называемые пассивные и активные методы обучения. К признакам интерактивного обучения нами отнесены: наличие 
общей цели и четко спланированного ожидаемого результата обучения; опора при обучении на субъектный опыт 
каждого студента; обучение выстраивается на основе диалога; положительная взаимозависимость студентов, 
творчество, сотрудничество в обучении. Достижение личного успеха возможно лишь при условии достижения успеха 
всеми участниками учебного процесса; активность, инициативность всех студентов в учебном процессе; создание 
комфортных условий обучения. Студент должен чувствовать свою интеллектуальную способность; предполагать 
наличие проблемной задачи, осуществлять обмен знаниями, идеями, способами деятельности; исключать 
доминирования одной мысли над другой; сочетание индивидуальной, парной, групповой, коллективной работы. 

 Ключевые слова: интерактивные технологии, учебный процесс, будущий учитель физической культуры, 
студент. 

 
Shevchenko O.V. Interactive teaching methods in the professional training of future teachers of physical culture 
 The article substantiates interactive technologies, their meaning and content in the system of higher education. It is found 

out that high-quality professional training of the future teacher of physical culture is possible on condition of introduction in 
educational process of innovative technologies of training, namely interactive. 

 It is determined that the components of various interactive technologies are necessarily so-called passive and active 
learning methods. The features of interactive learning we include: the presence of a common goal and a clearly planned expected 
learning outcome; reliance on the subjective experience of each student; learning is based on dialogue; positive interdependence of 
students, creativity, cooperation in learning. Achieving personal success is possible only if all participants in the educational process 
succeed; activity, initiative of all students in the educational process; creating comfortable learning conditions. The student must feel 
his intellectual ability; to provide for the presence of a problem task, the exchange of knowledge, ideas, methods of activity; exclusion 
of domination of one thought over another; combination of individual, pair, group, collective work. 

The practice of conducting practical classes in sports and pedagogical disciplines shows that learning as a process of 
accumulation of knowledge, formation of skills, abilities is successful only when a sufficiently high level of student activi ty is provided. 
The content of our proposed interactive learning is that the didactic process is planned to be carried out under conditions of constant, 
active interaction of all students. Interactive methods for a physical education lesson, we identified the following: "Brainstorming", 
cooperative learning, "Aquarium", role-playing game, "unfinished exercise". 

 Key words: interactive technologies, educational process, future physical education teacher, student. 
 
Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується глибокими соціально-економічними 

перетвореннями, коли від людини вимагаються не тільки знання і вміння, а й розвинені особистісні якості, які давали б їй 
змогу активно долучатися до творчої діяльності. У зв’язку з цим перед освітою постають нові завдання: школа повинна 
орієнтуватися на створення оптимальних умов для розвитку кожної дитини, спрямовуватися не на заучування, а на 
формування в учнів здібностей самостійно осмислювати навколишню дійсність. 

Надзвичайно важливим чинником під час формування професійно-педагогічних компетентностей майбутніх 
учителів є врахування нових вимог, які наразі ставляться до підготовки фахівців споживачами їхніх професійних освітніх 
послуг – загальноосвітніми навчальними закладами [2].  

Це передбачає перебудову процесу навчання, кінцевою метою якого має стати максимальне розкриття 
індивідуальних можливостей та самоактуалізація особистості кожного школяра. У зв’язку з цим, важливе наукове освітнє і 
суспільне значення має проблема дослідження теоретико - методичних засад підготовки майбутніх учителів закладів 
загальної середньої освіти до запровадження інноваційних технологій в освітній процес. Проблема змісту освіти особливо 
загострюється у зв’язку з різким збільшенням інформаційного потоку, що викликає необхідність своєчасного добору та 
використання необхідної інформації під час навчання у виші. Впровадження в освітній процес саме інтерактивних технологій 
вимагає якісно нового підходу до проблеми змісту освіти [3]. 

На наш погляд існує потреба в обґрунтуванні та розробці технології впровадження інтерактивних методів навчання 
в освітній процес вишів, що дозволить стимулювати пізнавальну діяльність, ініціативність, самостійність студентів.  

Мета роботи полягає у визначенні дієвих шляхів впровадження інтерактивних технологій навчання в освітній 
процес майбутніх учителів фізичної культури. Для вирішення поставленої мети нами були визначені наступні завдання: 
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1. Здійснити аналіз науково-педагогічної літератури з проблеми дослідження. 
2. Обгрунтувати зміст інтерактивних технологій в системі професійної освіти студентів. 
3. З’ясувати дієвість інтерактивних форм навчання в освітньому процесі майбутніх учителів фізичної культури. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений аналіз науково-педагогічної літератури дозволив зясувати, 

що проблема підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності хвилювала не одне покоління науковців, а саме 
видатних діячів П. П. Блонського, І. Ф. Гербарта, О. С. Макаренка, І. Г. Песталоцці, К. Д. Ушинського, С. Т. Шацького та ін. 
Надалі цими ідеями та розвитком даної проблеми займались Л. П. Буєва, О. А. Климова, І. І. Резвицький, В. Д. Шадрикова, В. 
А. Шаповалова та ін. У працях видатних фахівців педагогіки Л. М. Митіна, В. А. Сластеніна, В. І. Горової та ін. виділена 
структура педагогічної діяльності та шляхи її становлення. 

Теоретичні основи та специфіка процесу формування готовності майбутніх учителів до професійної діяльності 
відображені в працях Е. П. Белозерцева, В. П. Беспалько, О. В. Бондаревської, Ю. С. Брановського, А. В. Петровського, В. Н. 
Сагатовського та ін. [2, с. 15-16].  

На думку Н. Суворової інтерактивне навчання потребує спеціальної форми організації пізнавальної діяльності, яка 
має конкретну, передбачену мету – створення комфортних умов навчання, за яких кожен студент відчує свою успішність, 
інтелектуальну спроможність [5, с. 106].  

Здійснивши аналіз науково-педагогічної літератури, ми з’ясували, що складовими різноманітних інтерактивних 
технологій обов’язково є так звані пасивні й активні методи навчання.  

До ознак інтерактивного навчання нами віднесено: 
- наявність спільної мети і чітко спланованого очікуваного результату навчання;  
- опора при навчанні на суб’єктний досвід кожного студента;  
- навчання вибудовується на основі діалогу; 
- позитивна взаємозалежність студентів, творчість, співпраця у навчанні; 
- досягнення особистого успіху можливе лише за умови досягнення успіху всіма учасниками освітнього процесу; 
- активність, ініціативність всіх студентів в освітньому процесі;  
- створення комфортних умов навчання, студент повинен відчувати свою інтелектуальну спроможність;  
- передбачає наявність проблемного завдання, відбувається обмін знаннями, ідеями, способами діяльності і т. і., 

виробляється та відстоюється (або змінюється під дією аргументів) власна позиція в атмосфері взаємної підтримки, 
доброзичливості; 

- виключення домінування однієї думки над іншою, і виступаючих один над одним;  
- поєднання індивідуальної, парної, групової, колективної роботи.  
Технологія праці вчителя фізичної культури це мистецтво навчання й виховання, спрямоване на формування 

особистості школяра, а педагогічна технологія – сценарій організації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців з 
метою опанування обраної професії [2, с. 96]. 

На нашу думку для впровадження інтерактивних технологій в заняття з фізичної культури необхідним є створення 
функціональної системи управлінських впливів на процес навчання, яка проявляється в побудові раціонального алгоритму 
дій педагога та студентів з метою досягнення певного результату. Так, при реалізації певної технології, педагог повинен 
оцінити умови проведення занять, можливості студентів і вибрати відповідні засоби, методи, форми організації, методичні 
прийоми навчання, способи стимулювання їх діяльності в залежності від їх індивідуальних особливостей.  

 Інтерактивні технології – це організація засвоєння знань і формування певних вмінь та навиків через сукупність 
особливим способом організованих навчально-пізнавальних дій, що полягають у активній взаємодії студентів між собою та 
побудові міжособистісного спілкування з метою досягнення запланованого результату. 

 Досвід застосування інтерактивних технологій в сучасній освіті переконливо засвідчує, що вони сприяють 
інтенсифікації та оптимізації освітнього процесу, дозволяють студентам: 

- аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу й тому зробити 
засвоєння знань більш доступним; 

- навчитись формулювати власну думку, правильно її виражати, доводити власну точку зору, аргументувати й 
дискутувати; 

- навчитись слухати іншу людину, поважати альтернативну думку; 
- моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний соціальний досвід через включення в різні життєві 

ситуації; 
- вчитись будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, розв’язувати їх, 

шукати компроміси, прагнути діалогу; 
- знаходити спільне розв’язання діалогу; 
- розвивати навички проектної діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт [1]. 
 На думку Рудіка О.А. та Березюк В.С. методи і техніки, що використовуються в інтерактивному навчанні можна 

представити в наступному: презентації (скажіть, що, як); демонстрування (покажіть, як це робиться – або на відео, або за 
допомогою рольової практики (дайте можливість педагогам спробувати використати нові навички – узгоджуючи зі схемою 
відповідного процесу чи за допомогою ігор, рольових ігор, відеоматеріалів, які відбивають відповідну діяльність)); звороний 
зв’язок (після обговорення того, що педагоги зробили добре, а що можна було б зробити краще); обговорення в малих 
групах (дайте можливсть поговорити про нові стратегії та обмінятися думками щодо можливості їх практичного 
використання); планування подальших дій (нехай окреслять для себе, що вони робитимуть по-новому, коли опанують нові 
нові знання) [5, c. 64]. 
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 Науково-технічний прогрес у галузі вищої школи пропонує студентам та викладачам нові форми комунікації, нові 
типи розв’язання абстрактних і конкретних завдань, перетворюючи викладача з авторитарного транслятора основних ідей на 
натхненника інтелектуального і творчого потенціалу студента. Майбутнє за системою навчання, що вкладалася б у схему 
студент – технологія – викладач, за якої викладач перетворюється на педагога-методолога, технолога, а студент стає 
активним учасником освітнього процесу.  

 Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури занять. Як правило, структура таких 
занять складається з п’яти елементів: мотивація; оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів; 
надання необхідної інформації; інтерактивна вправа – центральна частина заняття; підбиття підсумків, оцінювання 
результатів заняття. 

Під час проведення занять застосовують парну і групову роботу (в малих та великих групах). Це спонукає студентів 
висловлювати свої думки, формує вміння переконувати, вести дискусію.  

Практика проведення практичних занять зі спортивно-педагогічних дисциплін показує, що навчання як процес 
накопичення знань, формування умінь, навичок протікає успішно лише в тому випадку, коли забезпечується досить високий 
рівень активності учнів. Сутність запропонованого нами інтерактивного навчання полягає в тому, що дидактичний процес 
планується здійснювати за умов постійної, активної взаємодії всіх студентів. Інтерактивними методами для уроку фізичної 
культури ми визначили наступні: «Мозковий штурм», кооперативного навчання, «Акваріум», рольова гра, «незавершена 
вправа». 

«Мозковий штурм» це ефективна інтерактивна технологія колективного обговорення, яка спонукає учасників на 
виявлення уяви і творчості шляхом вираження їх думок, допомагає знаходити декілька рішень поставленої проблеми. Цей 
метод був застосований під час вивчення теоретичного матеріалу. Спочатку повідомляли проблему, яку необхідно вирішити. 
Студенти повинні були обдумати її, озвучити, проаналізувати варіанти рішень та обирити найбільш прийнятні для них і по 
черзі висловлювали свої думки. Якщо студенти розуміють, чого від них вимагають, тоді «Мозковий штурм» проходить 
швидко. Шляхом правильно підібраних проблемних питань у студентів активізується мотивація щодо вирішення завдань 
заняття. Означений метод частіше рекомендуємо використовувати у підготовчій частині практичного заняття. 

Інтерактивна технологія кооперативного навчання передбачала роботу студентів у малих групах (кооперативна 
діяльність), допомагала набути навичок, необхідних для спілкування та співпраці. Вона стимулює роботу студентів в команді, 
виробляти ідеї, які допоможуть їм бути корисними одне одному. Висловлювання думок допомагало означити особисті 
можливості та укріпити їх. Кооперативне навчання дозволило студентам співпрацювати зі своїми ровесниками та 
реалізувати природне прагнення до спілкування. Дії вчителя в процесі кооперативного навчання студентів у малих групах 
спрямовувалися на об’єднання студентів у малі групи за різними показниками (за бажанням студентів, за напрямками їх 
інтересу до певного виду діяльності, за статтю, за рівнем сформованості у студентів рухових умінь, навичок тощо); 
ознайомлення студентів із завданням; залучення їх до організації групової роботи; визначення групами результатів роботи 
та уміння коментувати роботу груп. 

Удосконалити навички роботи в малих групах, сформувати комунікативну культуру та розвинути практичне 
мислення дозволив інтерактивний метод – «Акваріум». Після того як викладач об’єднав студентів у дві – чотири підгрупи і 
запропонував завдання для виконання та надав необхідну інформацію, одна з груп розташовувалася в центрі спортивного 
залу та утворювала своє маленьке коло. Групі, що працює, для виконання завдання необхідно було: 

- оголосити вголос ситуацію-завдання; 
- обговорити особливості його виконання в групі; 
- дійти спільної думки щодо способів виконання за 3-5 хв й виконати. 
Всі інші студенти груп повинні були тільки слухати й аналізувати, не втручаючись у процес обговорення, 

спостерігати за визначеними етичними правилами. Після закінчення 3-5 хвилин група займала своє місце, а інші студенти 
обговорювали наступні питання: 

- Чи погоджуються вони з думкою групи ? 
- Чи була ця думка достатньо аргументованою, доведеною? 
- Який зі способів виконання завдання вважають найбільш ефективним? 
Після цього місце в «Акваріумі» займала інша група, яка обговорювала наступну проблему. Всі групи по черзі мали 

побувати в «Акваріумі», а результати роботи кожної з них повинні бути обговорені в загальній групі студентів. Даний метод 
«Акваріум» сприяв формуванню критичного мислення майбутніх учителів фізичної культури та повазі до інших думок. 

Ігровий метод – це метод, який дозволив здійснювати освітній процес через гру і змагання. Він викликав у студентів 
радість, сприяв оптимізації навчання; забезпечив поступовий розвиток вольових якостей, підвищив мотивацію до навчання. 
Студенти намагалися проявити фізичні і психічні якості, про які вони і не підозрювали або соромилися показати при 
сторонніх.  

Метод «незавершена вправа» передбачав показ студентом або викладачем фізичної вправи або комбінації вправ, 
а інші студенти повинні були завершити її. Це спонукало їх до творчої активності і пошуку шляхів виконання практичних 
завдань з фізичної культури як на занятті так і під час самостійної роботи. 

Висновки. Практичні заняття зі спортивно-педагогічних дисциплін мають забезпечити студентам сприятливі умови 
для успішного засвоєння навчальної програми і бути не лише формою організації освітньої діяльності, а спрямовуватись на 
оволодіння студентами професійними знаннями, вміннями і навичками, підвищенню рівня фізичного розвитку й 
підготовленості. 

Отже, можна стверджувати, що використання інтерактивних методів навчання які впроваджуються в освітній процес 
студентів сприяють формуванню у них стійкої мотивації щодо опанування професійними компетенція майбутнього вчителя 
фізичної культури, фізично розвивають та удосконалюють фізичну підготовленість, розширюють їх руховий досвід, 
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формують у них практичні навички для самостійних занять фізичними вправами та допомагають розвитку творчої 
особистості. 

Література 
1. Кларин М. В. Интерактивное обучение – инструмент освоения нового опыта. Педагогика. 2000. Вип. №7. С. 12-

18. 
2. Мельнік А. О. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до позакласної роботи у 

початковій школі: дис. … канд.. пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Кіровоград, 2015. 246 с.  
3. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія і практика. Київ. 2002. 136 с.  
4. Рудік О.А., Березюк В.С. Інноваційні технології в ДНЗ. Х.: Вид. група «Основа»,2017. 224 с. 
5. Суворова Н. Интерактивное обучение: новые подходы. Инновации в образовании. 2001. Вип. 5. С.106-107.  

References 
1. Klarin, M.V. (2000). Interaktivnoe obuchenie – instrument osvoeniya novogo opy`ta [ Interactive learning - a tool for 

mastering new experiences]. Pedagogika, no. 7, pp. 12-18. 
2. Melnik, A.O. (2015). Formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury do pozaklasnoi roboty u pochatkovii 

shkoli [Formation of readiness of future physical education teachers for extracurricular activities in primary school]. Candidate’s 
thesis. Kirovohrad, Ukraine. 

3. Pometun, O. and Pyrozhenko, L. (2002). Interaktyvni tekhnolohii navchannia: teoriia i praktyka [Interactive learning 
technologies: theory and practice]. Kyiv, Ukraine. 

4. Rudik, O.A. and Bereziuk, V.S. (2017). Innovatsiini tekhnolohii v DNZ [Innovative technologies in schools]. Osnova, 
Kharkiv, Ukraine. 

5. Suvorova, N. (2001). Interaktivnoe obuchenie: novy`e podkhody [Interactive learning: new approaches]. Innovaczii v 
obrazovani, no. 5. pp. 106-107 

 
УДК 796.422.14.093.354-055.15 

Микола  Шульга 
доцент кафедри спортивних дисциплін і туризму, 

«Університет Григорія Сковороди в Переяславі», Переяслав 
 

МЕТОДИКА СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНАКІВ У БІГУ СТИПЛЬ-ЧЕЗ 
 

У статті здійснено аналіз стану проблеми силової підготовки бігунів-стипльчезистів. Мета роботи - розкрити 
особливості методики силової підготовки юнаків у бігу стипль-чез. Визначено особливості розвитку силових якостей у 
бігунів. Розкриті основні елементи методики виконання силових вправ спрямованих на розвиток різних рухових якостей і 
систем енергозабезпечення. Запропоновано засоби силової підготовки стипльчезистів. Надано рекомендації щодо 
виконання силових вправ для стипльчезистів. Здійснено розподіл різних силових вправ за місяцями цілорічного 
тренування. Встановлено, що систематичне застосування засобів силової підготовки сприяє розвитку різних видів 
витривалості, підвищує її ефективність, тим самим сприяючи росту спортивних результатів. При досягненні 
спортивних результатів слід враховувати, з одного боку оптимальне співвідношення енергетичних і силових факторів, 
а, з іншого боку, умови реалізації накопиченого (силового і енергетичного) потенціалу в процесі змагальної діяльності. 

Ключові слова: силова підготовка, юнаки, стипль-чез, методика. 
 
Николай Шульга. Методика силовой подготовки юношей в беге стипль-чез. В статье осуществлен 

анализ состояния проблемы силовой подготовки бегунов-стипльчезистив. Цель работы - раскрыть особенности 
методики силовой подготовки юношей в беге стипль-чез.  Определены особенности развития силовых качеств у 
бегунов.  Раскрыты основные элементы методики выполнения силовых упражнений направленных на развитие 
различных двигательных качеств и систем энергообеспечения. Предложены средства силовой подготовки 
стипльчезистив. Даны рекомендации по выполнению силовых упражнений для стипльчезистив. Осуществлено 
распределение различных силовых упражнений по месяцам круглогодичной тренировки. Установлено, что 
систематическое применение средств силовой подготовки способствует развитию различных видов выносливости, 
повышает ее эффективность, тем самым способствуя росту спортивных результатов. При достижении спортивных 
результатов следует учитывать, с одной стороны оптимальное соотношение энергетических и силовых факторов, а 
с другой стороны, условия реализации накопленного (силового и энергетического) потенциала в процессе 
соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: силовая подготовка, юноши, стипль-чез, методика. 
 
Shulga N. Methodology of strength training of young men in steeple-chase running.The article analyzes the state of 

the problem of preparation of runners-stifflerists. The purpose of the work is to reveal the peculiarities of the method of force training 
of young men in the run-of-the-clock. The features of development of power qualities in the runners are determined. The main 
elements of the method of performing force exercises aimed at the development of various motor qualities and energy supply 
systems are revealed. The means of strength training of Stiplezheists are provided with recommendations for the implementation of 
strength exercises for Stilfezists. Distribution of different strength exercises over the months of a year-long training. It was 
established that the systematic use of means of strength training contributes to the development of various types of endurance, 
increases its efficiency, thereby contributing to the growth of sporting results. When achieving sporting results, one must take into 
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account, on the one hand, the optimal ratio of energy and power factors, and, on the other hand, conditions for the implementation of 
accumulated (power and energy) potential in the process of competitive activity.  

Key words: force training, boys, stiple-chez, methodology. 
 
Постановка проблеми. У сучасній теорії та практиці спортивного тренування проблема силової підготовки 

залишається актуальною, що підтверджується різнобічними поглядами до побудови й контролю процесу силової підготовки 
на різних етапах річного тренувального циклу та відповідного застосування спеціальних засобів і методів для юних бігунів, 
які спеціалізуються у бігу на середні, довгі дистанції та стипль-чез. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз літературних джерел свідчить, про те, що сучасні бігуни недооцінюють 
роль силової підготовки, оскільки існують надзвичайно суперечливі думки про найбільш ефективні засоби і методи розвитку 
фізичних і, зокрема, силових здібностей у навчально-тренувальному процесі. Проблеми силової підготовки бігунів 
висвітлюються у працях сучасних науковців. Зокрема, Олексенко Д.Р., Сергієнко В.М. (2015) досліджували локально-м'язову 
силову підготовку бігунів на середні дистанції; Еліесер Камперо (2016) теоретично обґрунтував швидкісно-силову підготовку 
бігунів на короткі дистанції; Головко Н.Г. (2014) розглянуті основні аспекти тренування бігунів; Смирнов П.Г. (2015) 
досліджував особливості тренування бігунів на середні та довгі дистанції в передзмагальному періоді; Величко А.І. (2006) 
ґрунтовно досліджено та запропоновано моделі тренувальних мікроциклів бігунів на 3000м. та інші.  

Мета статті - розкрити особливості методики силової підготовки юнаків у бігу стипль-чез. 
Методи дослідження: аналіз, узагальнення та систематизація провідного теоретичного та практичного досвіду. 
Виклад основного матеріалу. Найважливішим завданням фізичної підготовки сучасних бігунів, тим більш стипль-

чез – це розвиток силових якостей. Тут велику увагу варто приділяти не лише підвищенню спеціальної, але й загальної 
силової підготовленості у взаємозв’язку з розвитком еластичності м’язів та гнучкості бігунів. Кінцева ж мета застосування 
засобів різної силової спрямованості – досягнення високого рівня всебічної фізичної підготовленості спортсмена [2,3,5,8]. 

У фізичній підготовці стипль-чез чітко проглядаються принаймні дві основні тенденції. Перша: сучасні бігуни – це 
атлети з чудово розвиненими рельєфними м’язами ніг, тулуба, рук. Цей факт указує не лише на загальну, а й на 
диференційовану локальну проробку практично всіх груп м’язів та м’язових груп, які в більшому або меншому ступені беруть 
участь у виконанні бігових рухів, а також у підтриманні на дистанції раціональної постави тулуба та положення голови. 

Друга тенденція: прагнення бігунів до зниження загальної маси тіла за рахунок максимально можливого зменшення 
(у розумних межах) частини жирової маси та збільшення м’язової маси. Це дозволяє за однакового силового потенціалу 
суттєво підвищити відносну силу бігунів та місць робочих зусиль м’язів ніг, що, головним чином, і визначає швидкість 
пересування на дистанції. 

Стипль-чез – це не просто біг на витривалість,  механізм виникнення втоми в гладкому бігу й стипль-чезі різний [9]. 
Спортсменові необхідно на дистанції подолати 35 перешкод, тобто зробити 35 стрибків, із них 7 – це яма з водою. І значення 
силової підготовки в тренуванні стипльчезистів важко перецінити. Якщо в гладкому бігу головним фактором, який порушує 
структуру рухів, є втома, то в бігу з перешкодами крім утоми економічність руху затрудняють також бар’єри і яма з водою. 

Особливості розвитку силових якостей стипльчезистів визначаються за такими показниками: а) конституція, б) 
силові якості, в) витривалість [8]. 

Бігуни з перешкодами для розвитку максимальної сили, як правило, застосовують повторно серійний метод [2,5]. 
Прикладами його можуть стати наступні варіанти : 

1. Вага штанги 60-80 % від максимально можливої. Виконується 10-15 присідань у повільному темпі в 
кожному з трьох підходів, що складають одну серію. Пауза між підходами – 4-6 хв. Заняття складається з 3-4 серій з 
відпочинком у 8-10 хв., заповненим вправами на розслаблення. 

2. Серія складається з двох підходів: у першому 10-15 присідань у повільному темпі, у другому 15-20 
присідань у швидкому темпі; відпочинок між підходами 4-6 хв. У занятті 3-4 серії, відокремлені 8-10 хвилинною паузою. 

3.  Присідання зі штангою вагою 80% – 6-7 разів, 90% – 3 рази і 95% – 1-2 рази. Відпочинок між підходами 5-
6 хв. 4 підходи складають серію. У занятті виконуються дві серії з інтервалом у 8-10 хв., заповненим вправами на гнучкість. 

4. Вправи з ізометричним режимом роботи м’язів. У положенні ледь зігнутих у колінах ніг плавно 
збільшується напруга м’язів до максимальної і так утримується протягом 6-8 с. Приклад: 2-3 підходи з 5-6 напруженнями в 
кожному та відпочинком між ними не менше хвилини, а між підходами – 4-6 хв. У занятті виконуються дві серії із 2-3 підходів і 
відпочинком 6-8 хв. Тренувальне заняття варто закінчити вправами на розслаблення. 

Варто відзначити, що всі бігуни й особливо молоді, при присіданні з великою вагою на плечах отримують значні 
навантаження на хребет і особливо на його поперековий відділ [1]. Для запобігання травм спини варто практикувати замість 
присідань жим ногами, лежачи на спині. 

У бігу з перешкодами велике значення має не стільки максимальна, а вибухова та швидкісна сила. Для її розвитку 
використовуються вправи з обтяжуванням, застосовується повторно серійний метод. Нижче наводяться варіанти таких 
вправ [1]. 

1. Вага штанги – 60-80%. В одному підході – 5-6 присідань, які виконуються з максимальною швидкістю, 
частота присідань низька. У серії - 3-4 підходи з відпочинком між ними 4-6 хв. В занятті – 2-4 серії з відпочинком 6-8 хв. 

2. Присідання зі штангою вагою 70% - 10 разів, 80% - 8, 85% - 6 і 90% - 4 рази. Відпочинок між підходами – 4-
5 хв. Виконуються дві серії з чотирма підходами у кожній. Між серіями відпочинок 8-10 хв., заповнений вправами на 
розслаблення. Після вправ із штангою варто виконати серію короткочасних стрибкових вправ і закінчити заняття (по 
можливості) довгими пробіжками. 

3. Вправи для м’язів-розгиначів ніг. Вистрибування зі штангою на плечах або гирею, стоячи на паралельних 
лавах (опорах). Вага штанги у межах 30-60 %. Кожне вистрибування робиться якомога швидше. Вправа пов’язана з 
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переключенням від поступальної роботи м’язів до долаючої. У підході 4-6 вистрибувань. Серія включає 2-3 підходи з 
відпочинком між ними 4-6 хв. Заняття складається з 2-3 серій, між якими робиться 8-10 хвилинний відпочинок. Вага гирі (16, 
24, 32 кг) підбирається індивідуально відповідно до можливостей бігунів. В одному підході 6-8 вистрибувань, виконаних із 
граничним зусиллям. У серії 2-3 підходи з відпочинком 6-8 хв. Заняття може включати 2-3 серії з відпочинком 10-12 хв. 

4. З глибокого присіду зі штангою (вага 60-80%) на плечах піднятися на 1/3 усієї амплітуди руху (вставання), 
потім швидко опуститися у вихідне положення і миттєво переключитися на долаючий режим роботи м’язів ніг, тобто на 
вставання. У вправі акцентується увага на переключенні від поступальної роботи м’язів до долаючої. У кожному підході 
робиться 3-5 повторень. У серії 2-3 підходи з інтервалом 4-6 хв. Заняття складається у 2-3 таких серій з паузою 8-10 хв., 
заповненою вправами на розслаблення. 

5. Вага штанги 50-60 %. У серії 2 підходи з 15-30 швидкими, але не частими присіданнями й відпочинком між 
підходами 4-6 хв. Заняття складається з 2-3 серій із 8-10 хвилинними відпочинком, під час якого –  біг “підтюпцем”. 

Стипльчезисти для розвитку вибухової та швидкісної сили користуються стрибковими вправами, що виконуються на 
одній або двох ногах із максимальним зусиллям [9]. Стрибки розподіляються на короткі й довгі. Вони можуть бути орієнтовані 
як на швидке просування вперед, так і на просування вперед у помірному темпі [7]. 

Варіанти використання стрибкових вправ для розвитку вибухової й швидкісної сили : 
1. 6-8 разові стрибки з ноги на ногу з активним маховим рухом вільною ногою і максимально сильним 

відштовхуванням. Вправа повторюється 6-8 разів в одній серії з довільним відпочинком. У занятті – 2-3 таких серії, 
відпочинок між ними (до 8-10 хв.) заповнюється повільним бігом. Великий тренувальний ефект досягається за умови 
виконання стрибків угору (кут 6-8 градусів). 

2. Стрибки з ноги на ногу (багатоскоки) із субмаксимальною силою відштовхування на відтинках 50-60 м з 
подальшим збільшенням дистанції до 100 м. Спочатку в серії 3-4 повтори, із часом доводиться до 5-6. 10-15-хвилинні  
інтервали заповнюються повільним бігом і ходьбою. 

Широкі можливості для розвитку вибухової й швидкісної сили  розкриває комплексний метод. Типовий варіант цього 
методу:  

Присідання зі штангою на плечах вагою 60-80% від максимальної, два підходи з 5-6 повтореннями. Після 4-6 
хвилин відпочинку – стрибкові вправи з гранично сильним відштовхуванням (наприклад, потрійний або п’ятиразовий 
стрибок). Виконується 4-6 стрибків у серії з відпочинком 2-3 хв. У занятті 2 серії з інтервалами у 6-8 хв., заповненими 
вправами на гнучкість та розтягування. Вистрибування з гирею : 2 підходи з 6-8 повтореннями. Після 3-4 хвилинного 
відпочинку – стрибкові вправи, що виконуються із субмаксимальним зусиллям. Наприклад, 8-10 разовий стрибок із ноги на 
ногу – 5-6 разів. Перепочинок 2-3 хв. Комплекс (вистрибування + стрибок) повторюється 2-4 рази. 6-8 хвилинний відпочинок 
між комплексами заповнюється бігом “підтюпцем” [8]. 

Для розвитку силової витривалості застосовуються вправи зі штангою і біг у складних умовах. Стипльчезистам 
можна рекомендувати так званий метод «боді-білдінгу» [1].  

Варіант 1. Напівприсід із штангою вагою 60-70 % від максимальної. В одному підході 15-20 повторень, кількість 
підходів до п’яти, із відпочинком між ними 20-30 с. Загальна маса вантажу, що підіймається під час заняття, може досягати 4-
4,5 тонн. Такий варіант навантаження використовував у своїй підготовці видатний бігун на середні та довгі дистанції Саїд 
Ауіта. 

Варіант 2. Напівприсід зі штангою вагою 85 – 95 %. У підході 6-8 повторень, підходів – 3-5. Відпочинок між 
підходами – 3-5 хвилин.  

Крім двох наведених варіантів вправ, стипльчезисти можуть виконувати ще й наступні вправи : 
1. Присідання зі штангою вагою 40-60 % з 10-20 повторюваннями. У занятті виконується 3-5 підходів із паузою від 

30 с до 2,5 хв. 
2. Присідання зі штангою вагою 25-40 %. У підході 30 і більше повторень, кількість підходів – 4-6, з інтервалами 

між ними від 30 с до 1 хв. 
З метою розвитку силової витривалості стипльчезисти широко використовують стрибкові вправи [9]. 
Рекомендуються наступні варіанти : 
1. Багатоскоки на відрізках 100-150 м  із помірною частотою рухів. У серії 4-5 повторень із хвилинним відпочинком 

між ними. У занятті виконуються 2 серії з паузою в 10-12 хв. Під час пауз виконуються  вправи на гнучкість та розслаблення. 
2. Багатоскоки з акцентованим відштовхуванням на відрізках 150-200 м. Повторень – 3-4.  Кількість повторень 

поступово збільшується до 6-8 в одному занятті. Тривалість відпочинку – 4-6 хв. 
3. Багатоскоки на відрізку до 300 м з помірною силою відштовхування й частотою рухів. Заняття складається з 2-3 

повторень із 10 хвилинною паузою, що заповнюється бігом «підтюпцем». Ефективність розвитку силової витривалості 
суттєво зростає, коли багатоскоки виконуються на місцевості, спрямованій вгору під кутом 8 градусів [5]. 

Для розвитку силової витривалості спортсменів також широко використовуються різноманітні варіанти бігу вгору [4] 
: 

1) біг на відрізках 40-60 м з акцентом на відштовхування, субмаксимальною частотою рухів, 8-10 повторень у серії з 
відпочинком 1-1,5 хв. Виконується дві серії з паузою між ними у 6-8 хв. 

2) біг на 200-метрових віддрізках із субмаксимальною силою відштовхування з ЧСС 170-180 пошт./хв. У серії 8-10 
повторень із відпочинком, що визначається часом повернення бігуна до місця старту. В занятті виконуються дві серії з 5-7 
хвилинним відпочинком між ними. 

3) біг на відрізках 300-400 м. При ЧСС 180 пошт./хв. – 10 повторень, відпочинок – біг «підтюпцем» при поверненні 
на місце старту. 

4) біг угору крутизною не більше 5 градусів на відрізках 800-1000 м при ЧСС 180 пошт./хв. і відпочинком 8-10 хв., що 
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заповнюється бігом «підтюпцем».  
Після кожного з чотирьох наведених варіантів вправ бігу вгору наприкінці тренування треба пробігти 800-1000 м у 

повільному темпі (ЧСС – 160-170 пошт./хв.) по рівній місцевості [3,4]. 
Дбаючи про розвиток силової витривалості, можна застосовувати біг по піску, ріллі, глибокому снігу. Проте 

надавати методичні поради тут важкувато у зв’язку з різними параметрами піску, ріллі, снігу (щільність, глибина, тощо) у 
кожному конкретному випадку. Сприятимуть розвитку силової витривалості і раніше запропоновані комплекси засобів та 
методів спеціальної фізичної й технічної підготовки стипльчезистів.  

Наведені вправи і методики їх виконання в таблиці 1, що застосовуються для розвитку рухових якостей, – це лише 
типові приклади, загальні орієнтири [6,7]. Виконувати їх необхідно з урахуванням підготовленості спортсменів.  

Таблиця 1 
Основні елементи методики виконання силових вправ, направлених на розвиток різних рухових якостей і систем 

енергозабезпечення 

Вправи, градус Відріз 
ки, м 

Інтенсив- 
ність, % 

Кількість 
повторень, 

серій 

Відпо- 
чинок, 

хв 

Рухові якості, 
що розвиваються 

Системи енерго- 
забезпечення, 

що розвиваються 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Стрибки з  
    ноги на ногу 

40-60 95-100 (3-4) х 2-3 2-3; 5-6 Силовий ком- 
понент ЦРС 

Алактатна, 
Аеробна 

2. Стрибки з ноги  на 
ногу вгору 

   (6 – 10 г) 

80-100 90-95 3-7 3-4 Локальна силова 
витривалість 

Анаеробна 

3. Стрибки з ноги 
   на ногу згори 
   (2-3 г) 

30-40 90-95 (2-3) х 2 3;  5-6 Силовий 
компонент ЦРС 

Алактатна, 
аеробна 

4. Скоки на одній 
нозі 

30-40 95-100 (2-3) х 2 3-4; 6 Швидкісний 
компонент ЦРС 

Алактатна, 
аеробна 

5. Скоки на одній 
нозі вгору (4-6 г) 

30-50 90-95 (2-3) х 2 3-4; 5-6 Максимальна 
сила 

Алактатна, 
аеробна 

6. Скоки на одній 
нозі згори (2-3 г) 

20-30 90-95 (2-3) х 2 3-4; 6 Максимальна 
сила 

Алактатна, 
аеробна 

7. Біг у гору (3-4 г) 50-60 95-100 (3-4) х 2-3 3; 5-6 Швидкісна сила Алактатна, 
Аеробна 

8. Біг у гору (6-8 г) 50-60 85-90 (5-6) х 2-3 2-3; 5-6 Локальна силова 
витривалість 

Алактатна, 
Аеробна 

9. Біг у гору (5-8 г) 150-200 85-90 8-12 2-3 Силова і 
анаеробна 

витривалість 

Анаеробна 

10. Біг у гору (3-5 г) 300-500 
80-85 

80-85 5-7 2-3 Силова й аеробна 
витривалість 

Аеробна 

11. «Колесо» з 
ударною загріб. 
постановкою ноги в 
гору 

30-40 
 
 

90-95 6-8 2-3 Швидкісний 
компонент ЦРС 

Алактатна, 
аеробна 

12. Стрибки в гли- 
   бину майже на  
   прямих ногах із 

послідовним 
відштовхуванням 

Висота 
40-60 см 

95 (5-7) х 2-3 2-3; 5-6 Швидкісний 
компонент ЦРС 

Алактатна 

13. Підскоки майже 
на прямих ногах (на 
носках) 

 95 (50-70) х 2-
3 

5-6 Швидкісний і 
силовий 

компонент ЦРС 

Алактатна 

Рекомендації з методики виконання силових вправ для стипльчезистів (Шульга М.П., 2015) 
 Ріст спортивних результатів бігунів повинен забезпечуватись за рахунок підвищення рівня розвитку всіх 

рухових якостей – витривалості, силових здібностей, швидкісних можливостей. 
 У тренувальних заняттях бажано спочатку виконувати бігову роботу переважно аеробного характеру, 

тобто з ЧСС не більше 170 пошт/хв., а в кінці – швидкісно-силової або силової направленості. 
 Для покращення спортивних результатів стипльчезистів силова підготовленість набуває 

фундаментального значення, не меншого, ніж аеробні можливості. 
 У тренуванні бігунів необхідно підвищувати рівень силових можливостей не тільки ніг, але й тулуба, а 

також рук і зв’язок. 
 М’язи рук і ніг мають однакове співвідношення повільних та швидких м’язових волокон. Тому, чим більше у 

бігуна швидких волокон у руках, тим частіше він зможе працювати руками і відповідно ногами. Це в першу чергу необхідно 
для виконання прискорень на дистанції й швидкого фінішування. 



Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова   Випуск 7 К (127) 2020 
Scientific journal National Pedagogical Dragomanov University    Issue 7 K(127) 2020 

 

132 

 На заняттях, направлених на розвиток силових можливостей бігунів, силові вправи, які виконуються в 
долаючому режимі, необхідно обов’язково чергувати з вправами, що виконуються в поступальному режимі.  

 Бігуни постійно повинні застосовувати вправи на розтягування, оскільки м’язи, які можуть більше 
розтягнутись (до визначеної межі), із більшою силою скорочуються. 

 Важливого значення в бігу набуває потужність скорочення м’язів, що являє собою результат прояву сили й 
швидкості, тобто силового й швидкісного компонентів. В бігу основна роль відводиться швидкісному, який розвивається, 
однак, на базі силового компоненту. 

 Протягом перших двох місяців підготовчого періоду необхідно розвивати силовий компонент потужності в 
першу чергу за рахунок виконання напівприсідів із штангою вагою 1-1,5 власної маси бігуна. Ефективною вправою буде біг у 
дуже круту гірку на короткому відрізку дистанції, виконаний у повну силу. 

 Біг із високим підніманням стегна повинен виконуватись цілеспрямовано на значно більш довгих 
відтинках, ніж це робиться на практиці, особливо в підготовчий період. Цю вправу необхідно чергувати з вправами на 
гнучкість та розтягування. 

 Для вдосконалення швидкісного компоненту потужності м’язів ніг доцільно використовувати стрибки з ноги 
на ногу (багатоскоки), стрибки в глибину на двох ногах (висота не більше 50 см), стрибки через низькі бар’єри  на швидкість, 
скоки на одній нозі, підскоки на двох ногах із мінімальним згинанням у колінному суглобі з реєстрацією часу й кількості, біг 
угору (крутістю до 8 градусів) із максимальною швидкістю на коротких відтинках (до 60 м). 

Ефективність різнобічного фізичного розвитку бігунів, залежить не тільки від вибору відповідних вправ і методик їх 
виконання, але й від раціонального розподілу у річному тренувальному процесі (за періодами, етапами, мікроциклами, 
окремими заняттями) [2]. Орієнтовний розподіл різних силових вправ за місяцями цілорічного тренування подано в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Приблизний розподіл різних силових вправ за місяцями цілорічного тренування 

№ 
вправи 

М І С Я Ц І 

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

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Штанга 
велика 

вага 
Штанга 

мала вага 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 
+ 
- 
+ 
 

+ 
 
- 

+ 
+ 
- 
+ 
+ 
- 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
 

+ 

+ 
- 
- 
+ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
+ 
+ 
+ 
 
- 
 

+ 

+ 
+ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
+ 
 
- 
 

+ 

- 
+ 
- 
- 
+ 
- 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
 

+ 
 
- 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 
 
- 
 

+ 

+ 
- 
- 
+ 
- 
- 
+ 
- 
+ 
- 
+ 
- 
+ 
 
- 
 

+ 

+ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
+ 
 
- 
 
- 

+ 
+ 
- 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
- 
+ 
 
- 
 

+ 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 
- 
 

+ 

Висновки. Систематичне застосування засобів силової підготовки сприяє розвитку різних видів витривалості, 
підвищує її ефективність, тим самим сприяючи росту спортивних результатів. При досягненні спортивних результатів слід 
враховувати, з одного боку оптимальне співвідношення енергетичних і силових факторів, а, з іншого боку, умови реалізації 
накопиченого (силового і енергетичного) потенціалу в процесі змагальної діяльності. 

Перспективи подальших розвідок полягають у перевірці ефективності методики силової підготовки юнаків у бігу 
стипль-чез. 
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3. НАУКОВИЙ НАПРЯМ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ 

ДІТЕЙ, ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ  
 

УДК 378.016-027.556:796.815 
 

Безкоровайний Сергій Борисович 
ст. викладач кафедри спортивних дисциплін і туризму,  

Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ НЕ ФІЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФІЛЮ ЗАСОБАМИ 
ЄДИНОБОРСТВ  

 
У статті здійснено аналіз та узагальнення літературних джерел щодо удосконалення фізичних здібностей 

студентів, що займаються сумо та суміжними видами єдиноборств. Встановлено основні підходи розвитку швидкісно-
силових якостей, а саме: удосконалення між м’язової координації; удосконалення внутрішньо-м’язової координації; 
удосконалення власної реактивності м’язів. Перевірено ефективність комплексів вправ, спрямованих на розвиток 
фізичних якостей у студентів в умовах факультативних занять. Виявлено статистично достовірний приріст 
показників розвитку швидкісно–силових якостей, а саме: показники стрибка у довжину з місця збільшились на 4,73%, 
лазіння по канату без допомоги ніг – на 3,48%, підтягування на поперечині на 18%, перевороти із упору головою в килим 
на «борцівський міст» і у зворотному напрямку – на 7,56%, забігання навколо голови – на 6,63%. 

Ключові слова: єдиноборства, фізичні якості, факультативні заняття.  
 
Безкоровайный Сергей Борисович. Усовершенствование физических способностей студентов, 

которые занимаются единоборством в условиях факультативных занятий. В статье осуществлен анализ и 
обобщение литературных источников по развитию скоростно-силовых качеств у студентов, занимающихся сумо и 
смежными видами единоборств. Установлены основные подходы развития скоростно-силовых качеств, а именно: 
совершенствование между мышечной координации; совершенствования внутренне-мышечной координации; 
совершенствование собственной реактивности мышц.  Проверена эффективность комплексов упражнений, 
направленных на развитие скоростно-силовых качеств у студентов-сумоистов в условиях факультативных занятий. 
Выявлено статистически достоверный прирост показателей развития скоростно-силовых качеств, а именно: 
показатели прыжка в длину с места увеличились на 4,73%, лазание по канату без помощи ног - на 3,48%, подтягивание 
на перекладине на 18%, перевороты с упора головой в ковер на «борцовский мост» и в обратном направлении - на 
7,56%, забегания вокруг головы - на 6,63%.       

Ключевые слова: единоборства, физические качества, факультативные занятия.   
 
Sergey Bezkorovainy. The dynamics of the development of speed-strength abilities of students who are engaged 

in sumo in terms of elective classes. The article analyzes and summarizes the literary sources for the development of speed-
power qualities in students involved in sumo and related martial arts. The main approaches to the development of speed-strength 
qualities are established, namely: improvement between muscular coordination;  improving intra-muscular coordination; Improving 
your own muscle reactivity.  Shvidkіsno-strength training includes the use of a different way of practice and methods, which can be 
done on the development of the students' pedestrians at the most seamy rukhakh. The most effective people have the right to be 
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close to the nature of the nervous and mousy structure and the structure of the sport.  When tsiomu can be hidden in vplivati  rozvitok 
peculiar dakosti і on the advanced technology tehnіki kind sport. The effectiveness of sets of exercises aimed at the development of 
speed-strength qualities in sumo students in terms of elective classes has been tested. A statistically significant increase in the 
performance of speed-strength qualities was revealed, namely: indicators of the long jump from the spot increased by 4.73%, rope 
climbing without the help of legs - by 3.48%, pulling up on the crossbar by 18%, coups from the stop  head to the carpet on the 
"wrestling bridge" and in the opposite direction - by 7.56%, running around the head - by 6.63%. 

Keywords: speed strength, optional classes. 
 
Постановка проблеми дослідження. В наш час, під впливом науково-технічного прогресу та широкого 

впровадження інформаційних технологій навчання, процес підготовки спеціаліста поєднується зі значними розумовими та 
психологічними навантаженнями на організм студентів. Значно підвищуються вимоги до рівня здоров’я фахівців у різних 
галузях, рівня розвитку їх фізичних і психічних якостей, а саме професійно важливих, таких, як здатність до швидкої 
адаптації, працездатність, витривалість тощо. 

Аналіз літературних джерел показує, що в практиці підготовки борців при розвитку фізичних якостей 
використовуються різні вправи із засобів загальної та спеціальної фізичної підготовки. Впродовж останніх років багато 
дослідників зверталися до проблеми удосконалення організації фізкультурно-оздоровчих занять зі студентською молоддю з 
пріоритетним використанням різних видів єдиноборств (дзюдо, ушу, тхеквондо, греко-римська боротьба, карате-до, сумо, 
бокс тощо) [22, 23]. 

Аналіз науково-методичної літератури показав, що на сьогоднішній день проведено ряд досліджень, в яких 
розглядається ефективність пріоритетного застосування різних видів єдиноборств у процесі фізичного виховання в вузі. За 
час навчання у вищому закладі освіти у студентів має сформуватися впевненість у необхідності постійно працювати над 
собою, вивчаючи особливості свого організму; вміння раціонально використовувати свій фізичний потенціал, впроваджуючи 
здоровий спосіб життя, постійно засвоювати цінності фізичної культури [25, 28, 29]. Саме тому, пошук нових, ефективних 
форм організації навчального процесу з фізичного виховання у вищому навчальному закладі є важливим завданням 
викладачів кафедри фізичного виховання. Адже для більшості студентів заняття фізичною культурою та спортом у вузі є 
єдиним засобом збільшення рухової активності та мають велике значення для зміцнення і збереження їх здоров’я [5]. 

Аналізуючи наукові роботи, можна стверджувати, що проблему розвитку фізичних якостей в єдиноборствах 
вивчало багато фахівців [2, 3, 5, 9], що підтверджує актуальність дослідження. 

Завдання дослідження:  
1. аналіз та узагальнення літературних джерел щодо розвитку фізичних якостей у студентів, що займаються 

сумо та суміжними видами єдиноборств; 
2. перевірити ефективність комплексів вправ спрямованих на розвиток швидкісно-силових якостей у 

студентів в умовах факультативних занять. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Рівень фізичної підготовленості студентів залежить в значній мірі від 

спрямованості навчального процесу, його структури, змісту, методів і засобів його реалізації. З вибором того чи іншого виду 
спорту для занять у вузі, студенти намагаються задовольнити свої індивідуальні фізичні та психологічні потреби в руховій 
активності. Підвищення ефективності процесу фізичного виховання студентів можливе за рахунок збільшення рухової 
активності, залучення їх до систематичних занять спортом, у тому числі єдиноборствами, використання сучасних технологій 
спортивної підготовки та оздоровчих занять [15].  

Дослідження можливостей вдосконалення та розвитку фізичних якостей у єдиноборствах дуже різноманітні. 
Розвиток швидкісно-силових здібностей у всьому діапазоні зовнішніх опорів, властивих діяльності єдиноборців, збільшується 
при одночасному підвищенні максимальних величин швидкості та сили, є характерним для початківців [2, 4, 9]. Поєднання 
силових та швидкісних компонентів при переважному зростанні показників максимальних зусиль притаманні 
висококваліфікованим спортсменам [9]. З підвищенням рівня майстерності збільшується тенденція до використання 
інтенсивніших та спеціалізованих дій. Ю.В.Верхошанский [11] відзначає, що найкращими засобами спеціальної швидкісно-
силової підготовки є самостійно-змагальні вправи. Однак на практиці надмірне їх використання пов’язане з великими 
витратами нервової та фізичної енергії. У зв’язку з цим в тренуваннях використовуються вправи, які впливають різною мірою 
на окремі параметри руху. У зв’язку з цим необхідно ретельно обирати засоби, які враховують специфічність та локальність 
рухових дій борців [5]. 

Б.С. Семенів [8] аналізуючи специфіку швидкісно-силової підготовки борців у зв’язку з особливостями техніко-
тактичної майстерності, спеціально підкреслює велику значущість високого рівня прояву швидкісно-силових якостей. 
Необхідністю вдосконалення та прояву в борців як загальних силових, так і вибухових здібностей. 

Дослідження А.О. Акопян [1], С.В. Латишева [7], В.С. Дахновский, Ю.П. Герасимов, В.Г. Пашенцев [4], 
підтверджують позитивний взаємозв’язок між спеціальною швидкісно-силовою та технічною підготовкою борців та 
дзюдоїстів. Тому ми припускаємо, що існує позитивний взаємозв’язок і у боротьбі сумо.  

У сумо найчастіше доводиться зустрічатися з комплексним проявом швидкісних якостей. Так, тривалість виконання 
спортсменом будь-яких технічних дій залежить від часу реакції та швидкості виконання поодиноких рухів. Найбільше 
практичне значення у зв’язку з цим має швидкість виконання цілісного руху, а не його елементарних форм. Однак, швидкість 
складного руху обумовлена не лише рівнем розвитку швидкісних якостей, але й іншими чинниками. Наприклад, частота 
виконання кидків у сумо залежить від структури виконуваної технічної дії, дистанції, з якою робляться кидки, міри опору 
партнера [6, 9, 11]. Розділити розвиток швидкості та сили в процесі тренування можна лише умовно, оскільки ці якості в 
сумоїстів взаємозв’язані. 

Практика свідчить: для різних фізичних вправ характерна специфічна спрямованість дії на організм спортсмена. 
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Зрозуміло, що і ефект розвитку швидкісно-силових якостей тісно пов’язаний із співвідношенням вживаних методів, 
структурою усього комплексу фізичних вправ. 

Фізична підготовка сумоїстів включає усю різноманітність наявних засобів та методів, спрямованих на розвиток 
здібностей студентів долати значні зовнішні опори при максимально швидких рухах. 

На розвиток фізичних якостей можуть впливати різні вправи регіональної та загальної дії. Проте, коли йдеться про 
розвиток якостей специфічних для сумо, то найбільш ефективними є спеціально підібрані вправи, які близькі за характером 
зусиль та структурою рухів у сумо. При цьому можна спрямовано впливати на розвиток специфічних якостей і на 
вдосконалення техніки сумо [3]. 

Виховання здатності концентрувати м’язові зусилля має здійснюватися в тих умовах, які відповідають специфіці 
спортивної боротьби, зокрема, ідентичні характеру та режиму роботи м’язів під час виконання технічних дій. З цією метою 
спеціальні вправи повинні підбиратися так, щоб вони відповідали структурі технічних дій під час змагальної схватки [6]. 

У дослідженні взяли участь студенти-сумоїсти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди» у кількості 12 чоловік. 

З метою розвитку фізичних якостей студентів ми обрали комплекси вправ запропоновані В. Андрійцевим [3], які 
були адаптовані у відповідності до індивідуальних особливостей студентів та специфіки організації факультативних занять. 

Аналіз отриманих результатів проміжного тестування сумоїстів показав, що покращились майже всі показники. 
Результати проміжного тестування підтверджують висновки про позитивний вплив запропонованих Андрійцевим 

комплексів вправ на розвиток швидкісно–силових якостей студентів-сумоїстів в умовах факультативних занять. 
Остаточне тестування, проведене наприкінці навчального року, дозволило визначити вплив обраних комплексів 

вправ на рівень розвитку швидкісно–силових якостей у студентів, що займаються сумо. Так, показники стрибка у довжину з 
місця, підтягування на поперечині змінились з рівня нижче за середній до середнього рівня, показники лазіння по канату 
зросли з низького до середнього рівня, показники забігання навколо голови та перевороти із упору головою в килим на 
«борцівський міст» і у зворотному напрямку - з низького рівня до рівня нижче за середній. 

Таким чином, комплекс вправ для розвитку фізичних якостей та аналіз отриманих результатів, дає змогу 
стверджувати про позитивну динаміку зміни по всіх показниках. Оскільки, результати дослідження вихідного рівня розвитку 
фізичних якостей студентів мали низький та нижче за середній рівень. 

Після проведення експерименту нами виявлений статистично достовірний приріст показників розвитку швидкісно–
силових якостей. 

Показники стрибка у довжину з місця збільшились на 4,73%, лазіння по канату без допомоги ніг – на 3,48%, 
підтягування на поперечині на 18%, перевороти із упору головою в килим на «борцівський міст» і у зворотному напрямку – на 
7,56%, забігання навколо голови – на 6,63%. 

Залучення студентів та формування в них стійкого інтересу до систематичних занять спортивними 
єдиноборствами, вимагають змін в методах організації навчально-тренувального процесу, застосуванні засобів, більш 
поглибленого індивідуального підходу, заснованого на вивченні здібностей та можливостей студентів. Комплексне 
вирішення цих питань у подальшому сприятиме зміцненню здоров'я студентів, покращенню рівня фізичної підготовленості, 
досягненню спортивних результатів, формуванню високих моральних та вольових якостей. 

Висновок. Після проведення експерименту нами виявлений статистично достовірний приріст показників розвитку 
швидкісно–силових якостей. Використаний і впроваджений в практику комплекс вправ для розвитку швидкісно–силових 
якостей дав змогу студентам покращити свою фізичну підготовку в умовах факультативних занять. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці та перевірці ефективності комплексів вправ 
спрямованих на розвиток координаційних здібностей студентів. 
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РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ 5-6 РОКІВ НА ЗАНЯТТЯХ ОЗДОРОВЧИМ ФІТНЕСОМ 
 

Мета роботи – експериментально обґрунтувати систему занять оздоровчою гімнастикою, спрямовану на 
поєднаний розвиток фізичних і пізнавальних здібностей дітей 5 і 6 року життя. 

У фізкультурно-оздоровчі заняття дітей 5-6 років було впроваджено  систему занять оздоровчою гімнастикою, 
спрямовану на поєднаний розвиток фізичних і пізнавальних здібностей на основі використання вправ з предметами 
(скакалка, обруч і м’яч). В основній частині заняття діти розучували нові елементи, а також виконували поєднання вправ 
з предметами під музичний супровід. Завдання експерименту полягало у виявленні змін у показниках пізнавальних 
здібностей дітей під впливом розробленої нами системи. В умовах педагогічного експерименту рівень розвитку 
пізнавальних здібностей  хлопчиків і дівчат експериментальної групи підвищився. Якісна характеристика рівня 
психічного розвитку показала, що використання експериментальної системи занять сприяла покращенню результатів 
тестування майже за всіма показниками. 

Ключові слова. пізнавальні здібності, вправи з предметами, діти старшого дошкільного віку, фізкультурно-
оздоровчі заняття. 

 
Власюк Елена Александровна. Развитие познавательных способностей детей 5-6 лет на занятиях 

оздоровительным фитнесом. Цель работы – экспериментально обосновать систему занятий оздоровительной 
гимнастикой, направленную на совмещенное развитие физических и познавательных способностей детей 5 и 6 года 
жизни. 

В физкультурно-оздоровительные занятия детей 5-6 лет была внедрена система занятий оздоровительной 
гимнастикой, направленная на совмещенное развитие физических и познавательных способностей на основе 
использования упражнений с предметами (скакалка, обруч и мяч). В основной части занятия дети разучивали новые 
элементы, а также выполняли сочетание упражнений с предметами под музыкальное сопровождение. Задача 
эксперимента заключалась в определении изменений в показателях познавательных способностей детей под влиянием 
разработанной нами системы. В условиях педагогического эксперимента уровень развития познавательных 
способностей мальчиков и девочек экспериментальной группы повысился. Качественная характеристика уровня 
психического развития показала, что использование экспериментальной системы занятий способствовала улучшению 
результатов тестирования почти по всем показателям. 
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Ключевые слова: познавательные способности, упражнения с предметами, дети старшего дошкольного 
возраста, физкультурно-оздоровительные занятия. 

 
Vlasyuk Elena Aleksandrovna. Ddevelopment of cognitive abilities of children aged 5-6 years in health fitness 

classes. Senior preschool age is a period of direct preparation of a child for school, which, as is known, is accompanied by 
increased mental and physical stress, which negatively affects the condition of children. In this regard, attempts to increase motor 
activity, optimal development of physical and cognitive abilities within the framework of the kindergarten education program and 
prepare the child for school are an urgent pedagogical task. That is why the issues of improving the physical and mental education of 
children aged 5 and 6 years attract close attention of teachers, doctors, and psychologists. 

The aim of the work is to experimentally substantiate the system of health - improving gymnastics classes aimed at the 
combined development of physical and cognitive abilities of children aged 5 and 6 years of life. 

During the experiment, the following research methods were used: analysis of scientific and methodological literature; 
pedagogical observation; pedagogical testing; psychological testing; pedagogical experiment; methods of Mathematical Statistics. 

In Physical Culture and Recreation Classes for children aged 5-6 years, a system of health-improving gymnastics classes 
was introduced, aimed at the combined development of physical and cognitive abilities based on the use of exercises with objects 
(skipping rope, hoop and ball). In the main part of the lesson, children learned new elements, as well as performed a combination of 
exercises with objects to musical accompaniment. The task of the experiment was to identify changes in the indicators of cognitive 
abilities of children under the influence of the system developed by us. In the conditions of the pedagogical experiment, the level of 
development of cognitive abilities of boys and girls of the experimental group increased. Quantitative analysis of indicators of mental 
development of older preschool children showed that in the experimental group after the experiment, a larger number of indicators 
has statistically significant (p<0.05) changes compared to the control group. Qualitative characteristics of the level of mental 
development showed that the use of an experimental system of classes contributed to the improvement of test results in almost  all 
indicators. 

Keywords. cognitive abilities, exercises with objects, older preschool children, Physical Culture and Recreation Classes. 
 

Постановка проблеми. Старший дошкільний вік є періодом безпосередньої підготовки дитини до навчання в 
школі, яке, як відомо, супроводжується підвищеним розумовим та фізичним навантаженням, що негативно впливає на стан 
дітей [1, 5]. Крім того, збільшення статичного компоненту, психологічна напруга у зв’язку з інтенсифікацією навчання також 
негативно впливають на організм дитини. У зв’язку з цим спроби збільшення рухової активності, оптимальний розвиток 
фізичних і пізнавальних здібностей уже в межах Програми виховання в дитячому садку і підготовки дитини до навчання в 
школі – актуальне педагогічне завдання [2, 7, 13]. 

Саме тому питання вдосконалення фізичного і розумового виховання дітей 5- і 6-річного віку привертають пильну 
увагу педагогів, лікарів, психологів. Проте, структура, зміст і методика проведення занять, що традиційно склалися в системі 
дошкільного фізичного виховання, спрямовані, головним чином, на засвоєння конкретного обсягу рухових дій і практично не 
приділяють уваги розвитку фізичних і пізнавальних здібностей дітей [3, 8, 12].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У зв’язку з вищесказаним,  останнім часом багато досліджень [1, 8, 11, 
13] спрямовано на розробку і впровадження в практику фізичного виховання дітей 5- і 6- річного віку різноманітних методів і 
методик, що дозволяють вдосконалювати фізичні і пізнавальні здібності дитини. Незважаючи на численні дослідження, які 
спрямовані на пошук засобів підвищення ефективності фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку,  основною 
проблемою, у ряді тих, які постають перед дослідниками, є пошук інноваційних підходів до організації занять фізичними 
вправами, які дозволять в умовах дошкільної ланки підвищувати рівень сформованості пізнавальних процесів дітей до 
вимог, запропонованих шкільною програмою.  

Дані передового досвіду вітчизняної і зарубіжної практики свідчать, що одним з ефективних методів організації 
занять фізичними вправами, який дозволяє впливати на психофізичний стан дітей 5-ти і 6-ти річного віку, є сполучений 
метод організації занять із наступним виконанням основних рухів, комплексів вправ, ігрових завдань, спрямованих на 
підвищення рівня розвитку фізичних здібностей. Оптимальне застосування цього методу допоможе вдосконалити складові 
фізичного і психологічного розвитку дитини [2, 4, 9, 13]. 

Таким чином, фізичне виховання дітей 5- і 6-річного віку повинне мати конкретну спрямованість на інтегрований 
розвиток фізичних і пізнавальних здібностей. Відсутність такої спрямованості не дозволяє вирішувати першочергове 
завдання фізичного виховання – зміцнювати здоров’я підростаючого покоління, виховувати гармонійно розвинену 
особистість [6, 10, 14]. Саме ці обставини і визначають актуальність даного дослідження. 

Мета дослідження – експериментально обґрунтувати систему занять оздоровчою гімнастикою, спрямовану на 
поєднаний розвиток фізичних і пізнавальних здібностей дітей 5 і 6 року життя. 

При проведенні експерименту застосовувалися такі методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури; 
педагогічне спостереження; педагогічне тестування; психологічне тестування; педагогічний експеримент; методи 
математичної статистики. 

Дослідження проводилося на базі ДНЗ-ЦРД №7 «Малюк» м. Дніпро. В ньому взяли участь 20 дітей 5-6 років, (8 
хлопчиків і 12 дівчат).  

Виклад основного матеріалу. Аналіз результатів тестів, які характеризують фізичні якості, показав, що найменш 
розвиненими є такі якості, як вестибулярна стійкість за тестом «Лелека», а також швидкісно-силові якості дівчат [1].  

Результати тестування показали, що рівень розвитку основних психічних процесів дітей старшого дошкільного віку 
знаходяться на середньому ріні. А такий процес, як увага (за методикою «Визначення розумової працездатності») 
знаходиться на низькому і дуже низькому рівні розвитку як у хлопчиків, так і у дівчаток [1]. 
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Отже, можна зробити висновок, що такий рівень розвитку основних психічних процесів не забезпечить повної 
готовності дитини до школи, і тому потребує покращення. 

На підставі отриманих даних ми зробили висновок про необхідність вдосконалення пізнавальних здібностей дітей, 
що буде сприяти кращій готовності дітей до школи.  

Для перевірки методики занять оздоровчою гімнастикою з використанням вправ з предметами дітей старшого 
дошкільного віку проводився педагогічний експеримент. Завдання експерименту полягало у виявленні змін у показниках 
пізнавальних здібностей дітей під впливом розробленої нами методики. У експерименті взяли участь діти ДНЗ-ЦРД №7 
«Малюк» м. Дніпро. З них було скомплектовано дві групи: експериментальна та контрольна по 10 дітей в кожній. За 
показниками фізичного і психічного розвитку групи були  рівноцінними. Тривалість експерименту склала 10 тижнів. 

У фізкультурно-оздоровчі заняття дітей 5-6 років ми впровадили систему занять оздоровчим фітнесом, спрямовану 
на поєднаний розвиток фізичних і пізнавальних здібностей на основі використання вправ з предметами (скакалка, обруч і 
м’яч). В підготовчій та заключній частинах заняття ми використовували вправи таких напрямів дитячого фітнесу: «Фітбол-
гімнастика», «Вaby-games», «Step-by-step», «Лого-аеробіка», «Зоо-аеробіка», «Дитяча хореографія», а в основній – 
розучували нові елементи, а також виконували поєднання вправ з предметами під музичний супровід. Завдання 
експерименту полягало у виявленні змін у показниках пізнавальних здібностей дітей під впливом розробленої нами системи. 

Вправи з предметами, які використовувались на заняттях фітнесом в експериментальній групі 
Вправи з м'ячем  
1.Передачі м'яча (за спиною, під ногами, за головою). 
2.Відбивання (руками, ногою) 
3.Перекати (по двох руках, по двох ногах). 
4.Кати по підлозі (руками, ногою) 
5.Кидки і ловіння (на різну висоту двома руками). 
Вправи з обручем 
1.Передачі (за спиною, над головою). 
2.Обертання на опорі (підлозі). 
3.Обертання на тілі (на поясі, на шиї, на нозі). 
4.Кати обруча на підлозі (по прямій) 
5.Пролізання в обруч (на місці або в русі) 
6.Стрибки в обруч (з обертанням вперед). 
Вправи зі скакалкою 
1.Передачі (над головою, за спиною, під ногою). 
2.Обертання (в лицьовій і бічній площинах) 
3.Переступання (вдвоє складеної скакалки вперед і назад). 
4.Накручування (на руку, на пояс). 
5.Стрибки (з обертанням вперед і назад). 
Тренувальні комбінації були складені з урахуванням таких вимог: 
1. Комбінації повинні бути тривалістю 25 -30 сек. 
2. Комбінації  повинні включати як елементи експериментальної системи, так і елементи, що 

використовуються традиційно в комплексах ЗРВ. 
3. Комбінації повинні виконуватися як самостійно, так і під контролем викладача  під музичний супровід.  
4. Комбінації можуть варіюватися, залежно від ступеня оволодіння елементами . 
1. Комбінація з м'ячем: 
- біг на місці з колиханням м'яча в різні боки; 
- відбивання м’яча об підлогу; 
- стрибок з поворотом на 180 градусів, м’яч вгору; 
- кидок м’яча і ловіння двома руками; 
- сід ноги нарізно перекат м’яча по підлозі з однієї руки в іншу; 
- перекат м’яча по ногах. 
2. Комбінація з обручем: 
- закрутити обруч на підлозі; 
- зупинити і пролізти в нього; 
- кат обруча по підлозі з однієї руки в іншу; 
- кат обруча вперед і наздогнати його; 
- стрибок в обруч, який лежить на підлозі, присід. 
3. Комбінація зі скакалкою: 
- стрибки через скакалку, один кінець якої лежить на підлозі, а інший в руці; 
- потягнути за кінець і спіймати інший; 
- стрибок через скакалку вперед; 
- скласти скакалку вдвоє і переступити через неї; 
- закрутити скакалку на пояс. 
Заняття проводились двічі на тиждень по 30 хвилин. Тривалість експерименту склала 12 тижнів (24 заняття). Кожен 

тиждень (2 заняття) був присвячений одному з видів фітнесу та вправам з одним з предметів. 
В контрольній групі на заняттях оздоровчим фітнесом у підготовчій та заключній частинах діти виконували вправи 
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таких напрямів дитячого фітнесу: «Фітбол-гімнастика», «Вaby-games», «Step-by-step», «Лого-аеробіка», «Зоо-аеробіка», 
«Дитяча хореографія», а в основній були використані елементи йоги.  

Елементи йоги, які використовувались на заняттях оздоровчою гімнастикою в контрольній групі 
1. Статичні рівноваги біля гімнастичної стінки. 
2. Упор стоячи на голові, ноги нарізно. 

3. Вправа «Кішечка» (перехід з нахилу сидячи на пятках в упор лежачи на стегнах). 
4. Вправа «Кільце» (упор лежачи на стегнах, зігнувши ноги, прогнувшись). 

5. Нахил сидячи на пятках. 
6. Вправа «Зірочка» (з положення стоячи на колінах, руки в сторони – лягти на спину, зігнувши ноги назад, 

руки в сторони). 
7. Перекати назад і вперед у групуванні. 
8. Вправа «Берізка» (стійка на лопатках). 
9. Вправа «Метелик» (сід, зігнувши ноги в сторони, руки на коліна). 
10.  Вправа «Місток» (гімнастичний міст). 
Системи занять, запроваджені в експериментальній та контрольній групах, мають спільні і відмінні ознаки. 
Спільні ознаки: в системах занять обох груп застосовувались  комплекси вправ різних напрямів дитячого фітнесу, 

які були спрямовані на розвиток основних фізичних якостей. 

Відмінні ознаки: в експериментальній групі застосовувались вправи предметами (мяч, обруч, скакалка). 
Комплекси вправ в подальшому формувались у маленькі комбінації і виконувались під музику. В контрольній групі 
використовувались елементи йоги, що включали переважно переходи з одного статичного положення в інше. 

У результаті проведених досліджень було виявлено, що після експерименту показники фізичної підготовленості як в 
контрольній, так і в експериментальній групах збільшились (табл. 1). В експериментальній групі, на відміну від контрольної, 
більшість показників вірогідно збільшились. 

Виняток становить лише тест «Кенгуру» у хлопчиків, де не відбулося статистично значущого зростання показників. 
Слід відмітити також, що в контрольній групі у тестах «Лелека» та «Нахил», як у хлопчиків, так і дівчаток, та «Стрибок з 
поворотом» у дівчаток також відбулося статично значуще зростання показників [1]. 

Таблиця 1 
Статистичні значення фізичної підготовленості дітей 5-6 років до і після експерименту 

Тести 

Контрольна група n – 10 Експериментальна група n – 10 

С
та

ть
 

X ± S 
Р 

X ± S 
Р 

До експер. Після експер. До експер. Після експер. 

«Лелека», сек. 
Д 10,7 ± 1,8 12,2 ± 1,4 <0,05 9,5 ± 1,7 12,0 ± 1,6 <0,05 

Х 7,6 ± 1,4 8,8 ± 1,0 <0,05 7,7 ± 1,7 9,2 ± 0,9 <0,05 

Стрибок з 
поворотом, ° 

Д 183,6 ± 4,5 190,3 ± 8,1 <0,05 179,3 ± 4,9 197,1 ± 7,8 <0,05 

Х 174,5 ± 8,7 177,1 ± 8,0 >0,05 175,9 ± 9,8 191,3 ± 8,9 <0,05 

Метання м’яча в 
ціль, бали. 

Д 8,5 ± 2,7 9,2 ± 1,8 >0,05 8,6 ± 2,0 10,8 ± 1,9 <0,05 

Х 10,4 ± 2,8 10,4 ± 1,8 >0,05 10,5 ± 2,2 12,4 ± 2,0 <0,05 

Нахил вглибину, 
см. 

Д 8,9 ± 2,0 10,2 ± 1,6 <0,05 8,3 ± 1,5 10,6 ± 1,6 <0,05 

Х 5,1 ± 1,3 6,5 ±1,2 <0,05 4,8 ± 0,7 6,7 ± 0,9 <0,05 

«Кенгуру», см. 
Д 95,4 ± 17,5 97,1 ± 16,6 >0,05 95,1 ± 17,4 109,4 ± 11,0 <0,05 

Х 100,8 ± 14,7 104,2 ± 13,7 >0,05 100,6 ± 14,7 111,4 ± 11,1 >0,05 

Кількісний аналіз результатів тестування  фізичної підготовленості показав, що у розвитку фізичних якостей дітей 5 
і 6 років відбулися позитивні зміни. 

У результаті дослідження розвитку пізнавальних здібностей дітей також були виявлені позитивні зміни як в 
контрольній, так і в експериментальній групах (табл. 2). 

Якщо на початку експерименту групи були рівноцінними за досліджуваними показниками, то в кінці експерименту за 
показниками розвитку пізнавальних здібностей як хлопчики, так і дівчата експериментальної групи випередили своїх 
однолітків з контрольної групи. 

Таблиця 2 
Статистичні значення рівня розвитку пізнавальних здібностей дітей 5-6 років до і після експерименту 

Тести 

С
та

ть
 

 

Контрольна група n – 10 Експериментальна група n – 10 
X ± S 

Р 
X ± S Р 

До експер. Після експер. До експер. Після експер.  

Методика Керна-Їрасека, 
б. 

Д 2,9 ± 1,1 2,3 ± 0,8 >0,05 2,6 ± 1,1 1,7 ± 0,6 >0,05 
Х 2,3 ± 1,0 2,3 ± 0,7 >0,05 2,4 ± 1,4 1,5 ± 0,5 >0,05 

«Визначення розумової 
працездатн.», б. 

Д 3,3 ± 1,1 4,0 ± 0,9 >0,05 3,4 ± 1,2 4,8 ± 1,0 <0,05 

Х 4,2 ± 0,9 4,4 ± 1,0 >0,05 3,6 ± 1,0 5,5 ± 0,7 <0,05 

Методика «Впізнай, хто 
це», б. 

Д 4,2 ± 1,2 4,3 ± 1,1 >0,05 4,7 ± 1,3 5,3 ± 0,9 >0,05 

Х 4,0 ± 1,1 4,3 ± 1,0 >0,05 4,0 ± 1,3 5,5 ± 1,1 <0,05 

Методика «Запам’ятай 
малюнки», б. 

Д 4,3 ± 1,4 4,7 ± 1,3 >0,05 4,9 ± 1,2 5,7 ± 1,1 <0,05 

Х 4,4 ± 0,9 4,5 ± 1,1 >0,05 3,8 ± 1,3 5,6 ± 0,9 <0,05 
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Слід сказати, що рівень психічного розвитку дітей експериментальної групи після експерименту вірогідно 
підвищився, порівняно з дітьми контрольної, але все одно не досягає високого рівня. Тестування показало, що результати 
майже у всіх тестах залишились на середньому рівні, але підвищились майже на 1 бал. В тесті «Визначення розумової 
працездатності» у хлопців результати з низького рівня підвищились до середнього, а у дівчат з дуже низького – до низького 
(приріст склав 1,4 бали) [1].  

Таким чином, отримані в ході дослідження дані свідчать про ефективність застосування розробленої 
експериментальної системи занять  з використанням вправ з предметами для дітей 5 і 6 років. Отже, винайдено новий шлях 
роботи з дітьми старшого дошкільного віку, який дозволить вдосконалити  та урізноманітнити процес оздоровчих занять, а 
також покращити рівень їх пізнавальних здібностей. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
1. Експериментально обґрунтовано зміст занять оздоровчою гімнастикою, спрямованих на поєднаний 

розвиток фізичних і пізнавальних здібностей дітей 5 і 6 року життя, які сприяють формуванню психологічної мотивації 
дошкільників до занять оздоровчою гімнастикою. 

2. В умовах педагогічного експерименту рівень розвитку пізнавальних здібностей  хлопчиків і дівчат 
експериментальної групи підвищився. Кількісний аналіз показників психічного розвитку дітей старшого дошкільного віку 
показав, що в експериментальній групі після експерименту більша кількість показників має статистично значущі (р<0,05) 
зміни порівняно з показниками контрольної групи. 

3. Якісна характеристика рівня психічного розвитку показала, що використання експериментальної системи 
занять сприяла покращенню результатів тестування майже за всіма показниками, що, на нашу думку, забезпечить кращу 
готовність дітей до навчання в школі. 

4. Найбільший приріст показників розвитку пізнавальних здібностей було виявлено в розвитку пам’яті (за 
методикою «Запам’ятай малюнки»), а також в розвитку розумової працездатності. Це зумовлено тим, що розучувались нові 
вправи і комбінації з предметом. 

5. Величини приросту показників фізичної підготовленості експериментальної і контрольної груп 
відповідають віковим нормам. В експериментальній групі в більшості тестів спостерігається статистично значущий приріст 
показників (р<0,05) порівняно з показниками контрольної групи. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на вплив занять оздоровчою гімнастикою на пізнавальні здібності дітей 6 
і 7 року життя. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СПОРТСМЕНОК ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ КРУГОВОГО 
ТРЕНУВАННЯ У ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИЦІ 

 
У статті розглянуто питання вдосконалення фізичної підготовленості гімнасток, як компоненту успішної 

спортивної діяльності, із використанням методу кругового тренування у художній гімнастиці. Визначено, що 
систематичне використання розроблених комплексів вправ позитивно впливає на розвиток фізичних якостей 
спортсменок. За результатами дослідження встановлено, що під впливом розробленої методики кругового тренування 
гімнастки 10-12 років підвищили рівень розвитку гнучкості, координації, спритності, швидкісної сили та швидкісно-
силової витривалості, що сприяло виконанню тестових вправ на більш високому технічному рівні. Таким чином, 
об'єднання окремих ациклічних рухів в штучно-циклічну структуру шляхом серійних їх повторень під час кругового 
тренування дало можливість комплексного розвитку рухових якостей гімнасток і сприяло підвищенню загальної 
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працездатності їх організму. 
Ключові слова:  круговий метод, фізична підготовка, станція, тестування, художня гімнастика. 
 
Дейнеко А.Х., Рябченко О.В., Шевчук О.К. Совершенствование физической подготовленности 

спортсменок с использованием метода круговой тренировки в художественной гимнастике. В статье 
рассмотрены вопросы совершенствования физической подготовленности гимнасток, как компонента успешной 
спортивной деятельности, с использованием метода круговой тренировки в художественной гимнастике. Определено, 
что систематическое использование разработанных комплексов упражнений положительно влияет на развитие 
физических качеств спортсменок. По результатам исследования установлено, что под влиянием разработанной 
методики круговой тренировки гимнастки 10-12 лет повысили уровень развития гибкости, координации, ловкости, 
скоростной силы и скоростно-силовой выносливости, что способствовало выполнению тестовых упражнений на более 
высоком техническом уровне. Таким образом, объединение отдельных ациклических движений в искусственно-
циклическую структуру путем серийных их повторений при круговой тренировки дало возможность комплексного 
развития двигательных качеств гимнасток и способствовало повышению общей работоспособности их организма. 

Ключевые слова: круговой метод, физическая подготовка, станция, тестирование, художественная 
гимнастика. 

 
Deineko Alfiіa, Riabchenko Olga, Shevchuk Olesia. Improving the physical fitness of athletes using the method of 

circular training in rhythmic gymnastics. The article discusses the issues of improving the physical fitness of gymnasts, as a 
component of successful sports activity, using the method of circular training in rhythmic gymnastics. 

According to modern scientists, the effective comprehensive development of physical qualities is possible through the use 
of the method of circular training. However, in the special scientific literature the questions concerning the peculiarities of the 
application of the circular method in rhythmic gymnastics are not fully disclosed. In the process of training circular method of 
organizing classes is of particular importance, as it allows more students to train simultaneously and independently, provides high 
overall and motor density, facilitates accounting, control and individual load management, enhances the participation of students in 
the training process. 

It was determined that the systematic use of the developed exercise complexes has a positive effect on the development of 
physical qualities of athletes. According to the results of the study, it was found that under the influence of the developed 
methodology of circular training, gymnasts of 10-12 years old increased the level of development of flexibility, coordination, dexterity, 
speed strength and speed-strength endurance, which contributed to the performance of test exercises at a higher technical level. 
Thus, the combination of individual acyclic movements into an artificial-cyclic structure through their serial repetitions during circular 
training made it possible for the complex development of the motor qualities of gymnasts and contributed to an increase in the 
overall working capacity of their body. 

Keywords: circular method, physical training, station, testing, rhythmic gymnastics. 
 
Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Сучасний етап 

розвитку художньої гімнастики, зростання складності змагальних програм пред'являють підвищені вимоги до рівня фізичної 
підготовленості гімнасток. Необхідно зазначити, що однією з першочергових задач багаторічної спортивної підготовки в 
художній гімнастиці згідно з Навчальною програмою є розвиток фізичних якостей гімнасток: гнучкості, координаційних 
здібностей, рівноваги, сили, швидкості і витривалості [5; 6; 14]. У зв'язку з цим важливу роль у тренувальному процесі 
гімнасток відіграє фізична підготовка, яка сприяє підвищенню функціональних можливостей, загальної працездатності, є 
основою (базою) для спеціальної підготовки і досягнення високих результатів в обраному виді спорту.  

На думку сучасних вчених [1;  8; 10; 11] ефективний комплексний розвиток фізичних якостей можливий за рахунок 
використання методу кругового тренування. Однак, в спеціальній науковій літературі недостатньо повно розкрито питання 
щодо особливостей застосування кругового методу у художній гімнастиці. Так як, кругове тренування являє строго 
регламентований процес, де вправи виконуються з точними нормами навантаження і відпочинку в контексті забезпечення 
якості навчально-тренувального і виховного процесу спортсменів, актуальність його застосування залишається і сьогодні. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз літературних джерел [2; 3; 7; 9] показав, що існуючі методики 
розвитку фізичних якостей займаючихся не є максимально ефективними та в умовах зростаючої змагальної конкуренції не 
завжди є актуальними в сучасній гімнастиці. У зв'язку з цим тренери інтуїтивно ведуть пошук засобів і методів, які дозволили 
б досягти підвищення рівня розвитку фізичної підготовленості гімнасток [4; 13; 15]. 

Формулювання мети і завдань досліджень. Мета – обгрунтувати ефективність використання методу кругового 
тренування для підвищення рівня фізичної підготовленості гімнасток 10-12 років. Завданнями  дослідження є: по-перше, на 
основі аналізу науково-методичної літератури визначити основні засоби,  методи та організаційно-методичну основу 
кругового тренування для розвитку фізичних якостей у художній гімнастиці; по-друге, обґрунтувати ефективність 
застосування методу кругового тренування для розвитку фізичних якостей спортсменок у художній гімнастиці. Для вирішення 
поставлених завдань дослідження  були використані наступні методи: аналіз і узагальнення даних спеціальної наукової 
літератури, контент-аналіз теоретичних і методичних робіт (навчальних посібників, методичних матеріалів, тощо), педагогічні 
методи (спостереження, тестування, експеримент); методи математичної статистики. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилося відповідно до 
ініціативної теми наукового дослідження кафедри гімнастики, танцювальних видів спорту та хореографії ХДАФК: «Теоретико-
методологічні основи розвитку системоутворюючих компонентів фізичної культури (спорт, фітнес і рекреація) на 2020-2025 
рр., номер державної реєстрації 0120U101215». 
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Виклад основного матеріалу досліджень.   Педагогічний експеримент, в якому  в якому взяли участь 12 
спортсменок віком 10-12 років, був організований з метою вдосконалення змісту навчально-тренувального процесу на етапі 
попередньої базової підготовки в художній гімнастиці. Після проведення початкового тестування рівня розвитку загальної 
фізичної підготовленості юних гімнасток була розроблена методика кругового тренування, в основі якої лежав поточний 
метод проведення вправ: гімнастки ділилися на підгрупи за кількістю станцій, ставали на «свої» станції і, після виконання 
вправи, переходили на наступну станцію в певній послідовності.  Основним завданням використання кругового методу в 
експериментальній групі був ефективний розвиток рухових якостей в умовах обмеженого простору і жорсткого ліміту часу 
при суворій регламентації і індивідуальному дозуванні виконуваних вправ. Варто зауважити, що експерементальна методика 
передбачала  розвиток рухових якостей, який тісно пов'язаний з освоєнням програмного матеріалу з художньої гімнастики 
даної вікової категорії дівчат. Тому, в комплекси кругового тренування були  введені фізичні вправи, близькі за своєю 
структурою до вмінь і навичок притаманних художній гімнастиці, що сприяло вдосконаленню фізичних якостей юних 
спортсменок. 

Перед початком виконання комплексу для кожної спортсменки встановлювалося індивідуальне навантаження за 
допомогою максимального тесту (МТ). Максимальний тест визначався на перших двох тренуваннях і проводився у формі 
змагань. Його показники (максимальна кількість повторень вправи, мінімальний або максимальний час виконання вправи) 
слугували вихідними даними для вибору індивідуального навантаження в системі занять. Ознайомившись з вправами 
після їх показу і пояснення, гімнастки по команді тренера починали виконання запропонованої вправи на своїх станціях в 
обумовлений час (30-45 с), намагаючись виконати її максимальну для себе кількість раз.  

Для перевірки ефективності застосування методу кругового тренування для розвитку фізичних якостей спортсменок 
у художній гімнастиці  було проведено  повторне  тестування  (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Статистичні показники фізичних якостей юних гімнасток до та після проведення педагогічного експерименту (tгp.  = 

2,07 при р < 0,05)  

Фізичні якості Назва тесту 
Х ±m Х ±m 

tp. p 
 

Приріст 
рез-в, % До екс. Після екс. 

Сила 
Піднімання прямих ніг у висі 
(кількість разів) 

26,0±3,58 32,0±3,30 1,25 >0,05 23% 

Гнуч-кість 
"Міст" із захопленням 
гомілковостопних суглобів із 
в.п.; стійка ноги нарізно (с) 

7,0±0,29 9,0±0,41 2,76 <0,05 29% 

Швид-кісно-
силові 

Стрибок поштовхом двома, 
руки на пояс (см) 

21,5±0,37 23,1±0,26 3,62 <0,05 7% 

Швид-кість Біг на місці 5 с (кількість разів) 18,0±1,49 20,0±1,49 0,71 >0,05 11% 

Координація 
Статична рівновага за 
методикою Яроцького(с) 

2,62±0,40 3,23±0,15 3,34 <0,05 23% 

Спритність Човниковий біг 4x9 (м) 11,7±0,20 11,08±0,22 2,11 <0,05 5% 
Швид 

кісно–силова 
витривалість 

Стрибки на скакалці за 1 
хвилину (кількість разів) 

58±3,52 68±3,65 2,12 <0,05 17% 

 
Як видно з матеріалів дослідження, у тесті «Піднімання прямих ніг у висі» покращення результату наприкінці 

експерименту склало 23 % (табл.1). Гімнастки з експериментальної групи  показали середньогруповий результат 26,0±3,58 
разів до проведення експерименту і 32,0±3,30  після. Різниця між цими показниками, відповідно до критерію Стьюдента є 
статистично недостовірною, оскільки tp менше tгр. (табл. 1). Незважаючи на те, що у розробленій методиці кругового 
тренування кожен комплекс вправ включав одну-дві вправи на розвиток сили, цього для даної вікової групи дівчат виявилося 
не достатньо, щоб статично достовірно покращити результати. У процесі порівняльного аналізу показників розвитку гнучкості 
за тестом «Міст із захопленням гомілковостопних суглобів із вихідного положення, стійка ноги нарізно», який  рекомендовано 
Навчальною програмою з художньої гімнастики для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дівчата експериментальної групи  
показали середній результат 7,0±0,29 с до проведення експерименту і 9,0±0,41 с після. Різниця між цими показниками 
статистично достовірна, оскільки tp=2,76>tгр.=2,07. Це означає, що після проведення  експерименту об’єктивно покращилися 
результати даного тесту і їх приріст склав 29% (табл 1). Для оцінки рівня розвитку швидкісно-силової підготовленості 
спортсменок використовувався тест «Стрибок поштовхом двома, руки на пояс». Результати дослідження показали, що 
експериментальна група дівчат виконала цю вправу з середньогруповим результатом 21,5±0,37 см   до проведення 
експерименту і 23,1±0,26 см після.  Порівняння цих середніх результатів, свідчить, що різниця між ними статистично 
достовірна (р<0,05). Покращення результату у експериментальній групі  складає 7% (табл. 1). Зміни рівня швідкісно-силових 
якостей у дівчат експериментальної групи пояснюються використанням у впровадженій методиці різновидів стрибків, а також 
застосуванням змагального способу проведення комплексів кругового тренування. У тесті для оцінки рівня швидкісної 
підготовленості «Біг на місці 5 с» дівчата експериментальної групи показали результат 18,0±1,49 разів  до проведення 
експерименту і 20,0±1,49 разів наприкінці. І хоча покращення результату цієї вправи  становить 11%, за критерієм 
Стьюдента різниця між ними є статистично недостовірною (tp=0,71<tгр.=2,07).  Аналіз матеріалів дослідження показав, що у 
тесті «Статична рівновага за методикою Яроцького» покращення результату наприкінці експерименту склало 23 % (табл. 1). 
Юні спортсменки  показали середньогруповий результат 2,62±0,40 с до та 3,23±0,15 с після проведення експерименту 
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(табл. 1). Різниця між цими показниками за критерієм Стьюдента є статистично достовірною (р<0,05). За тестом «Човниковий 
біг 4×9м (с)» також відбулось покращення результатів наприкінці експерименту порівняно з його початком – 5%. Так, на 
початку експерименту дівчата  показали середній результат 11,70±0,20м (с), наприкінці – 11,08±0,22м (с). Різниця між цими 
показниками статистично достовірна, оскільки tp=2,11>tгр.=2,07. Для підвищення рівня розвитку координаційних здібностей та 
спритності протягом експерименту у комплексах кругового тренування були застосовані різноманітні вправи зі скакалкою, 
різновиди стрибків, змагальний та ігровий способи їх проведення. Завдяки цьому гімнастки навчилися краще координувати 
рухи, точніше виконувати вправи відповідно до вимог техніки, успішно перебудовувати свою рухову діяльність в залежності 
від умов, що складаються в процесі виконання. Для оцінки рівня розвитку швидкісно-силової витривалості спортсменки 
виконували стрибки на скакалці за одну хвилину. Середньогрупові результати були такими: на початку експерименту – 
58,0±3,52 разів; наприкінці експерименту – 68,0±3,65 разів. Їх порівняння за критерієм Стьюдента свідчить, що різниця між 
ними статистично достовірна (tp =2,12> tгр =2,07). На основі отриманих результатів, можна зробити висновок, що 
впровадження розробленої методики позитивно вплинуло на рівень розвитку швидкісно-силової витривалості гімнасток – 
покращення результату становить 17%  (табл. 1).  

Таким чином, проведений  аналіз результатів експерименту дозволяє зробити наступне узагальнення: впродовж 
дослідження достовірно покращились результати більшості тестових завдань. Отже, результати проведеного дослідження 
свідчать про те, що розроблена методика кругового тренування напряму вплинула на розвиток рівня загальної фізичної 
підготовленості дівчат експериментальної групи. Це пов’язано як із загальнорозвивальним впливом підібраних вправ, так і з 
введеними елементами змагальності.  

Перспективи подальших досліджень. Отримані дані підтверджують необхідність і доцільність застосування 
методу кругового тренування у навчально-тренувальний процес з художньої гімнастики ДЮСШ, СДЮШОР, спортивних 
клубів та спеціалізованих навчальних закладів. 
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФУТБОЛОМ НА РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

I–II РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ 
 

У статті висвітлено вплив занять футболом на рівень розвитку фізичних якостей здобувачів ЗВО I–II рівня 
акредитації. Заняття футболом у спортивній секції сприяли підвищенню рівня розвитку фізичних якостей здобувачів 
вищої освіти. Так, порівняння результатів рівня розвитку фізичних здібностей студентів після проведення 
експерименту виявило покращення всіх досліджуваних параметрів. При цьому, дані човникового бігу 4х9 м та бігу на 60 м 
у здобувачів 15 років підвищилися достовірно. Розглядаючи дані рівня розвитку фізичних якостей здобувачів І–ІІ курсів у 
статевому аспекті, слід зауважити, що результати юнаків вищі, ніж показники дівчат. Виняток становлять дані нахилу 
тулуба вперед з положення сидячи, де дівчата демонструють кращі результати. Порівняння показників фізичних 
якостей осіб 15–16 років у віковому аспекті, показало, що з віком результати, в основному, покращуються. 
Співставлення даних рівня розвитку фізичних якостей у досліджуваного контингенту з відповідними нормами, виявило, 
що результати відповідають оцінці «задовільно».   

Ключові слова: здобувачі вищої освіти, фізичні якості, футбол, заклади вищої освіти. 
 
Кузьменко И. А. Антюх Д. Н. Влияние занятий футболом на уровень развития физических качеств 

студентов учреждения высшего образования I-II уровня аккредитации. В статье освещено влияние занятий 
футболом на уровень развития физических качеств соискателей УВО I-II уровня аккредитации. Занятия футболом в 
спортивной секции способствовали повышению уровня развития физических качеств соискателей высшего 
образования. Так, сравнение результатов уровня развития физических способностей студентов после проведения 
эксперимента выявило улучшение всех исследуемых параметров. При этом, данные челночного бега 4х9 м и бега на 60 
м у соискателей 15 лет повысились достоверно. Рассматривая данные уровня развития физических качеств 
соискателей I-II курсов в половом аспекте, следует отметить, что результаты юношей выше, чем показатели 
девушек. Исключение составляют данные наклона туловища вперед из положения сидя, где девушки демонстрируют 
лучшие результаты. Сравнение показателей физических качеств особ 15-16 лет в возрастном аспекте, показало, что 
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с возрастом результаты, в основном, улучшаются. Сопоставление данных уровня развития физических качеств у 
исследуемого контингента с соответствующими нормами, выявило, что результаты соответствуют оценке 
«удовлетворительно». 

Ключевые слова: соискатели высшего образования, физические качества, футбол, высшие учебные 
заведения. 

 
Kuzmenko Iryna, Antiukh Denys. The influence of football classes on the level of physical qualities development 

at students of the institution of higher education of the I-II level of accreditation. The article reflects the influence of football 
classes on the level of physical qualities development of aspirants of higher education of the I-II level of accreditation. Football 
occupies one of the leading places among numerous sports that are cultivated in the physical education system of Ukraine. It is 
difficult to name another sport that could compete with it in popularity. Its simplicity, accessibility, enormous emotionality of game 
situations, the need to show will, and courage, when overcoming the actions of an opponent, make football a popular sport and 
valuable means of physical education for young people. However, the works that would concern the physical qualities development 
of students in football sports groups of institutions of higher education weren’t found in the literature available to us, which 
determined the relevance of the chosen topic. Students aged 15-16 years, who attended football sports groups at the institution of 
higher education of the I-II accreditation level, took part in the research. It was found after the pedagogical experiment that football 
classes contributed to improving the level of physical qualities development of higher education aspirants. So, the comparison of the 
results of the level of development of physical abilities of students after the experiment revealed the improvement in all study 
parameters. At the same time, the data of shuttle running 4x9 m and running 60 m among 15-year-old aspirants increased reliably. 
Considering the data on the level of physical qualities development of the I-II course aspirants in the sexual aspect, it should be 
noted that the results of boys are higher than girls’ ones. The exception is the data of forward inclination of body sitting where the 
girls show the best results. The comparison of physical qualities of 15-16-year-old persons in the age aspect showed that the results 
mainly improve with age. Comparing the physical development level data of the study contingent with the corresponding norms 
found that the results met the assessment “satisfactory”. 

Keywords: aspirant of higher education, physical qualities, football, institution of higher education. 
 
Постановка проблеми. Фізичне виховання – є органічною частиною загального виховання, що покликане 

забезпечувати розвиток фізичних, морально-вольових, розумових здібностей і професійно-прикладних навичок здобувача 
вищої освіти [9, 13]. 

Однією з найважливіших функцій фізичного виховання – є оздоровча. Однак, багато студентів закладів вищої освіти 
мають відхилення в стані здоров’я, фізичному розвитку та фізичній підготовленості [2, 6, 8, 11]. 

Аналіз літературних джерел. Як зазначають О. Ю. Ажиппо, Н. В. Криворучко [1], Є. П. Баліцька [3], В. А. 
Романенко [12], Т. Ю. Круцевич [13] фізична культура і спорт є одним із важливих засобів різнобічного та гармонійного 
розвитку студентської молоді.  

Однак, заняття з фізичного виховання, передбачені програмою, можуть компенсувати лише 20–25% потрібного 
добового обсягу рухів, чого, звичайно, недостатньо для забезпечення нормального фізичного розвитку і рухової 
підготовленості. Важливу роль у закладах вищої освіти відіграє фізкультурно-оздоровча і спортивно-масова робота, зокрема 
спортивні секції з найбільш популярних видів спорту [1, 3, 7]. 

Серед багаточисельних видів спорту, які культивуються в системі фізичного виховання України, одне з провідних 
місць займає футбол. Його простота, доступність, величезна емоційність ігрових ситуацій, необхідність проявлення 
різноманітних фізичних якостей при подоланні дій суперника роблять футбол популярним видом спорту і цінним засобом 
фізичного виховання молоді. Значна зацікавленість футбольною грою молоді нашої держави на сьогоднішній день є 
незаперечним фактом. Кількість юнаків і дівчат, які бажали б регулярно займатися футболом з кожним роком зростає [4, 10]. 

Аналіз науково-методичної літератури показав, що більшість авторів розглядають, як правило, підвищення рівня 
розвитку фізичних якостей у процесі спортивного тренування футболістів спортивних клубів, ДЮСШ [5, 10, 14]. Робіт, які б 
торкалися питання розвитку фізичних якостей студентів у спортивній секції з футболу закладів вищої освіти, у доступній нам 
літературі не виявлено, що і визначило актуальність обраної теми.  

Мета  статті: визначити вплив занять футболом у спортивній секції ЗВО I–II рівня акредитації на рівень розвитку 
фізичних якостей здобувачів вищої освіти 15–16 років.  

Для вирішення поставленої мети застосовувалися наступні методи: теоретичний аналіз і узагальнення науково-
методичної літератури; педагогічне тестування; педагогічний експеримент; методи математичної статистики. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В дослідженні брали участь студенти 15–16 років, які займалися в 
спортивній секції з футболу у закладі вищої світи I–II рівня акредитації. 

Заняття футболом сприяли підвищенню рівня розвитку фізичних якостей здобувачів вищої освіти (табл. 1). Слід 
відмітити, що показники човникового бігу 4х9 м та бігу на 60 м у здобувачів 15 років підвищилися достовірно (р<0,05–р<0,01). 

Таблиця 1  
Показники фізичних якостей здобувачів 15–16 років до і після експерименту 

Вік Стать n 
До експерименту Після експерименту 

 

p 
  

Човниковий біг 4х9 м, с 

15 
Ю 15 11,45±0,11 11,10±0,06 2,84 <0,01 

Д 17 11,76±0,16 11,24±0,12 2,68 <0,05 

https://translate.academic.ru/forward%20inclination%20of%20body/ru/en/
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16 
Ю 17 10,41±0,22 10,09±0,23 1,04 >0,05 

Д 14 11,31±0,13 11,13±0,13 1,02 >0,05 

Біг 60 м, с 

15 
Ю 15 9,02±0,10 8,65±0,11 2,52 <0,05 

Д 17 10,92±0,11 10,49±0,11 2,70 <0,05 

16 
Ю 17 8,83±0,11 8,61±0,13 1,27 >0,05 

Д 14 10,94±0,13 10,76±0,12 0,94 >0,05 

Продовження табл. 1 

Нахил тулубу вперед з положення сидячи, см 

15 
Ю 15 7,33±0,93 8,33±0,95 0,75 >0,05 

Д 17 9,88±0,69 10,33±0,69 0,46 >0,05 

16 
Ю 17 7,53±1,16 8,14±1,09 0,39 >0,05 

Д 14 9,57±0,88 10,91±0,92 1,05 >0,05 

Піднімання тулуба в сід за 1 хв., кількість разів 

15 
Ю 15 37,27±2,92 38,17±2,99 0,22 >0,05 

Д 17 34,29±2,27 35,53±2,28 0,39 >0,05 

16 
Ю 17 38,12±2,15 39,93±1,55 0,68 >0,05 

Д 14 34,71±1,88 35,00±1,76 0,11 >0,05 

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи, кількість разів 

15 
Ю 15 20,00±2,01 21,08±1,99 0,38 >0,05 

Д 17 7,94±0,60 8,33±0,60 0,46 >0,05 

16 
Ю 17 22,71±2,39 23,71±2,34 0,30 >0,05 

Д 14 9,29±0,57 10,27±0,76 1,04 >0,05 

Стрибок у довжину з місця, см 

15 
Ю 15 197,67±6,18 210,83±6,74 1,44 >0,05 

Д 17 161,45±3,44 165,47±2,20 0,98 >0,05 

16 
Ю 17 218,80±6,60 223,21±6,69 0,47 >0,05 

Д 14 166,57±4,22 172,45±3,15 1,12 >0,05 

Біг продовж 6 хв., м 

15 
Ю 15 1230,00±42,17 1312,50±33,11 1,54 >0,05 

Д 17 891,18±32,25 996,67±43,77 1,94 >0,05 

16 
Ю 17 1317,65±35,33 1360,71±34,70 0,87 >0,05 

Д 14 996,43±45,19 1009,09±42,43 0,20 >0,05 

 
Аналізуючи дані човникового бігу 4х9 м студентів І–ІІ курсів у статевому аспекті після експерименту, слід зазначити, 

що юнаки виконують вправу краще, ніж дівчата. У здобувачів 15 років показники мають недостовірний характер (р>0,05), а у 
студентів 16 років результати відрізняються достовірно (р<0,001).   

Порівняння результатів бігу на 60 м осіб 15–16 років у гендерному аспекті в кінці навчального року виявило, що дані 
юнаків достовірно вищі, ніж показники дівчат (р<0,001). 

Розглядаючи дані рівня розвитку гнучкості здобувачів І–ІІ курсів у статевому аспекті після проведення 
експерименту, необхідно зазначити, що студентки виконують вправу краще, ніж юнаки. Однак, достовірності відмінностей не 
спостерігається (р<0,05). 

Аналізуючи отримані показники піднімання тулуба в сід за 1 хв у здобувачів щодо статі, визначено, що результати 
юнаків вищі, ніж дівчат. Однак, достовірності відмінностей немає (р>0,05).  

Порівняння результатів згинання та розгинання рук в упорі лежачи, стрибка у довжину з місця і бігу продовж 6 хв у 
досліджуваного контингенту після експерименту виявило, що дані юнаків кращі, ніж дівчат. При цьому, відмінності мають 
достовірний характер (р<0,001).   

Розглядаючи показники човникового бігу 4х9 м здобувачів 15–16 років у віковому аспекті після експерименту, варто 
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зазначити, що дані осіб 16 років кращі, ніж молоді 15 років. При цьому, результати юнаків відрізняються достовірно (р<0,01), 
а між показниками у дівчат достовірності відмінностей не має (р>0,05). 

Аналізуючи результати бігу 60 м у досліджуваного контингенту стосовно віку, слід зазначити, що юнаки 16 років 
демонструють результати дещо кращі, ніж здобувачі 15 років, однак, достовірності відмінностей немає(р>0,05). У дівчат 
спостерігається інша тенденція: показники студенток I курсу достовірно вищі, ніж дівчат II курсу (р<0,05). 

Аналізуючи показники нахилу тулубу вперед з положення сидячи здобувачів І–ІІ курсів відносно віку, необхідно 
відмітити, що у юнаків з віком спостерігається тенденція до погіршення результатів, а у дівчат – показники з віком 
покращуються. Однак, відмінності носять не достовірний характер (р>0,05). 

Порівняння даних піднімання тулуба в сід за 1 хв, згинання та розгинання рук в упорі лежачи, стрибка у довжину з 
місця та бігу продовж 6 хв у досліджуваного контингенту після експерименту стосовно віку показало, що здобувачі 16 років 
демонструють результати дещо кращі, ніж особи 15 років. Однак, достовірності відмінностей не спостерігається (р>0,05).   

Порівняння результатів човникового бігу 4х9 м у досліджуваного контингенту після експерименту з оціночною 
шкалою, запропонованою Т. Ю. Круцевич із співавторами [6], виявило, що юнаки 15–16 років виконують вправу на оцінку 
«3», а у дівчат результати підвищилися на 1 бал і стали відповідати оцінці «4».  

Порівняння результатів бігу на 60 м здобувачів 15–16 років з нормативною шкалою за В. А. Романенко [12] 
показало, що оцінка у порівнянні з початком навчального року змінилася лише у дівчат 15 років: підвищилася на 1 бал і 
стала відповідати критерію «задовільно»; юнаки 15 років, як і до експерименту, виконують вправу на оцінку «добре», хлопці 
16 років – на оцінку «задовільно», дівчата 16 років – на оцінку «незадовільно».  

Співставлення даних нахилу тулуба вперед з положення сидячи у досліджених після проведення експерименту з 
оціночною шкалою представленою Т. Ю. Круцевич із співавторами [6] виявило, що у юнаків 15–16 років та дівчат 16 років 
результати, в порівнянні з вихідними даними не змінилися і відповідають оцінці «2», у студенток 15 років – підвищилися на 1 
бал і стали відповідати оцінці «3». 

Порівнюючи дані піднімання тулуба в сід за 1 хв здобувачів 15–16 років з нормами, запропонованими Т. Ю. 
Круцевич із співавторами [6], слід зазначити, що результати, як і на початку навчального року, відповідають оцінці «3». 

Порівняння даних згинання та розгинання рук в упорі лежачи з оціночною шкалою, запропонованою Т. Ю. Круцевич 
із співавторами [6], виявило, що здобувачі, як і до проведення експерименту, виконують вправу на оцінку «2». 

Порівнюючи результати стрибка у довжину з місця з нормативною шкалою за Т. Ю. Круцевич із співавторами [6], 
необхідно зазначити, що відбулося підвищення показників на 1 бал у дівчат, оцінка стала відповідати критерію «добре»; 
юнаки, як і до проведення експерименту, виконують вправу на оцінку «добре». 

Слід відмітити, що заняття футболом позитивно вплинули на показники витривалості досліджуваного контингенту. 
Порівняння даних бігу продовж 6 хв з нормативними показниками, представленими В. А. Романенко [12], виявило, що 
відбулося підвищення на 1 бал оцінки здобувачів 15 років та хлопців 16 років, на що вказує оцінка «задовільно»; у дівчат 16 
років результат, як і до експерименту, відповідає оцінці «незадовільно». 

Таким чином, заняття футболом у спортивній секції ЗВО позитивно вплинули на рівень розвитку фізичних якостей, 
що відобразилося на покращенні оцінок здобувачів 15–16 років. 

Висновки 
1. Аналіз результатів рівня розвитку фізичних якостей здобувачів вищої освіти після проведення експерименту 

показав покращення всіх досліджуваних показників. Слід відмітити, що дані човникового бігу 4х9 м та бігу на 60 м у 
здобувачів 15 років підвищилися достовірно (р<0,05–р<0,01).   

2. Аналізуючи дані рівня розвитку фізичних якостей здобувачів І–ІІ курсів у гендерному аспекті, слід зауважити, що 
результати юнаків здебільшого вищі, ніж показники дівчат.  

3. Порівняння показників фізичних якостей осіб 15–16 років у віковому аспекті, показало, що з віком результати в 
основному покращуються.  

4. Співставлення даних рівня розвитку фізичних якостей у досліджуваного контингенту з запропонованими 
нормами, виявило, що результати відповідають оцінці «задовільно».   

Перспективи подальших досліджень полягають у дослідженні впливу занять футболом на рівень розвитку 
фізичної підготовленості здобувачів ЗВО III–IV рівня акредитації. 
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МЕТОДИКА ПОДОЛАННЯ ТА СУДДІВСТВА  ЕТАПУ «ТРАВЕРС СКЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ АБО СХИЛУ»  НА 
ЗМАГАННЯХ З ПІШОХІДНОГО ТУРИЗМУ 

 
У статті розглядаються питання практичної туристсько-спортивної підготовки учасників туристських 

змагань та походів, подано аналіз науково-методичної літератури з організації та проведення даного виду діяльності; 
подаються методичні розробки для оптимізації навчально-тренувального процесу туристів та оволодіння ними 
технічними та тактичними прийомам безпечного подолання природних перешкод; приведені практичні  рекомендації  
щодо підвищення рівня підготовки спортсменів та суддівства  під час проведення змагань зі спортивного туризму на 
дистанціях з пішохідного туризму «Смуга перешкод» та «Крос-похід», на прикладі етапу «Траверс скельної ділянки або 
схилу». 

Ключові слова: спортивний туризм, змагання, похід, природні перешкоди, учасники, суддівство, навчально-
тренувальний процес, етап «Траверс скельної ділянки або схилу». 

 
Палатный И.А., Палатная О. Н. Методика преодоления и судейства этапа «Траверс скального участка 

или склона» на соревнованиях по пешеходному туризму. В статье рассматриваются вопросы практической 
туристско-спортивной подготовки участников туристских соревнований и походов, представлен анализ научно-
методической литературы по организации и проведению данного вида деятельности; подаются методические 
разработки для оптимизации учебно-тренировочного процесса туристов и овладение ими техническими и 
тактическими приемам безопасного преодоления естественных препятствий; приведены практические рекомендации 
по повышению уровня подготовки спортсменов и судейства во время проведения соревнований из спортивного туризма 
на дистанциях из пешеходного туризма «Полоса препятствий» и «Кросс-поход», на примере этапа «Траверс скального 
участка или склона». 

Ключевые слова: спортивный туризм, соревнования, поход, естественные препятствия, участники, 
судейство, учебно-тренировочный процесс, этап «Траверс скального участка или склона». 

 
Palatnyi I., Palatna O.  Methods of overcoming and refereeing the stage "Traverse of a rocky section or slope" at 

competitions in walking tourism. This article is about the issues of practical tourism and sports training of participants of tourist 
competitions and campaigns. The article analyzes the scientific and methodological literature of the organization and direction this 
type of activity; methodical developments are presented to optimize the educational process of tourists and to master them with the 
technical and tactical methods of safely overcoming natural obstacles; Practical recommendations are given for improving the level 
of training athletes and judging sports tourism competitions in the such lines as «Obstacle line» and «Cross-hike», as an example of 
the stage «Traverse of a rocky section or slope». 

Keywords: sports tourism, competitions, hike, natural obstacles, participants, judging, educational process, stage 
«Traverse of a rocky section or slope». 

Постановка проблеми. У розвитку вітчизняного туристичного руху помітну роль відіграє спортивний туризм. По 
суті він є однією з найдоступніших і масових форм активного відпочинку, пізнання та вивчення навколишнього світу. 
Активний туризм стає все більш вагомим сегментом туристської галузі, залучаючи сотні мільйонів прихильників активного 
відпочинку в природному середовищі у світі [3, с. 66]. 

Спортивний туризм – це неолімпійський вид спорту, в основі якого лежать змагання на маршрутах, що включають 
подолання різноманітних перешкод у природному середовищі (перевалів, вершин, порогів, каньйонів, печер тощо), і на 
дистанціях, прокладених у природному середовищі й на штучному рельєфі з використанням спеціальних технічних пристроїв 
та спорядження. Спортивний туризм має за мету спортивне удосконалення в подоланні природних перешкод. Це означає 
удосконалення всього комплексу знань, умінь і навичок, фізичної підготовленості, необхідних для безпечного пересування 
людини місцевістю [5, с.105; 8, с.224].  

Система підготовки спортсменів-туристів до участі в походах чи змаганнях зі спортивного туризму потребує нових 
оптимальних підходів та методик тренувань, адже при подоланні природних перешкод використовується різноманітна 
туристська техніка та тактика, різні способи забезпечення безпеки. Тому питання підвищення рівня навчально-тренувального 
процесу туристів та оволодіння ними технічними й тактичними прийомам безпечного подолання природних перешкод 
(етапів) під час спортивних змагань та туристських походів є досить актуальним  [6, с.104; 8, с.224]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спортивний туризм є невід’ємною складовою системи фізичної 
культури і спорту в Україні, патріотичного та духовного виховання молоді, зміцнення здоров’я, розвитку фізичних, морально-
вольових та інтелектуальних якостей особистості шляхом залучення її до участі у спортивних туристських походах та 
змаганнях із видів спортивного туризму. Як і в інших видах спорту, тренувальний процес туристів має певну, методично 
обґрунтовану структуру, яка характеризується таким поняттям, як циклічність. У формі циклів будується весь тренувальний 
процес від його елементарних ланок до великих етапів багаторічної підготовки [1, с.115; 8, с.225].  

Підготовка туриста включає в себе формування системи знань, умінь та навичок, необхідних для занять 
спортивним туризмом і удосконалення в цьому виді спорту. За своєю сутністю – це процес підвищення рівня кваліфікації 

https://phdpu.edu.ua/
https://phdpu.edu.ua/
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спортсменів, їх підготовленості до організації й проведення різних форм рекреаційних та спортивних туристських заходів, 
починаючи від оздоровчих походів і змагань, закінчуючи спортивними походами й змаганнями з «туристично-прикладного  
багатоборства» [6, с.105; 8, с.225].  

Досягнення високих спортивних результатів у туризмі можливе при  розв’язанні основних завдань навчально-
тренувального процесу: забезпечення  всебічного фізичного розвитку; виховання високих моральних якостей;  оволодіння 
туристською технікою та тактикою; набуття необхідних знань з основ теорії, методики та організації фізичного виховання й 
спортивного тренування; удосконалення спортивної майстерності [2, с.419; 8, с.226]. 

Організаційним аспектам проведення туристських  походів та змагань присвячено значну кількість науково-
методичної  літератури зі спортивного туризму, однак лише деякі фахівці  [4, 5, 6, 7, 8 та ін.] приділяють увагу організаційно-
методичним розробкам для підвищення рівня навчально-тренувального процесу туристів та підготовки суддів, оволодінню 
учасниками спортивних змагань і туристських походів технічними та тактичними прийомам безпечного подолання природних 
перешкод.  

У той же час, після прийняття нових Правил змагань зі спортивного туризму 2008 р. [9], часто змінювалися 
Настанови з проведення змагань із пішохідного туризму. У 2018 р., замість них введено в дію Технічний регламент змагань з 
пішохідного спортивного туризму [10], в якому змінені деякі положення про проходження та суддівство змагань. Такі часті 
зміни, на нашу думку, негативно впливають на навчально-тренувальний процес спортсменів-туристів.  

Виходячи із вище зазначених фактів, ми ставили на меті адаптувати  умови подолання та суддівства етапів на 
дистанціях зі спортивного пішохідного туризму «Смуга перешкод» та «Крос-похід» до нового Технічного регламенту. У 
попередніх публікаціях [6, 8] ми розглянули техніко-тактичні особливості проходження спусків та підйомів (на прикладі етапів 
«Спуск по схилу», «Спуск по вертикальних перилах», «Підйом по схилу» та «Підйом по скельній ділянці»), в даній статті ми 
зупинимося на етапі «Траверс скельної ділянки або схилу». 

Мета статті полягає у розробці організаційно-методичних рекомендацій щодо підвищення рівня навчання техніко-
тактичним прийомам при подоланні природних перешкод (етапів); покращення рівня підготовки спортсменів та суддів під час 
проведення змагань зі спортивного пішохідного туризму. 

Виклад основного матеріалу.  Змагання з техніки спортивного туризму проводять із метою підвищення технічної 
та тактичної майстерності учасників, забезпечення безпеки спортивних туристських походів і змагань, виявлення 
найсильніших команд та учасників. Відповідно до Правил змагань зі спортивного туризму, існують особливості в дистанціях, 
перешкодах, та завданнях залежно від виду туризму. Змагання з пішохідного туризму проводять на дистанціях «Смуга 
перешкод», «Крос-похід» та «Рятувальні роботи», а також у вигляді спеціальних завдань [9].  

Таблиця № 1 
«Траверс скельної ділянки або схилу» 

Можливі порушення на етапі 
Характер порушень 
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Пояснення порушень 

1. Техніка руху 
1.1. Незначне порушення  руху 1 – бал 
Заступ контрольної, обмежувальної лінії  

1.1.1. Торкання рельєфу або води за контрольною лінією        

1.1.2. Торкання рельєфу або води за обмежувальною лінією.        

1.3. Неправильний рух, пристрій    3 – бали 

Два учасники на перилах. 

1.3.1. Порушення фіксується по пристібанню карабіна другого учасника. 
Штрафується кожний учасник більше одного.* 

       

Рух з вантажем. 

1.3.2. Рух учасника з вантажем (одночасне знаходження на перилах переправ 
учасника та вантажу) на етапах, де це заборонено Технічним регламентом або Умовами 
змагань. Порушення фіксується по початку руху учасника. 

 

       

Неправильний рух 
1.3.14. Рух по перилах, які закріплені на опорі, але не заблоковані карабіном (або 

відкритий клапан карабіна). 
       

1.3.16. Під час спуску (підйому) не закріплений нижній кінець перильної мотузки, або 
відсутній вузол провідник чи йому подібний, або кінці подвійної мотузки не з’єднані вузлом чи 
карабіном. 

       

1.3.17. Затискач відкритого типу (жумар і т.п.) не підстрахований карабіном або 
підстрахований неправильно 

       

1.3.20. Рух учасника без використання відповідного пристрою для руху (спусковий 
пристрій, перильний карабін тощо) на етапах, де він передбачений умовами проходження. 

       

Тертя 

1.3.21. Тертя мотузки по мотузці, стропі тощо.        

https://www.tkg.org.ua/node/32850
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Короткочасна відсутність каски 

1.3.23. Короткочасна відсутність каски (учасник повернув її, не рухаючись із місця). *        

Зрив 

1.3.24. Зрив із зависанням на командній страховці, самостраховці в зоні етапу.        
Порушення підчас руху 

1.3.25. Інші дії щодо руху, які не відповідають вимогам Правил, Технічного 
регламенту, Умов.** 

       

1.10. Використання опори за обмеженням – 10 балів 

Використання опори за обмеженням 

1.10.3. Навантаження опори за обмежувальною лінією будь-якою частиною тіла або 
спорядження або вихід за ділянку перешкоди.*** 

       

1.0. Рух за обмежувальною лінією, рух без каски – зняття 
1.0.1. Вихід учасника всіма точками опори за обмежувальну лінію. ***        

1.0.2. Навмисний або вимушений рух (тривале знаходження) учасника без каски. 
Утрата каски. *** 

       

2. Техніка страховки 

2.1. Незначне порушення страховки – 1 бал 

Не закручена муфта карабіна 

2.1.1. Не закручена або не зафіксована муфта карабіна.        

Порушення під час страховки 

2.1.3. Неправильне кріплення командної або суддівської страховки до системи 
учасника, що рухається зі страховкою. * 

       

2.1.4. Неправильна довжина самостраховки.        

2.3. Неправильна страховка, супроводження – 3 бали 

Неправильна страховка 

2.3.10. Учасник, що страхує, працює без рукавиць (рукавиці), рукавиці не закривають 
кисті рук. ** 

       

2.3.11. Страховка однією рукою.        

2.3.12. Неправильне положення того, хто страхує: не враховується ривок у випадку 
зриву того, кого страхують.** 

       

2.3.13. На гірських етапах не закріплений кінець страхувальної мотузки. Не 
закріплений кінець супроводжувальної мотузки. 

       

Провисання страховки, перил 

2.3.14. Страхувальна мотузка провисає нижче ніг (при верхній страховці) або 
набирається в кільце. ** 

       

2.3.15. Провисання перильної мотузки нижче ніг учасника, який іде на самостраховці 
без командної страховки. ** 

       

Неправильна самостраховка 

2.3.16. Самостраховка схоплюючим вузлом на горизонтальних перилах.        

2.3.17. Кріплення самостраховки того, хто страхує, не в точкову опору.        

Порушення страховки 

2.3.20. Інші дії щодо страховки, супроводження, які не відповідають вимогам Правил, 
Технічного регламенту, Умов.** 

       

2.6. Тимчасова відсутність командної страховки, супроводження – 6 балів 
Тимчасова відсутність страховки 

2.6.1. Якщо учасник (учасники), що страхує (страхують), випустив (випустили) мотузку 
з рук; утримування страхувальної мотузки лише між учасником, якого страхують, та 
гальмівним пристроєм.* 

       

2.6.2. Зняття із самостраховки до організації страховки; відстібання страховки 
(самостраховки) від себе; відсутність страховки учасника, який знаходиться на ділянці 
перешкоди; відкритий клапан карабіна, яким кріпиться страховка чи самостраховка; на гірських 
етапах відсутність самостраховки учасника, що страхує.* 

       

2.6.4. Пропуск ППС при русі з командною страховкою. Фіксується після виходу ногами 
вище проміжного пункту страховки (підйом) або далі відстані витягнутої руки (траверс). 

       

2.6.5. Рух похилими перилами траверсу чи спуску із самостраховкою ковзаючим 
карабіном.* 

       

2.6.6. Страховка без гальмівної системи або неправильне її використання (система 
знаходиться не на тому пункті страховки, де учасник, що страхує).* 

       

Небезпечний маятник 

2.6.7. Вихід на небезпечний маятник (при зриві не забезпечується вільне, без 
розхитування, зависання на мотузці).** 

       

2.0. Утрата суддівської або командної страховки – зняття 
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Втрата страховки 

2.0.1. Самостраховка або страховка учасника відсутня, і її неможливо відновити, 
стоячи на місці. 

       

3. Утрата спорядження 

3.1. Незначна втрата спорядження – 1 бал 

Незначна втрата спорядження 

3.1.1.За кожний утрачений на етапі та між ними елемент спорядження (крім основної 
мотузки не менше 10 м, контрольного вантажу). 

       

3.10. Утрата основної мотузки або контрольного вантажу – 10 балів 

Утрата основної мотузки 

3.10.1. За кожну залишену на етапі або між етапами основну мотузку. Фіксується 
після закінчення командою роботи на етапі (дистанції), якщо вона не перевищила заданий 
(контрольний) час, або по команді капітана. 

       

Утрата контрольного вантажу 

3.10.2. Утрата всього або частини контрольного вантажу. Якщо за Умовами 
контрольний вантаж складається з окремих частин (наприклад, один рюкзак на учасника), то 
штрафується кожна частина окремо. 

       

3.20. Залишене спорядження після закінчення ЗЧ, КЧ – 20 балів 
Залишене спорядження після закінчення ЗЧ, КЧ 

3.20.1. Фіксується, якщо команда перевищила заданий час за фактично залишене 
спорядження. 

       

3.20.2. Якщо етап не подолав хоча б один учасник, виставляється штраф 20 балів не 
залежно від кількості залишеного спорядження. 

       

5. Туристські навички, орієнтування 

5.1. Незначне порушення (туристські навички) – 1 бал 

Помилка під час в’язання вузлів. 
5.1.1. Відсутність контрольних вузлів або вони зав’язані не навколо мотузки (за 

кожен). * 
       

5.1.2. Перекручування мотузок у вузлі.        

5.1.3. Несформований вузол (вузол, що не був затягнутий або розпустився під час 
роботи учасників); довжина кінця, що виходить із вузла, менша 5 см.** 

       

5.3. Неправильна відповідь, помилка – 3 бали 

Не зав’язаний  вузол 

5.3.1. Не зав’язаний або неправильно зав’язаний вузол.        
Неправильне використання 

5.3.4. Неправильне використання карабіна, пристрою, вузла.        

6. Порушення Умов та суддівського обмеження часу 

6.1. Перевищення оптимального часу 

Порушення часу 

6.1.1. Перевищення оптимального часу. (Штрафуються кожні повні чи неповні 30 с.)        

6.10. Вимушене порушення Умов – 10 балів 

6.10.1. Вимушена одноразова зміна Умов виконання технічного прийому або 
обладнання технічного пристрою, засобу, якщо безпека при цьому не порушується, у тому 
числі коли команда ліквідує непередбачену ситуацію, наприклад, зачеплення мотузки й т.п. 
(Суддя попереджає про зняття, якщо учасник повністю пройде етап (перетне КЛ на іншому 
боці етапу). Якщо команда повторно спробує змінити Умови проходження етапу, вона буде 
знята.) 

       

6.20. Учасник, який не подолав етап – 20 балів 

6.20.1. При перевищенні заданого або контрольного часу.        
6.0. Порушення Умов – зняття 

Порушення Умов 

6.0.1. Повна зміна умов виконання прийому або обладнання технічного пристрою, 
засобу, навіть якщо безпека при цьому не порушується; черговості проходження етапів і КП 
дистанції, там, де цей порядок проходження встановлено. **  (Після попередження. Команда 
рухається далі під протестом. Рішення приймає головний суддя.) 

       

Неетична поведінка 
6.0.2. Неспортивна поведінка учасника під час подолання дистанції. ** (Після 

попередження. Команда рухається далі під протестом. Рішення приймає головний суддя.) 
       

Невиправлення порушення 

6.0.3.Відмова команди виправити порушення, пов’язані з безпекою учасників 
змагань.** (Після попередження. Команда рухається далі під протестом. Рішення приймає 
головний суддя.) 
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 Ст. суддя____________________________ суддя__________________________ 
 
«Смуга перешкод» – коротка дистанція, насичена технічними етапами, які встановлені на природних або штучних 

перешкодах (яри, схили, річки, болота, завали, чагарники), кількість яких визначається класом змагань. Вона може включати 
виконання спеціальних завдань. Дистанцію рекомендується планувати на відкритій або частково відкритій місцевості для 
кращого обзору глядачами, тренерами й іншим учасникам змагань.  

«Крос-похід» – довга дистанція, яка передбачає проходження певного маршруту з подоланням етапів та (або) 
виконанням спеціальних завдань,  встановлених на природних або штучних перешкодах. Маршрут проходиться з 
орієнтуванням по мапі або задається іншим способом (за описом, азимутально, маркуванням тощо). «Крос-похід» може бути 
багатоденним і здійснюватись в умовах спортивного походу. 

«Рятувальні роботи» – коротка або довга дистанція, яка передбачає транспортування умовно потерпілого силами 
команди на певних ділянках дистанції або через етапи та (або) спеціальні завдання. 

Далі детально розглянемо техніко-тактичні особливості подолання етапу «Траверс скельної ділянки або схилу» на 
дистанціях «Смуга перешкод» та «Крос-похід».  

Траверс може включати в себе горизонтальні, похилі й вертикальні ділянки. Вимоги до подолання  вертикальних 
ділянок збігаються з вимогами до проходження етапів «Підйом по скельній ділянці», «Підйом по схилу», «Спуск по 
вертикальних перилах» і «Спуск по схилу» відповідно до стрімкості схилу. Згідно Технічного регламенту змагань із 
пішохідного спортивного туризму та Умов подолання етапів [10, с.36], рух учасників на даному етапі відбувається наступним 
чином: перший учасник рухається лазінням (у т.ч. і вниз по похилих та вертикальних ділянках) із командною страховкою з 
використанням проміжних пунктів страховки (ППС). Можливість транспортування вантажу на траверсі схилу першим 
учасником визначається Умовами змагань. Усі інші учасники рухаються по перильній мотузці із самостраховкою. Останній 
учасник рухається по перилах вільним лазінням із командною страховкою (при русі вниз – верхньою). 

Хочемо зазначити, що обладнання й методика подолання етапу «Траверс скельної ділянки або схилу» може 
варіюватися залежно від Умов змагань (етап обладнано суддями чи команда долає його із самонаведенням, робота на етапі 
здійснюється у БЗ (безпечній зоні) чи у НЗ (небезпечній зоні) та ін.).  

Далі пропонуємо зупинитися на особливостях техніки траверсування даного етапу (наведеного командою) та 
детальному описі обладнання.  

Обладнання етапу: ВД (вихідна ділянка) – БЗ (безпечна), КЛ (контрольна лінія), ТО (точкова опора),   2 ПС (пункт 
страховки); ДП (ділянка перешкоди) з 2-5 ППС (пункт проміжної страховки) на схилі (за Умовами змагань); ЦД (цільова 
ділянка) – БЗ (безпечна зона), КЛ (контрольна лінія), ТО (точкова опора), ПС (пункт страховки); ОЛ (обмежувальні лінії). 

Командне спорядження: перильна мотузка, вона ж виконує функцію страхувальної,  карабіни по кількості ППС, 
гальмівні пристрої.  

Особисте спорядження учасника: ІСС ( індивідуальна страхувальна система), карабіни, рукавиці, самостраховка 
(прусик чи відповідний технічний пристрій). 

Рекомендуємо таку послідовність виконання дій: 1-й учасник піднімається вільним лазінням на командній 
страховці (КС), пропускаючи страхувальну мотузку через карабіни, навішені ним в проміжних  пунктах  страховки (ППС).  
Командну динамічну страховку через гальмівний пристрій першому учаснику забезпечує 2-й, ставши на самостраховку в 
пункт страховки (ПС) в рукавицях, відповідно до пункту 9.5. Технічного регламенту [10, с.28–29]. Кінець страхувальної 
мотузки прикріплений до страхуючого в індивідуальну страхувальну систему (ІСС) чи до пункту страховки (ПС) на точковій 
опорі (ТО).  1-й, рухається схилом до цільової ділянки (ЦД), заходить за контрольну лінію (КЛ), стає на самостраховку в ПС 
(пункт страховки) і витягує страхувальну мотузку до себе. 2-й знімає з себе кінець мотузки та вклацує його у точкову опору 
(ТО) вихідної ділянки (ВД) перешкоди:так кріпиться один із кінців мотузки. Зав’язавши вузол-провідник на розправленій, 
достатньо натягнутій до нього мотузці, 1-й учасник кріпить її в пункт страховки (ПС) на цільовій ділянці (ЦД). Так 
страхувальна мотузка стає перильною.  

Решта учасників, крім останнього,  долають етап по наведених перилах. Горизонтальні перила долаються за 
допомогою самостраховки карабіном, похилі та вертикальні – за допомогою самостраховки прусиком або відповідним 
технічним пристроєм. Поки попередній учасник не пройде всього етапу, наступний не може ставати на самостраховку, 
приєднавшись  до перильної мотузки, й починати свій рух   

Після того як 3-й, 4-й, 5-й учасники подолають етап, 1-й та 2-й від’єднують кінці перильної мотузки від точкових опор 
(ТО) й приєднують їх до своєї індивідуальної страхувальної системи (ІСС). 1-й учасник стає на  самостраховку в пункт 
страховки (ПС) на точковій опорі (ТО) цільової ділянки (ЦД) і, приєднавши гальмівний пристрій в пункт страховки (ПС), 
забезпечує командну страховку 2-му учаснику. Останній учасник, впевнившись, що командна страховка йому забезпечена, 
починає рух на етапі, знімаючи карабіни з проміжних пунктів страховки (ППС). Після виходу останнього учасника за 
контрольну лінію (КЛ), команда звільняє суддівське обладнання і завершує роботу на етапі. 

Порушення Правил, Положення 

6.0.4. Грубе порушення Правил, Положення, Технічного регламенту. ** (Після 
попередження. Команда рухається далі під протестом. Рішення приймає головний суддя.) 

       

* –  Потрібно виправити.    
 ** – Виставляється, якщо після попередження учасник не виправив. 
*** –   Після попередження. Суддя попереджає про зняття, якщо порушення не буде усунено 

Загальна сума штрафних балів        

Загальна сума штрафного часу        
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Можливі порушення приведені в суддівському протоколі (таблиця № 1), який розроблений відповідно до Правил 
змагань зі спортивного туризму та Технічного регламенту. 

Висновки. Правильно організована  і  впроваджена  методика  підготовки спортсменів та суддів у спортивному 
туризмі створює підґрунтя для  підвищення ефективності навчально-тренувального процесу, покращення результативності 
виступів на змаганнях та допомагає у застосуванні накопиченого досвіду в практичній діяльності. 

Запропонована нами методика подолання та суддівства етапу «Траверс скельної ділянки або схилу» дає 
можливість оптимізувати процес підготовки спортсменів та суддів під час змагань з техніки спортивного туризму та допоможе 
в реальних умовах безпечно долати природні перешкоди на туристських маршрутах. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ З ЕЛЕМЕНТАМИ КАТАННЯ НА РОЛИКОВИХ КОВЗАНАХ 
ДЛЯ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ 

 
У зв'язку з погіршенням стану здоров'я і зниженням рівня фізичної підготовленості школярів важливого значення 

набуває впровадження інноваційних технологій у процес фізичного виховання, що і досі залишається обмеженим. Дана 
обставина актуалізує науковий пошук у цьому напрямі. 

Нами обґрунтована і розроблена програма «Роликові ковзани: інноваційний вектор фізичного виховання», яка 
включає в себе як традиційні засоби фізичного виховання, так й інноваційні – елементи катання на роликових ковзанах. 
До змісту програми увійшли як традиційні засоби фізичної підготовки (вправи), так й інноваційні – вправи для навчання 
елементів катання на роликових ковзанах, слалом, стрибки в висоту на роликових ковзанах, рухливі ігри, катання на 
довгі дистанції. 

У статті представленні данні, які розкривають зміст та методичні особливості застосування інноваційних 
вправ (катання на роликових ковзанах) для розвитку фізичних здібностей молодших підлітків. 

Ключові слова: інноваційна програма, роликові ковзани, фізичні якості, учні 5-6 класів. 
 
Пангелова Н. Е., Рубан В. Ю., Власова С. В. Содержание программы физкультурно-оздоровительных 

занятий с элементами катания на роликовых коньках для учащихся 5-6 классов. В связи с ухудшением состояния 
здоровья и снижением уровня физической подготовленности школьников важное значение приобретает внедрение 
инновационных технологий в процессе физического воспитания, что и до сих пор остается ограниченным. Данное 
обстоятельство актуализирует научный поиск в этом направлении.  

Нами обоснована и разработана программа «Роликовые коньки: инновационный вектор физического 
воспитания», которая включает в себя как традиционные средства физического воспитания, так и инновационные, – 
элементы катания на роликовых коньках. В содержание программы вошли как традиционные средства физической 
подготовки (упражнения), так и инновационные – упражнения для обучения элементам катание на роликовых коньках, 
слалом, прыжки в высоту на роликовых коньках, подвижные игры, катания на длинные дистанции. 

В статье представлены данные, которые раскрывают содержание и методические особенности применения 
инновационных упражнений (катание на роликовых коньках) для развития физических способностей младших 
подростков. 

Ключевые слова: инновационная программа, роликовые коньки, физические качества, ученики 5-6 классов. 
 
Panhelova Natalia, Ruban Vladislav, Vlasova Sofia. The content of physical culture and health classes with 

elements of roller skating for students of 5-6 grades. Due to the deterioration of health and reduced level of physical fitness of 
schoolchildren, the introduction of innovative technologies in the process of physical education is important, which still remains 
limited. This fact actualizes the scientific search in this direction. 

We have substantiated and developed the program "Roller skates: an innovative vector of physical education", which 
includes both traditional means of physical education and innovative - elements of roller skating. The program includes both 
traditional means of physical training (exercises) and innovative - exercises for learning the elements of roller skating, slalom, high 
jump on roller skates, moving games, long distance skating. 

The article presents data that reveal the content and methodological features of the use of innovative exercises (roller 
skating) for the development of physical abilities of younger adolescents, namely: for the development of speed used - repeated 
running 10x30m, acceleration to 10m, moving games, jumping; for development of coordination abilities - jumps with turns on skates 
on (90 degrees, 180 degrees, 360 degrees), acrobatic exercises, mobile games, relay races; for development of endurance - long 
running on skates (uniform running - to 3000 m, alternating running - 200-400 m). 

Key words: innovative program, roller skates, physical qualities, students of 5-6 grades. 
 
Актуальність. Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. В умовах розвитку системи 

загальної середньої освіти важливого значення набуває інноваційна діяльність загальноосвітніх навчальних закладів, яка 
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характеризується системним експериментуванням, апробацією та застосуванням інновацій (нововведень) в освітньому 
процесі. 

У зв'язку з погіршенням стану здоров'я і зниженням рівня фізичної підготовленості школярів, активно здійснюються 
пошуки шляхів оптимізації процесу фізичного виховання. Питання впровадження інноваційних технологій в сферу фізичного 
виховання є предметом дослідження багатьох українських вчених (В. О.Кашуба, 2016; Н. В. Москаленко, 2011; 
Н. Є. Пангелова, В. Ю. Рубан, 2015) [2, 4, 6]. 

В останні роки були проведені дослідження, які присвячені впровадженню нових видів рухової активності у практику 
шкільного фізичного виховання. 

Так, Т. Г. Омельченко [5] розробила технологію управління і коригування донозологічного стану організму учнів на 
прикладі фізкультурно-оздоровчих занять з елементами фітбол-аеробіки. 

Т. Г. Кожедуб [3] запропонувала інноваційну технологію теоретичної підготовки школярів, яка дозволила поліпшити 
показники рухової активності, рівня фізичної підготовленості, фізичного розвитку і стану здоров'я учнів, що обумовлює 
доцільність її використання в системі фізичного виховання дітей середнього шкільного віку. 

О. Н. Саїнчук [7] розробила програму фізкультурно-оздоровчих занять скандинавською ходьбою для дітей молодшого 
шкільного віку. Однак, впровадження нових видів рухової активності в процес шкільного фізичного виховання залишається 
обмеженим, що актуалізує науковий пошук в цьому напрямку. 

Запропонованим нами інноваційним підходом є організація позаурочних занять з пріоритетним використанням 
засобів катання на роликових ковзанах. Висока емоційність, доступність використання обумовлюють велику популярність 
катання на роликових ковзанах і визначають цей вид рухової активності як одного з найпоширеніших. Зараз у всьому світі 
катанням на роликових ковзанах займається близько 15 млн осіб [10]. 

Однак, дослідженнь щодо обґрунтування, розробки і впровадження програм фізкультурно-оздоровчих занять 
роликовими ковзанами виразно бракує, що і обумовило актуальність нашого дослідження. 

Мета дослідження – обґрунтувати та розробити зміст інноваційної програми «Роликові ковзани: інноваційний вектор 
фізичного виховання». 

Матеріали і методи дослідження. Дослідження проводилося на базі школи № 269 м. Києва з поглибленим 
вивченням французької мови. В експерименті взяло участь 194 дитини, 10-12 річного віку, з них 90 хлопчиків і 104 дівчинки. 
У кожній віковій групі були створені контрольні та експериментальні групи. Контрольну групу склали 97 учнів, а в 
експериментальних – 99. Учні, які увійшли в експериментальні групи, регулярно 2-3 рази на тиждень відвідували позаурочні 
заняття з елементами катання на роликових ковзанах. Тривалість одного заняття 60-70 хвилин. 

У процесі дослідження були застосовані наступні методи: теоретичний аналіз науково-методичної літератури; 
педагогічні (педагогічні експерименти; педагогічне спостереження; педагогічне тестування); антропометрія; фізіологічні 
(пульсометрія, спірометрія, функціональні проби); методи математичної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. Найважливіше значення в шкільному віці набуває оптимальний рівень 
рухової активності для формування необхідних в житті рухових умінь, навичок, оволодіння основами їх практичного 
використання в різних умовах рухової діяльності. 

Набуті у шкільному віці рухові вміння і навички, а також фізичні, інтелектуальні, вольові та інші якості стають базою 
для швидкого і повноцінного оволодіння професійно-трудовими, військовими та іншими спеціальними руховими діями, 
подальшого вдосконалення в зрілому віці [8]. 

Для розробки інноваційної програми «Роликові ковзани: інноваційний вектор фізичного виховання», необхідно було 
мати інформацію щодо, перш за все, рівня морфофункціонального стану, фізичної підготовленості, стану здоров'я учнів 5-6 
класів. 

З цією метою був,  проведений констатувальний експеримент, в результаті проведення якого були отримані наступні 
дані: показники фізичного розвитку (довжина і маса тіла, окружність грудної клітки) обстежуваного контингенту перебувають 
у межах вікових норм; функціональні можливості учнів 5-6 класів за багатьма показниками є нижчими від вікових норм, але 
прогресуючий розвиток окремих органів і структур дозволяє спрямовано впливати на їх розвиток і, тим самим підвищувати 
функціональні можливості в цілому; 

– більшість показників фізичної підготовленості відповідають достатньому рівню компетентності згідно з навчальною 
програмою «Фізична культура. (5-9 клас)», а також - Державної системи тестів України. Однак, на нашу думку, певні позиції 
державних тестів вимагають перегляду, оскільки вони дещо занижені; 

– визначення стану здоров'я учнів проводилося за допомогою методики експрес-оцінки Г. Л. Апанасенко [1]. 
Необхідно відзначити, що рівень соматичного здоров'я учнів не є задовільним. Більшість обстежуваних дітей входить в групу 
ризику (рівень «нижче середнього»), що вимагає якісних змін в системі фізичного виховання школярів. 

Запропонована інноваційна програма не замінює і не виключає загальноприйнятих організаційних форм занять 
фізичними вправами в загальноосвітній школі. Йдеться про включення в фізкультурно-оздоровчу роботу елементів 
інноваційних технологій, що сприяють підвищенню фізичного стану учнів, і які були інтерпретовані нами відповідно до цілей і 
завдань дослідження. Отже, в процесі фізичного виховання учнів 5-6 класів нами були використані як традиційні засоби 
фізичного виховання вправи для розвитку фізичних здібностей, так і інноваційні підходи з пріоритетним використанням 
засобів катання на роликових ковзанах (рис. 1.). 

Виділено такі засоби рухової діяльності: вправи для розвитку швидкості, сили, спритності, гнучкості, витривалості та 
швидкісно-силових якостей. 

Вправи для розвитку швидкості. Для розвитку швидкості ми використовували такі вправи: повторний біг на відрізках 
10-30 м; прискорення до 10 м з різних вихідних положень; біг зі зміною швидкості і напряму за сигналом; рухливі ігри; 
різновиди стрибків із завданнями. 
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Рис. 1. Зміст програми «Роликові ковзани: інноваційний вектор фізичного виховання». 

 
При виконанні вправ, які націлені на розвиток швидкості, слід керуватися наступними методичними положеннями: 

рух виконувати з максимально можливою швидкістю; концентрувати увагу на швидкому початку руху; кількість повторень в 
одній серії повинно бути таким, щоб у чергових спробах не було тенденції до збільшення часу виконання вправи. В 
середньому це становить від 4-6 до 15-20 повторень; кількість серій залежить від стану тренованості конкретної людини, 
складності та енергоємності моторного компонента (рух-відповідь) і становить в середньому 3-6; інтервал відпочинку між 
серіями триває в середньому 2-3 хвилини; разом з тим, доцільно орієнтуватися на суб'єктивні відчуття готовності до 
наступної серії виконання вправ. тривалість відпочинку між серіями – до повного відновлення оперативної працездатності 
(ЧСС 90-100 уд × хв-1); розвиток швидкості буде ефективно в комплексному поєднанні з розвитком інших фізичних якостей. 

Вправи для розвитку сили. Для розвитку сили ми використовували такі вправи: згинання-розгинання рук в упорі 
лежачи; підтягування у висі (хлопчики) і висі лежачи (дівчата); присідання; піднімання тулуба з положення лежачи; 
піднімання тулуба з положення лежачи на животі. 

У нашому дослідженні ми використовували силові вправи з обтяженням масою власного тіла. Дані вправи можна 
виконувати без спеціального обладнання, практично в будь-яких умовах з порівняно невеликим ризиком перевантаження і 
травм. Вправи з обтяженням масою власного тіла ефективні при розвитку максимальної сили на початкових етапах силової 
підготовки. 

Засоби фізкультурно-оздоровчої работи з учнями 5–6 класів 
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Для розвитку швидкісно-силових якостей ми використовували такі вправи: вистрибування з присідаючи вгору; 
стрибки з місця в довжину і висоту. 

Вправи для розвитку гнучкості. Нами були використані наступні вправи для розвитку гнучкості: вправи з широкою 
амплітудою рухів, махові рухи, активні і пасивні нахили; відведення ніг і рук за допомогою партнера, вправи на розтягування. 

Оптимальна тривалість окремої вправи може коливатися від 15-20с до декількох хвилин. Тривалість вправи 
визначається рівнем тренованості людини і локалізацією впливу. 

Тривалість інтервалів відпочинку між вправами і між серіями вправ може коливатися в широкому діапазоні – від 10-
20 с до кількох хвилин. Короткочасні інтервали відпочинку (10-20 с) доцільно проводити пасивно. Більш тривалі паузи слід 
заповнювати повільної ходьбою, вправами на розслаблення. 

Вправи для розвитку координаційних здібностей (спритності). Для розвитку спритності використовувалися 
наступні вправи: стрибки з поворотами на 90, 180, 360 градусів, акробатичні вправи, подолання смуги перешкод, 
«човниковий» біг 4x9м, рухливі ігри, естафети. 

Тривалість безперервної роботи в окремих вправах коливається в широкому діапазоні: від 10 до 200 с. При 
короткочасній роботі в кожній вправі (10 с) кількість повторень може бути досить великим – від 6 до 10-12. При більш 
тривалій роботі кількість повторень пропорційно зменшується і може не перевищувати 2-3. 

Паузи між окремими вправами досить тривалі – від 1 до 2-3 хв і повинні забезпечувати відновлення працездатності, 
а також психологічний настрой учнів на ефективне виконання чергового завдання. 

Вправи для розвитку витривалості. Для розвитку витривалості нами були використані наступні вправи: 
рівномірний біг до 1000м, змінний біг 200-400-метрових відрізків. 

У нашому дослідженні були використані методи безперервних стандартизованих вправ та інтервально 
стандартизовані вправи. 

Щодо рівномірного бігу (1000 м) та методу безперервних стандартизованих вправ, слід, перш за все, звертати увагу 
на показники ЧСС. Учням 5-6 класів слід виконувати роботу при ЧСС 135-155уд·хв-1. Плануючи інтенсивність роботи, слід 
враховувати, що навантаження, які викличуть зростання ЧСС до 120-130 уд·хв-1, недостатньо активізують функції серцево-
судинної та інших вегетативних систем. Навантаження, які викличуть збільшення ЧСС понад 170-180 уд·хв-1, різко 
стимулюють механізми анаеробного енергообміну, що не сприяє розвитку загальної витривалості і призводить до 
напруження серцево-судинної системи. 

У результаті наших досліджень були отримані дані, що дозволяють досить об'єктивно здійснювати планування 
інноваційної програми «Роликові ковзани: інноваційний вектор фізичного виховання» у фізичній підготовці учнів 5-6 класів. 

Важливим фактором є те, що рівень фізичної підготовленості грає важливу роль в процесі навчання техніці рухів. 
На нашу думку, в навчальному процесі учнів 5-6 класів необхідним і доцільним є застосування як традиційних, так і 
інноваційних засобів фізичної підготовки (рис.1). 

Нами були запропоновані наступні вправи інноваційної програми з використанням роликових ковзанів: 
Вправи для навчання елементів катання на роликових ковзанах. Головна мета даних вправ – навчання основним 

пересуванням на роликових ковзанах. Нами були використані такі вправи: 
 – ролерська стійка; 
 – пересування на роликових ковзанах, розставивши носки, з опорою на стіну або руку; 
 – ходіння на роликових ковзанах, розставивши носки, без опори; 
 – навчання «правильному» падінню; 
 – ковзання з опорою на руку; 
 – гальмування «плугом» і гальмування «Т-стоп»; 
 – пересування вперед і назад «ліхтариком»; 
 – «ліхтарик» вісімкою; 
 – почергове відштовхування правої і лівої ноги в повороті; 
 – хресний крок правою і лівою ногою; 
 – їзда «спиною назад»; 
 – прокат на одній нозі в положенні рівноваги (на правій і лівій нозі); 
 – «ластівка»; 
 – випади. 
В першу чергу ми вирішували наступні завдання: ознайомити учнів з нетрадиційним засобом фізичного виховання – 

катанням на роликових ковзанах; засвоєння і постановка техніки їзди на роликових ковзанах, послідовності у навчанні 
руховим діям (від уміння до навички). 

Вправи для навчання катанню на роликових ковзанах сприяють розвитку таких фізичних якостей як координація і 
гнучкість. 

Слалом. Слалом – загальна назва пересування, в якому завданням учнів є об'їзд предметів («конусів», «баночок», 
«фішок», «стаканчиків»), розставлених в ряд на рівному майданчику, на рівній відстані один від одного. 

Навколо конусів виконуються наступні вправи: 
 – «змійка»; 
 – «змійка» спиною назад; 
 – «змійка» по черзі правою і лівою ногою; 
 – «вісімка», або «Крісс-Крос». 
Слалом сприяє розвитку координаційних якостей. 
Стрибки у висоту на роликових ковзанах. Стрибки у висоту – ролер-дисципліна, мета якої – взяти з розбігу 
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максимальну висоту, після чого приземлитися на дві ноги. 
Завданням є подолання планки, виставленої на задану висоту. Учень повинен не збити планку і встояти на ногах 

після стрибка. 
Завдяки стрибкам у висоту на роликах розвиваються швидкісно-силові якості. 
Рухливі ігри. Звичне катання можна урізноманітнити активними іграми. Для ігрової діяльності можуть бути 

адаптовані практично будь-які рухливі ігри та естафети. Найбільш привабливі ті з них, які найбільш підходять під специфіку 
пересування на роликах. Вони повинні бути динамічними і відповідати невеликому розміру майданчика. Найбільш відомі і 
популярні серед ролерів ігри – «Чаклуни», «Два морози», «Заморозки», «Горобці й ворони». 

Рухливі ігри сприяють розвитку таких фізичних якостей, як швидкість і спритність. 
Катання на довгі дистанції. Катання на довгі дистанції, або «покатушки» сприяють розвитку витривалості [10, 9]. 
У процесі навчання, учні долали дистанції 3 км-6 км. Місцем проведення було обрано Національний комплекс 

«Експоцентр України» в м. Києві. 
Висновки. У результаті проведеного протягом 9 місяців формувального експерименту, можна констатувати, що 

фізкультурно-оздоровчі заняття з пріоритетним використанням засобів катання на роликових ковзанах позитивно вплинули 
на морфофункціональний стан, фізичну підготовленість та стан здоров'я учнів 5-6 класів. Виявлено, що показники 
функціонального стану (зокрема серцево-судинної і дихальної системи) і фізичної підготовленості в порівнянні з вихідними 
даними є достовірно високими (P <0,01). Крім того, статистично достовірно більшість дітей виявилася на безпечному 
середньому рівні здоров'я. 

Таким чином, раціонально побудовані заняття з пріоритетним використанням засобів катання на роликових 
ковзанах сприяють удосконаленню функціонування органів і систем, а отже – життєдіяльності школярів в цілому. 
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ПРОБЛЕМА ОМОЛОДЖЕННЯ СУЧАСНОГО МАСОВОГО СПОРТУ НА ПРИКЛАДІ КЛУБІВ З ЄДИНОБОРСТВ 
(НЕОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ) ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ 

 
Проведено аналіз наукової літератури щодо проблеми омолодження сучасного масового спорту на прикладі 

клубів з єдиноборств (неолімпійські види) за місцем проживання. Визначено проблеми омолодження сучасного масового 
спорту на прикладі клубів з єдиноборств (неолімпійські види) за місцем проживання. Проаналізовано особливості техніко-
тактичної підготовки змагальної діяльності в неолімпійських видах єдиноборств і дійшли висновку, що в умовах 
інтенсифікації тренувального процесу, і значного тренувального стажу у ранніх вікових категорій, технічний арсенал 
спортсменів значно зростає; збільшується кількість учбових років які відведені для підготовки юних спортсменів; до 
програм додаються додаткові розділи підготовки, які виключають безпосередній контакт з противником. 

Ключові слова: єдиноборства, дитячо-юнацькі спортивні школи, змагання, неолімпійські види спорту, 
спортсмени, фізична підготовка. 

 
Седукин В.В., Бибик Р.В. Проблема омолаживания современного массового спорта на примере клубов с 

единоборств (неолимпийских видах) по месту жительства. Проведено анализ научной литературы по проблеме 
омоложения современного массового спорта на примере клубов по единоборствам (неолимпийских видах) по месту 
жительства. Определены проблемы омоложения современного массового спорта на примере клубов по единоборствам 
(неолимпийских видах) по месту жительства. Проанализированы особенности технико-тактической подготовки 
соревновательной деятельности в неолимпийских видах единоборств и пришли к выводу, что в условиях 
интенсификации тренировочного процесса, и значительного тренировочного стажа в ранних возрастных категорий, 
технический арсенал спортсменов значительно возрастает; увеличивается количество учебных лет отведенных для 
подготовки юных спортсменов; в программы добавляются дополнительные разделы подготовки, исключающих 
непосредственный контакт с противником. 

Ключевые слова: единоборства, детско-юношеские спортивные школы, соревнования, неолимпийских видах 
спорта, спортсмены, физическая подготовка. 

 
Sedukin VV., Bibik RV The problem of rejuvenation of modern mass sport on the example of martial clubs (non-

olympic species) by place of residence. An analysis of the scientific literature on the problem of rejuvenation of modern mass 
sports on the example of martial arts clubs (non-Olympic sports) at the place of residence. The problems of rejuvenation of modern 
mass sports on the example of martial arts clubs (non-Olympic sports) at the place of residence are determined. The peculiarities of 
technical and tactical training of competitive activity in non-Olympic martial arts are analyzed and it is concluded that in the 
conditions of intensification of training process, and considerable training experience in early age categories, technical arsenal of 
sportsmen considerably grows; the number of school years set aside for the training of young athletes is increasing; additional 
training sections are added to the programs, which exclude direct contact with the enemy. 

Keywords: martial arts, children's and youth sports schools, competitions, non-Olympic sports, athletes, physical training. 
 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку фізичної культури і спорту фахівці зіштовхуються з 

проблемами не характерними для звичного розвитку галузі спорту. Однією з таких проблем є суттєве омолодження 
спортсменів в єдиноборствах, починаючи з відбору і першого зарахування до навчальних груп і закінчуючи завершенням 
спортивної кар’єри. Ми бачимо, що з боку споживачів фізкультурно-спортивних послуг зростає попит на тренувальні групи 
більш молодшого віку зарахування. Кількість таких запитів зростає кожного року, якщо за програмами зарахування до ДЮСШ 
на відділення єдиноборств вік початківців коливається від 7 років (кікбоксинг) до 10 (ушу-саньда, карате-кіокушинкай) то 
попит населення на групи з єдиноборств починається з 4 а інколи з 3 років. Для уникання конфлікту віку спортсменів при 
зарахуванні, і відбіркових вимог, в тренувальних програмах з’являються етапи підготовки не притаманні класичній системі 
підготовки. Причому додавання груп іде у бік омолодження спортсменів, наприклад оздоровчі групи, які передують більш 
традиційній групі початкової підготовки. Збільшується кількість учбових років які відведені для підготовки на цих етапах з 
завданням вирівняти вікові характеристики до питомих при зарахуванні до груп традиційних програмних вимог. До програм 
додаються додаткові розділи підготовки, які виключають безпосередній контакт між спортсменами, наприклад створюються 
так звані «формальні комплекси», з спеціальних фізичних вправ які виконуються в обумовленій послідовності, технічних дій з 
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уявним противником, або виконання вправ спеціальної фізичної підготовки без контакту з противником. 
Таким чином, є необхідність в більш поглибленому вивченні проблемі омолодження сучасного масового спорту на 

прикладі клубів з єдиноборств (неолімпійські види) за місцем проживання. 
Аналіз літературних джерел. Ретроспективний наліз науково-методичної літератури дав можливість виявити 

низку науковців, які досліджували проблеми та перспективи розвитку неолімпійського спорту в Україні, зокрема: Т.  Бондар 
(2015, 2016), О. Томенко (2015) розкривають питання визначення ролі та місця неолімпійського спорту в Україні у загальній 
фізичній культурі суспільства; Р. Байрамов (2017), Я. Леонов, Г. Путятіна (2014) вивчали організаційні засади 
функціонування, проблеми та перспективи розвитку неолімпійського спорту в Україні; Н. Долбишева (2012, 2014) розглядала 
ієрархію органів управління та напрямки їх діяльності, що забезпечують неолімпійський спорт в Україні; Є.  Імас, О. Борисова, 
І. Когут (2015) визначають правове поле функціонування неолімпійського спорту на міжнародному рівні. 

Отже, відсутність наукових робіт присвячених проблемі омолодження сучасного масового спорту на прикладі клубів 
з єдиноборств (неолімпійські види) за місцем проживання обумовила вибір теми дослідження. 

Мета статті (постановка завдань). Мета дослідження полягає у визначенні проблеми омолодження сучасного 
масового спорту на прикладі клубів з єдиноборств (неолімпійські види) за місцем проживання. Завданнями дослідження є: 1) 
провести аналіз стану розробленості проблеми омолодження сучасного масового спорту на прикладі клубів з єдиноборств 
(неолімпійські види) за місцем проживання в Україні; 2) проаналізувати особливості техніко-тактичної підготовки змагальної 
діяльності в неолімпійських видах єдиноборств. 

 
Виклад основного матеріалу дослідження. Єдиноборства, з неолімпійських видів спорту широко представлені 

такими видами, як: ММА, самбо, бойове самбо, джиу джитсу, рукопашний бій, повноконтактний рукопашний бій, версії 
кікбоксингу, версії карате, ушу-саньда, панкратіон, муай тай. 

Через незначні відмінності у правилах змагань тренувальний процес у цих видах практично не відрізняється в 
процесі підготовки спортсменів до змагальної діяльності. Технічні дії які застосовуються у цих видах єдиноборств можуть 
привести до перемоги не зважаючи на яких змаганнях, виступає учасник. Умовно можна поділити технічні дії на ударні і 
технічні дії з боротьби. Ударні види спорту використовують зазвичай ударну техніку (версії кікбоксингу, версії карате, муай 
тай), види спорту з боротьби – техніку боротьби (самбо). Не слід забувати про так звані змішані види спорту, які 
використовують і ударну техніку і техніку з боротьби (ММА, бойове самбо, джиу джитсу, рукопашний бій, повноконтактний 
рукопашний бій, ушу-саньда, панкратіон). 

З огляду на вище зазначене можна зробити висновок, що ударні технічні дії можуть використовуватися як в ударних 
видах спорту, так і у змішаних, технічні дії з боротьби можуть використовувати як види спорту з боротьби так і змішані види 
спорту. Відштовхуючись від цього висновку, ми бачимо що більшість пропонованих видів спорту для досягнення перемоги 
можуть використовувати однакові технічні дії. 

Аналіз наукової літератури та особистий досвід дають можливість стверджувати, що потреби за якими батьки 
приводять дітей до спортивних секцій з єдиноборств, полягають в тому, щоб спортивна секція була якомога ближче до місця 
проживання родини. 

Для забезпечення відвідування секції батькам потрібно виконати ряд умов необхідних для офіціалізації 
тренувального процесу. Тобто, вже з семи років проводиться диспансеризація в Центрі спортивної медицини, де огляд 
проводиться як найменше шістьома лікарями різного профілю, що забезпечує більш ретельне і професійне дослідження 
спортсменів. По друге необхідно провести страхування від спортивної травми і на останок надати відомості про дитину і 
батьків, або осіб які їх замінюють. І нарешті забезпечення своїй дитині форму і екіпірування необхідне для обраного виду 
спорту. Все це загалом впливає на бюджет сім’ї, розрахунок вільного часу який необхідно використати на ці дії і остаточного 
рішення батьків щодо отримання дитиною спортивної освіти. 

Не малозначною є проблема фізичного навантаження дітей дошкільного і шкільного віку в навчальних закладах і 
дошкільних установах. Всебічне нехтування фізичними навантаженнями в закладах освіти спрощення програм з фізичного 
виховання, падінням фізичного стану дітей та підлітків на думку батьків має бути компенсовано відвідуванням спортивної 
секції з єдиноборств. 

В таких умовах діти, які досягли десяти років (усереднений вік зарахування у ДЮСШ), коли за програмою підготовки 
має починатися етап попередньої підготовки, можуть мати значний тренувальний стаж в п’ять і навіть шість років, що 
відповідає етапам початкової базової, а мабуть і спеціалізованої базової підготовки. В умовах інтенсифікації тренувального 
процесу, і значного тренувального стажу у ранніх вікових категоріях, технічний арсенал спортсменів значно зростає. Ми 
бачимо виконання складних технічних дій, які раніше були притаманні спортсменам у юнацькій віковій категорії і навіть 
дорослій, вже у юніорів, а інколи і у дітей. 

На неофіційних зустрічах, таких як турніри різних рівнів, можуть допускатися більш молодші вікові категорії 
учасників, які показують достатньо високий рівень спортивної майстерності. З виходом спортсменів на офіційні старти вони 
зштовхуються достатньо щільним змагальним графіком. Кількість змагань може досягати значних показників. Для «обкатки» 
спортсмени приймають участь у змаганнях з споріднених видах спорту, що подвоює і навіть потроює навантаження, і при 
демонстрації гарних результатів можуть залучатися до міжнародних змагань не з свого, а з спорідненого виду спорту. 

Але слід зазначити що на ранніх вікових категоріях така щільність тренувальних і змагальних навантажень сприяє 
вичерпанню адаптаційних резервів юних спортсменів, їх морального виснаження, втрати бажання продовжувати тренування 
і навіть виступати на змаганнях. 

Навантаження які застосовуються у тренувальному процесі є достатньо значними для реалізації рухової потреби 
дитини. Розвиток фізичних якостей які потрібні саме у реалізації програми підготовки і участі у змаганнях саме з 
єдиноборств. Розвиток морально вольових якостей, які вплинуть на становлення характеру і волі початківця. Практичні 



Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова   Випуск 7 К (127) 2020 
Scientific journal National Pedagogical Dragomanov University    Issue 7 K(127) 2020 

 

163 

навички які допомагають протистояти спортсменам на змаганнях створюють умови впевненості в собі бути опорою ближнім, 
приймати важливі рішення в найкоротший час. 

Висновки. Отже, омолодження спорту на прикладі єдиноборств відбувається загалом за зміни соціальних умов, в 
яких перебуває сучасне суспільство. Перше це те, що скорочується так зване «спортивне життя» спортсменів, зараз в 
переважній більшості спортом займаються у шкільні роки, з початком вступу до вищих навчальних закладів більшість 
спортсменів виходить зі спорту, перестає брати участь у змаганнях, або продовжує тренувальні заняття в режимі 
підтримання загальної фізичної форми. Друге це недостатня фізична освіта в дошкільних і шкільних закладах, яку батьки 
намагаються компенсувати за рахунок відведення дітей до спортивних секцій у віці значно молодшому ніж рекомендовано у 
відповідних програмах підготовки з видів спорту. 

Перспективами подальшого дослідження є визначення впливу силової підготовленості на змагальну 
результативність спортсменів з єдиноборства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ 
 
У статті особливості формуання здорового способу життя у молодого покоління розкривається сутність 

понять «здоров’я», «здоровий спосіб життя». Розглянуто особливості формування здорового способу життя в сучасної 
молоді, зокрема студентства. 

Здоров’я студентів має важливе значення як для сучасності, так і для майбутнього. Крім того, студенти – це 
майбутні батьки й матері дітей, і тому вони несуть потенціал здоров’я майбутніх поколінь. І тому збереження і 
поліпшення здоров’я студентської молоді є найважливішим завданням сучасності. 

Одним з ефективних шляхів покращення стану здоров'я молоді є створення умов для формування її здорового 
способу життя. Тому одним із пріоритетних напрямів виховання дітей та молоді, що визначені Національною доктриною 
розвитку освіти, є формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, культури здоров'я молодого покоління. 

Проблема формування здорового способу життя охоплює широкий спектр питань. Збереження і зміцнення 
здоров'я студентської молоді потребує усвідомлення ними ролі рухової діяльності, що проявляється у формі фізичних 
вправ, ходьби, її впливу на формування необхідних вміннь та навичок, на розвиток фізичних здібностей, поліпшення 
стану здоров'я, підвищення працездатності.  

Ключові слова: здоровий спосіб життя,шкідливі звички. 
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Сембрат С.В., Погребной В.В. Особенности формирования здорового образа жизни у молодого 

поколения. В статье особенности формирование здорового образа жизни у молодого поколения раскрывается 
сущность понятий «здоровье», «здоровый образ жизни». Рассмотрены особенности формирования здорового образа 
жизни у современной молодежи, в частности студенчества. 

Здоровье студентов имеет важное значение как для современности, так и для будущего. Кроме того, 
студенты - это будущие отцы и матери детей, и поэтому они несут потенциал здоровья будущих поколений. Поэтому 
сохранение и улучшение здоровья студенческой молодежи является важнейшей задачей современности. 

Одним из эффективных путей улучшения состояния здоровья молодежи является создание условий для 
формирования его здорового образа жизни. Поэтому одним из приоритетных направлений воспитания детей и 
молодежи, которые определены Национальной доктриной развития образования, является формирование 
положительной мотивации на здоровый образ жизни, культуры здоровья молодого поколения. 

Проблема формирования здорового образа жизни охватывает широкий спектр вопросов. Сохранение и 
укрепление здоровья студенческой молодежи требует осознания ими роли двигательной деятельности, проявляется в 
форме физических упражнений, ходьбы, ее влияния на формирование необходимые умения и навыков, на развитие 
физических способностей, улучшение состояния здоровья, повышение работоспособности. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, вредные привычки. 
  
Sembrat S., Pogrebnoy V. Features of forming a healthy lifestyle in the younger generation. The article features the 

formation of a healthy lifestyle in the younger generation reveals the essence of the concepts of "health", "healthy lifestyle". Features 
of formation of a healthy way of life at modern youth, in particular students are considered. 

Student health is important for both the present and the future. In addition, students are the future parents and mothers of 
children, and therefore they have the potential for the health of future generations. That is why maintaining and improving the health 
of student youth is the most important task of our time. 

One of the effective ways to improve the health of young people is to create conditions for the formation of their healthy 
lifestyle. Therefore, one of the priority areas of education of children and youth, defined by the National Doctrine of Education, is the 
formation of positive motivation for a healthy lifestyle, health culture of the younger generation. 

The problem of forming a healthy lifestyle covers a wide range of issues. Preserving and strengthening the health of 
student youth requires awareness of the role of physical activity, which manifests itself in the form of exercise, walking, its impact  on 
the formation of necessary skills, development of physical abilities, improving health, improving efficiency. 

Key words: health, healthy way of life, bad habits. 
 
Постановка проблеми, актуальність дослідження. Здоров'я нації – суттєвий показник суспільного та 

економічного розвитку держави. Здоров'я дітей – її майбутнє. Адже близько 75% хвороб у дорослому віці є наслідком умов 
та способу життя в дитинстві та юності. За словами І. П. Павлова, здоров'я у зрілому віці треба заслужити. Людина могла б 
жити значно довше, якби не її недбале поводження з власним організмом. Потрібні ґрунтовні знання, велике бажання та 
сила волі, щоб бути і залишатися здоровим. Проблема здорового способу життя молоді набула такої актуальності, що 
сьогодні ми говоримо про неї, як про глобальну загрозу всієї нації. Для вирішення її насамперед слід усвідомити для кожного 
з нас значущість самого поняття «здоровий спосіб життя». Поступове усвідомлення на державному рівні значущості 
профілактики, збереження, підтримки та відновлення здоров'я нації передбачає знаходження шляхів підвищення у молодого 
покоління усвідомлення цінності здоров'я, здорового способу життя. Пріоритетним завданням системи освіти є формування 
в особистості відповідального ставлення до власного здоров'я і здоров'я свого оточення як найвищих суспільних та 
індивідуальних цінностей. На сьогодні, в умовах розбудови українського суспільства, проблема стану фізичного, психічного 
здоров'я підростаючого покоління набуває особливої гостроти, оскільки сучасна ситуація обтяжується високими показниками 
захворюваності молоді, зниженням якості медичного обслуговування, погіршенням екологічної ситуації, морально-духовною 
кризою. Згідно із сучасними дослідженнями, серед загальної кількості студентства, до моменту набуття вищої освіти, 
здоровими залишаються лише 6%, близько 45-50% випускників мають морфофункціональні відхилення, а 40-60% - хронічні 
захворювання, третя ж частина випускників мають обмеження у виборі професії. Від 20 до 80% студентів набувають за роки 
навчання в університеті вади 2-5 систем організму [1, с. 223]. 

Отже, дослідження проблеми формування здорового способу життя у молодого покоління є достатньо важливою 
актуальною проблемою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У другій половині ХІХ - першій половині ХХ ст. розробленням 
теоретичних і практичних основ виховання в підростаючого покоління здорового способу життя займалося багато вчених. 
Зокрема, в цей час були визначені теоретичні основи розглядуваного процесу: відношення душі і тіла (К. Ушинський, П. 
Юркевич, Г. Ващенко); природовідповідність і гармонійність у тіловихованні (О. Духнович, В. Сухомлинський, К. Ушинський, 
Г. Ващенко); зв'язок оздоровчої роботи з різними напрямами виховання: фізичним і трудовим (М. Демков), естетичним (Г. 
Ващенко), релігійним (П. Юркевич), гігієнічним, родинним (К. Ушинський, Г. Ващенко, В. Сухомлинський), патріотичним (І. 
Боберський, О. Тисовський, Г. Ващенко, А. Макаренко). 

Із зарубіжних вчених проблему здорового способу життя досліджували Л. Хей, Р. Фішер, Х. Данеш, Г. Маклауен, Д. 
Хамбург, К. Гланз, М. Левіс, Б. Рімер та ін. 

Серед сучасних науковців, які займаються питаннями формування ціннісних орієнтацій молоді на здоровий спосіб 
життя, слід відмітити дослідження Т. Титаренко, О. Яременка, Н. Нікіфорова, І. Беха, Т. Глазько, С. Лапаєнко, Г. Ващенка, С. 
Омельченка, Р. Купчинова, Н. Паніної та інших. 

http://www.social-science.com.ua/tags/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://www.social-science.com.ua/tags/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://www.social-science.com.ua/tags/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B8
http://www.social-science.com.ua/tags/health
http://www.social-science.com.ua/tags/healthy%20way%20of%20life
http://www.social-science.com.ua/tags/bad%20habits
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Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні проблема загрози здоров'ю розглядається світовою 
спільнотою як одна із загроз планетарного масштабу - антропологічна катастрофа, стверджує український вчений О. І. Сібіль 
[2, с. 6]. Сутність цього явища пов'язана з тим біологічним законом, відповідно до якого визначено, що кожен біологічний вид 
вимирає, якщо змінюються умови існування, до яких він був пристосований у процесі еволюції. На нашій Землі склалося так, 
що людська діяльність упродовж ХХ століття і на початку ХХІ ст. не лише не протидіяла формуванню передумов 
антропологічної катастрофи, а навпаки – сприяла їх розвитку. За сучасними уявленнями, здоров'я розглядється не як суто 
медична, а як комплексна проблема, складний феномен глобального значення, тобто здоров'я визначається як 
філософська, соціальна, економічна, біологічна, медична категорії, як об'єкт споживання, вкладу капіталу, індивідуальна і 
суспільна цінність, явище системного характеру, динамічне, постійно взаємодіюче з навколишнім середовищем. Великий 
тлумачний словник сучасної української мови здоров'я пояснює як стан організму, при якому функціонують усі його органи. 
За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ): «здоров'я – це стан повного фізичного, духовного і 
соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад» [3, с. 9]. Тому здоров'я розглядається не лише як 
ресурс, а як мета життя. 

Світова наука передбачає цілісний погляд на здоров'я як на феномен, що інтегрує принаймні чотири сфери 
здоров'я: фізичну, психічну (розумову), соціальну (суспільну) та духовну [4, с. 4; 5, с. 6]. Усі ці складові невід'ємні одна від 
одної, тісно взаємопов'язані, діють одночасно, а їх інтегрований вплив визначає стан здоров'я людини. 

1. Фізичне здоров'я – це правильне функціонування всіх систем організму, позитивне ставлення до власного 
здоров'я, прагнення до фізичної досконалості й загальної фізичної працездатності, загартованість організму, дотримання 
раціонального режиму дня, виконання вимог особистої гігієни, правильне харчування. 

2. Психічне здоров'я (психологічний комфорт) – відповідність когнітивної діяльності календарному віку, розвиненість 
довільних психічних процесів, наявність саморегуляції, адекватних позитивних емоцій; відсутність акцентуацій характеру, 
шкідливих звичок. 

3. Соціальне здоров'я (соціальне благополуччя) – це передусім сформована громадянська відповідальність за 
виконання соціальних ролей у суспільстві; позитивно спрямована комунікативність; доброзичливість у ставленні до людей, 
здатність до самоактуалізації в колективі, самовиховання. 

4. Духовне здоров'я (душевне) – пріоритетність загальноосвітніх цінностей; наявність позитивного ідеалу відповідно 
до національних і духовних традицій, працелюбність, доброчинність, відчуття прекрасного в житті, природі, мистецтві. 
Духовне здоров'я можна визначити як здатність особистості регулювати своє життя та свою діяльність згідно з 
гуманістичними ідеалами, виробленими людством у процесі історичного розвитку. Саме духовне здоров'я є визначальним у 
ставленні людини до себе, до інших, до суспільства і пріоритетним в ієрархії аспектів здоров'я. В. О. Сухомлинський надавав 
великого значення духовному здоров'ю особистості. У книжці «Як виховати справжню людину» він наголошував на тому, що 
«духовне багатство людини – один з найважливіших показників її всебічного розвитку». 

З позицій викладеного, розуміння феномену здоров'я людини походить від визначення поняття «здорового способу 
життя». Згідно з даними вчених, здоров'я людини більш ніж на 50% зумовлено її способом життя, близько 40% - соціальними 
і природними умовами, а також спадкоємністю, і лише 10% залежить від медичного обслуговування [6]. Доцільним буде 
спинитися на визначенні поняття «здоровий спосіб життя». Поняття «здоровий спосіб життя» ще в декларації Алма-
Атинської Міжнародної конференції охорони здоров'я 1978 р. було визначено як «...все в людській діяльності, що стосується 
збереження і зміцнення здоров'я, все, що сприяє виконанню людиною всіх своїх людських функцій через діяльність з 
оздоровлення умов життя – праці, відпочинку, побуту» [7]. 

Здоровий спосіб життя містить у собі такі основні елементи: 
- плідну працю; 
- раціональний режим праці і відпочинку (при правильному режимі виробляється чіткий і необхідний ритм 

функціонування організму, який створює оптимальні умови для роботи та відпочинку і тим самим сприяє зміцненню здоров'я, 
поліпшенню працездатності та підвищенню продуктивності праці; 

- викорінювання шкідливих звичок (тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків), які є причиною багатьох 
захворювань, різко скорочують тривалість життя, знижують працездатність, згубно позначаються на здоров'ї молодого 
покоління і на здоров'ї майбутніх дітей; 

- птимальний руховий режим, який зміцнює і розвиває кісткову мускулатуру, серцевий м'яз, судини, дихальну 
систему і багато інших органів, що значно полегшує роботу апарату кровообігу та благотворно впливає на нервову систему; 

- раціональне харчування, особливо це стосується студентства, забезпечує правильний ріст і формування 
організму, сприяє збереженню здоров'я, високій працездатності і продовженню життя. Коли мова йде про раціональне 
харчування, варто запам'ятати два основні закони, порушення яких є небезпечним для здоров'я. 

Перший закон – рівновага одержуваної енергії та енергії, що витрачається. 
Другий закон – вдповідність хімічного складу раціону фізіологічним потребам організму в харчових речовинах. 
-особиста гігієна містить у собі раціональний добовий режим, догляд за тілом, гігієну одягу і взуття, режим дня, 

дотримання яких виробляє чіткий ритм функціонування організму і створює найкращі умови для роботи та відновлення сил; 
- загартування людини полягає в тому, що під впливом температурних впливів, за допомогою природних факторів 

(сонце, повітря, вода), організм поступово стає несприйнятливим до простудних захворювань і перенагрівання, що 
надає змогу людині легше переносити фізичні та психічні навантаження, менше стомлюватися, зберігати високу 

працездатність і активність. 
Отже, при дотриманні всіх цих умов здорового способу життя кожна людина створює великі можливості для 

зміцнення та підтримки свого здоров'я, для збереження працездатності, фізичної активності та бадьорості до глибокої 
старості. 
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На сьогоднішній день практично кожна людина має масу справ і обов'язків. Часто їй бракує часу навіть на свої 
справи. У результаті, з горою дріб'язкових технічних проблем людина просто забуває про головні істини - вона забуває про 
своє здоров'я. У студентів багато причин для втрати здоров'я: 1) емоційний дискомфорт, спричинений труднощами 
навчального процесу: перевантаження програмним матеріалом, складність стосунків у системі «студенти – викладачі – 
батьки»; 2) інтенсивний негативний вплив середовища існування: зростання почуття невпевненості, заниженої самооцінки, 
агресії, невдоволення собою і світом, які «придушуються» тютюном, алкоголем, різними наркотичними речовинами тощо. 

Проблема формування здорового способу життя досить ретельно висвітлюється в багатьох соціально-
філософських, педагогічних, психологічних, соціологічних, медичних працях. Особливої актуалізації ця проблематика набула 
у другій половині ХХ століття як у всьому світі загалом, так і, зокрема, в Україні. Аналіз статистичних даних і результати 
різноманітних досліджень свідчать, що зменшується вік дітей, які починають курити, вживати алкоголь, інші наркотичні 
речовини, рано починають статеве життя. 

За даними офіційної статистики, сьогодні в Україні вживають наркотики 128 тис. осіб, з яких 60% - молодь і підлітки, 
13% - діти віком від 11 до 14 років; кожний другий підліток курить, а кожний третій - має досвід вживання алкоголю. Низькою 
залишається сексуальна культура молодих людей, що негативно позначається на стані їхнього репродуктивного здоров'я. 
Непоправної шкоди здоров'ю дітей та молоді завдають хвороби, які передаються статевим шляхом. Поширеність їх зростає з 
кожним роком. Триває погіршення епідемічної ситуації щодо ВІЛ/СНІДу, який вражає насамперед молодь. Згідно з 
офіційними даними, на квітень 2016 р. в Україні зареєстровано понад 91 тис. ВІЛ-інфікованих людей: кількість ВІЛ-
інфікованих збільшилась у чотири рази порівняно з 2006 р. Руйнівного впливу завдають психіці підростаючого покоління й 
теле, відеопродукція, комп'ютерні ігри з демонструванням жахів, насильства, статевої розпусти. Кожна молода людина, 
внаслідок різних життєвих обставин, підпадає під вплив саме того інформаційного середовища, яке вона бачить навколо 
себе, і її суспільна мораль, позиція, переконання, життєві установки, поведінка не завжди формуються в корисному для себе 
та оточуючих напрямі. 

Щоб відповісти на питання, як сучасне студентство ставиться до здорового способу життя, які цінності та 
пріоритети воно має, серед студентів І-ІV курсів природньо-технологічного факультету денної форми навчання Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди було проведено дослідження, метою якого 
була оцінка ціннісномотиваційних установок на збереження та зміцнення здоров'я. 

За результатами анкетування можна зробити  висновок, що нездоровий спосіб життя більшість студентів почали 
вести з 14-16 років, а більша половина опитуваних погано поінформована щодо ведення здорового способу життя та не 
вбачають загрозливою проблему недодержання здорового способу життя. Негативний вплив на здоров'я студентської 
молоді мають шкідливі звички. Встановлено, що значна частина молодих людей досить прихильно ставиться до вживання 
алкоголю (80%), тютюнопаління (72%), наркотичних речовин (куріння марихуани) (16%), нестримана сексуальна поведінка 
спостерігається у 48% респондентів і лише 20% опитаних сказали, що не мають шкідливих звичок. На запитання анкети «Чи 
вважаєте Ви, що ситуація зі шкідливими звичками набула загрозливого стану для нації?» позитивну відповідь дали 32%, 36% 
відповіли «ні», 38% - «не знаю». Анкетування показало, що на питання «Як Ви вважаєте, вживання алкоголю провокує 
виникнення конфліктів, асоціальних вчинків?» 34% респондентів відповіли «завжди», 30% студентства - «дуже часто», 28% - 
«інколи» і 14% - «ніколи». 

Такий тривожний стан, що стався у студентів з означеного питання, вимагає доповнити систему заходів щодо 
усунення шкідливих звичок засобами фізичного виховання, пропаганди здорового способу життя, боротьби з гіподинамією, 
залучення до активних форм відпочинку. 

У багатьох навчально-виховних закладах питання, пов'язані зі здоров'ям, розглядаються на заняттях з навчальних 
предметів або факультативів. І далеко не в усіх закладах освіти проводиться постійна та систематична робота з озброєння 
молоді навичками привчання їх до здорового способу життя. Тому необхідно проводити в життя послідовну систему активних 
дій усіх учасників навчально-виховного процесу, спрямованого на створення здорового середовища для формування таких 
важливих життєвих навичок, які ведуть до збереження, зміцнення та відтворення здоров'я і орієнтують на утвердження 
здорового способу життя, розвиток духовно, психічно, фізично та соціально здорової особистості. 

Висновки. Традиційні методи профілактики шкідливих звичок та різного роду узалежнень, пов'язані із заборонами, 
менторським напучуванням, давно дискредитували себе. У навчальних закладах повинна здійснюватися постійна і 
цілеспрямована робота з молоддю з використанням різноманітних прийомів, які б стимулювали пізнавальну діяльність, 
впливали на мотиваційну сферу, не залишали байдужими, змушували переглянути пріоритети власного життя. Таким чином, 
формування здорового способу життя молоді – складний процес, який потребує якнайбільшої кількості людей, різних 
організацій і насамперед – самої молоді. Ефективність цього процесу залежить від таких важливих складових: 1) виховання 
в студентів інтересу до знань фізичними вправами; 2) озброєння їх знаннями з фізичної культури, фізіології, гігієни людини 
та вироблення на їх основі переконань в необхідності систематично займатися фізкультурою; 3) практичне навчання 
студентів кожен день самостійно займатися фізичними вправами; 4) створення позитивного мікроклімату в колективі 
навчального закладу; 5) підвищення педагогічної культури батьків (консультування батьків та сімей із питань сімейних 
конфліктів, взаємин між поколіннями, витоків конфліктів у сім'ї тощо); 6) підготовка фахівців, які працюють із молоддю, у 
сфері охорони здоров'я, освіти, розваг тощо; 7) інтеграція та координація зусиль державних і громадських організацій, 
релігійних організацій щодо широкого поля діяльності у сфері формування здорового способу життя молоді; 8) залучення 
засобів масової інформації щодо пропаганди здорового способу життя, орієнтації молоді на кращі здобутки духовної 
спадщини, популяризації притаманних українському народові загальнолюдських цінностей, запобігання негативному 
впливові на систему цінностей інформації, що містить елементи жорстокості та насильства; 9) розроблення інформативно-
освітніх програм, тренінгів, шкіл та матеріалів, орієнтованих на формування життєвих навичок, які ведуть до збереження, 
зміцнення та відтворення здоров'я. 
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Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем формування здорового 
способу життя в молодого покоління. 
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ОЦІНКА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ 
ОСВІТИ 

 
У статті подано оцінку рівня фізичної підготовленості студентів І року навчання закладів фахової передвищої 

освіти. Проаналізовано результати виконання контрольних вправ, які характеризують витривалість, гнучкість, силові, 
швидкісні та швидкісно-силові якості. Встановлено, що рівень загальної витривалості та сили м’язів верхнього 
плечового поясу та тулуба учасниць експерименту є низьким, у той час як у хлопців, є, однозначно, кращими, але не 
досконалим. Розвиток швидкості й швидкісно-силових якостей у студентів-учасників експерименту, в цілому, відповідає 
середнім віковим нормам та, у переважної кількості студентів, знаходиться в межах середнього і достатнього рівнів 
компетентності. Розвиток гнучкості у хлопців, також, відповідає середнім віковим нормам, натомість переважна 
кількість дівчат продемонстрували низький рівень розвитку гнучкості. З’ясовано, що рівень розвитку фізичних якостей у 
дівчат та хлопців є не збалансованим і вимагає оптимізації процесу їхньої фізичної підготовки. 

Ключові слова: фізичні якості, фізична підготовленість, рівні компетентності, заклади фахової передвищої 
освіти. 

 
Соломонко А.А., Ханикянц Е.В., Рымар О.В., Семенова Н.В. Оценка физической подготовленности 

студентов первого года обучения учереждений професионального довысшего образования. В статье подана 
оценка уровня физической подготовленности студентов первого года обучения учреждений профессионального 
довысшего образования. Проанализированы результаты выполнения контрольных упражнений, характеризующих 
выносливость, гибкость, силовые, скоростные и скоростно-силовые качества. Установлено, что уровень общей 
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выносливости и силы мышц верхнего плечевого пояса и туловища участниц эксперимента является низким, в то время 
как у юношей – однозначно, лучше, но не совершенный. Развитие скорости и скоростно-силовых качеств у студентов-
участников эксперимента, в целом, соответствует средним возрастным нормам и, у подавляющего числа студентов, 
находится в пределах среднего и достаточного уровней компетентности. Развитие гибкости у юношей, также 
соответствует средним возрастным нормам, а подавляющее количество девушек продемонстрировали низкий уровень 
развития гибкости. Установлено, что уровень развития физических качеств у девушек и юношей является не 
сбалансированным и требует оптимизации процесса их физической подготовки. 

Ключевые слова: физические качества, физическая подготовленность, уровни компетентности, учреждения 
профессионального довысшего образования. 

 
Andrii Solomonko, Olena Khanikiants, Olga Rymar, Natalia Semenova. The evaluation of physical preparation of 

first year students from institutions of professional pre-higher education. The goal of the article is to provide evaluation of 
modern condition of physical preparation of first year students (15-16 years old) from institutions of professional pre-higher 
education. The results of control exercises performing are analyzed in the article. Those exercises are skipping rope in 30 seconds 
(number of times), lean forward from sitting position (cm), flexion and extension of the arms is a supine position (number of times), 
60 m run (sec), long jump from the place (cm). These exercises characterize endurance, flexibility, power, speed and power-speed 
qualities of a student. It is found out that the level of general endurance of female students is low, as far as no student has shown 
high or enough level of the competence. Only 6 students demonstrated average level, other 26 – low level. The male’s results are 
unambiguously better, but not perfect as far as only 4 out from 28 represented low level of the competence.  The development of 
speed and power-speed qualities among students participated in the experiment meets average age norms, in general. The majority 
of students are in borders of average and enough levels of competences. The development of flexibility among boys in general 
meets average age norms. However, majority of girls have shown low level of flexibility development, that negatively shown in power 
demonstration, speed and coordinative abilities, it decreases work efficiency, increase probability of ligament and muscle damage. It 
was found out that development level of physical qualities is not balanced among girls and boys. That is why, in due to rich optimal 
level of physical preparation, the systematic and purposeful work with various tools of special and general physical preparation is 
required. 

Key words: physical qualities, competence level, institutions of professional pre-higher education. 
 
Постановка проблеми. Сьогодні, в освітньому просторі України, зокрема й у галузі фізичного виховання учнівської 

та студентської молоді, відбуваються істотні зміни. Вагомими критеріями диференційованого оцінювання фізичного здоров’я, 
імунітету та загальної працездатності молоді є рівень розвитку фізичної підготовленості. Але, впродовж останніх років в 
Україні спостерігається тривожна ситуація щодо погіршення рівня здоров’я та фізичної підготовленості молоді. Це 
насамперед, пов’язано з невідповідністю національної системи фізичного виховання міжнародним стандартам фізичної 
підготовленості людини [10, 18, 20]. 

Фізичне виховання у закладі вищої освіти є невід’ємною частиною формування загальної і професійної культури 
особистості сучасного фахівця, системи всебічного розвитку студентської молоді, а також основним засобом оптимізації 
здоров’я, працездатності та фізичної підготовленості студентів, тобто, належний рівень фізичної підготовленості студентів 
слугує важливим критерієм ефективності функціонування системи фізичного виховання у вищому навчальному закладі [2, 
14, 19]. 

Аналіз літературних джерел. В теорії і практиці фізичного виховання на сьогодні гостро постає проблема 
підвищення рівня фізичної підготовленості учнівської та студентської молоді. Фундаментом фізичної підготовленості 
виступають потенційні можливості організму та функції органів, моторні ефекти, будова тіла, а також параметри 
індивідуальної фізичної активності людини [16, 17]. 

Фахівці у галузі фізичного виховання справедливо вважають та підкреслюють, що чим вищий рівень фізичної 
підготовленості має особа, тим більшим обсягом опанованих рухових умінь та навичок вона характеризується, а також, 
високими функціональними можливостями серцево-судинної, дихальної, видільної та терморегуляційної систем, гармонійно 
розвиненою будовою тіла, тощо [9, 17]. 

Також, підкреслюється, що головним результатом адекватної фізичної підготовленості є фізичне здоров’я, для 
профілактики виникнення різних видів захворювань, однак переважна кількість досліджень фізичної підготовленості 
студентів свідчать, що у більшості сучасних молодих людей, рівень розвитку фізичних якостей не відповідає нормативним 
вимогам [7, 12, 15]. 

Автори Круцевич Т.Ю., Воробьев М.И. (2005); Круцевич Т., Даджани Д., Лошицкая Т. (2008); Бондар Т.С. (2011); 
Дубогай О.Д., Завидівська Н.Н., Ханікянц О.В. (2012) зазначають, що процес розвитку фізичних якостей, передусім, потребує 
добре налагодженого педагогічного контролю [1, 3, 4, 14]. 

Науковці Розов В.І. (2005); Семенова Н.В., Коритко З.И. (2009); Москаленко Н.В., Сороколіт Н С., Турчик І.Х. (2019) 
вважають, що нормативи оцінювання фізичної підготовленості є одним із важливих стимулів мотивації до занять фізичною 
культурою. Від їх відповідності значною мірою залежить не лише безпека, але і ставлення студентів до занять, прагнення до 
фізичного вдосконалення тощо [5, 11, 12]. 

З метою підвищення якості навчального процесу у фізичному вихованні Круцевич Т.Ю. [4] пропонує запровадити 
так звану «якісну оціночну діяльність», що буде породжувати потребу здобувачів освіти та викладача отримувати 
інформацію про те, чи відповідає якість знань та вмінь студента вимогам програми. Метою такої діяльності слугує контроль 
успішності студентів і формування в них адекватної самооцінки, а Сергієнко В. М. [13] вказує, що педагогічний контроль дає 
змогу підвищити ефективність управління процесом фізичної підготовки кожного студента, а також раціонально будувати за 
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допомогою спеціальних педагогічних впливів процес розвитку рухових здібностей. 
Мета статті. Здійснити оцінку сучасного стану фізичної підготовленості студентів першого року навчання закладів 

фахової передвищої освіти. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Для визначення рівня фізичної підготовленості студентів закладів 

фахової передвищої освіти було проведено комплексне дослідження під час констатуючого експерименту. Констатуючий 
експеримент проводився на базі Львівського кооперативного коледжу економіки та права (у 2017 – 2018 н р.). Програмою 
констатуючого експерименту було охоплено 60 студентів першого року навчання, віком 15 – 16 років (32 дівчини та 
28 хлопців). Рівень розвитку фізичної підготовленості визначався за результатами виконання контрольних вправ: «біг 500 м 
(хв)» (дівчата), «біг 1000 м (хв)» (хлопці), «стрибки зі скакалкою за 30 с (к-сть разів)» (дівчата), «нахил уперед з положення 
сидячи (см)», «згинання і розгинання рук в упорі лежачи (к-сть разів)» (дівчата), «біг 60 м (с)», «стрибок в довжину з місця 
(см)» та «відтискання від підлоги (к-сть разів)» (хлопці), які характеризують витривалість, гнучкість, силові, швидкісні, та 
швидкісно-силові якості. Усі вправи рекомендовані фахівцями та державними нормативними документами, як такі, що 
відповідають віковим та статевим нормам, інформативні, економічні, доступні та безпечні [4, 6, 7, 8]. 

Отримані результати свідчать, що у переважної кількості учасників дослідження рівень розвитку загальної 
витривалості не відповідає високому рівню. Так, результати виконання контрольної вправи «біг 500 м (хв)» (дівчата) 
показали, що жодна з учасниць не продемонструвала високого та достатнього рівнів компетентності. Лише 18,8% показали 
середній рівень, решта 81,2% – низький. Результати виконання контрольної вправи «біг 1000 м (хв)» у хлопців є, однозначно, 
кращими ніж у дівчат, але не досконалими. Так, низький рівень компетентності показали 14,3% хлопців, середній – 21,45, 
достатній – 17,9%, а високий – майже половина учасників – 46,4% (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Оцінка результатів виконання контрольних вправ «біг 1000 м (хв)» (хлопці) та «біг 500 м (хв)» (дівчата). 
За результатом виконання контрольної вправи – стрибки зі скакалкою за 30 с (к-сть разів) – високий рівень 

компетентності продемонстрували лише 6,3% дівчат, достатній – 46,8% дівчат, середній – 37,5% дівчат, низький – 9,4% 
дівчат. Це свідчить про те, що більшість учениць продемонстрували достатній та середній рівні компетентності за цим 
показником, тобто, переважна кількість дівчат за 12-ти бальною системою отримують оцінку від 8 до 10 балів та від 5 до 7 
балів відповідно. (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Оцінка результатів виконання контрольної вправи «стрибки зі скакалкою за 30 с (к-сть разів)» дівчата. 
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Серед дівчат високий рівень компетентності у виконанні контрольної вправи «біг 60 м (с)» показало менше 10% 
студенток, а достатній – лише третина (31,3%). Майже половина студенток які брали участь у дослідженні 
продемонстрували середній рівень компетентності – 46,9% та низький – 9,4%. Отже, менше половини дівчат (40,6%) 
отримали оцінку від 8 до 12 балів (Рис. 3). 

Серед хлопців, високий рівень компетентності продемонструвало ще менше учасників – 7,2%, але переважна 
кількість – 82,1% студентів, показали достатній рівень компетентності, 10,7% учасників продемонстрували середній рівень, а 
низький (початковий) не показав жоден з учасників дослідження. Позитивним є те, що 85,7% студентів за 12-ти бальною 
системою отримують оцінку від 8 до 12 балів. (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Оцінка результатів виконання контрольної вправи «біг 60 м (с)». 
Понад третина студентів, як серед хлопців так й серед дівчат показали низький рівень компетентності під час 

виконання контрольної вправи «стрибок у довжину з місця (см)» (Рис. 4). Так, майже 70% дівчат та 53,6% хлопців 
продемонстрували низький та середній рівні компетентності, що свідчить про вкрай низький рівень розвитку їхніх швидкісно-
силових якостей. Результати чверті дівчат відповідають достатньому рівню компетентності, а менше 10% з них – високому. 
Хоча можна говорити про те, що результати хлопців є дещо кращими. Так, майже половина з них (46,4%) продемонстрували 
високий та достатній рівні, друга половина (53,6%) – середній та низький рівні компетентності (Рис. 4). 

 
Рис. 4. Оцінка результатів виконання контрольної вправи «стрибок у довжину з місця (см)». 
Оцінка результатів виконання контрольних вправ «підтягування на перекладині (к-сть разів)» у хлопців та «згинання 

та розгинання рук в упорі лежачи (к-сть разів)» у дівчат подано на рисунку 5. За результатами виконання контрольної вправи 
«підтягування на перекладині (к-сть разів)» (хлопці) високий рівень компетентності продемонстрували понад третина юнаків 
(35,7%), достатній – 21,4% середній – 18,8%, а низький (початковий) рівень продемонстрували лише 14,3% юнаків (Рис. 5). 
Отже, понад половина юнаків (57,1%) за 12-ти бальною системою отримують оцінку від 8 до 12 балів. 

Результати виконання контрольної вправи «згинання та розгинання рук в упорі лежачи (к-сть разів)» у дівчат 
виявили надзвичайно низький рівень розвитку сили відповідних м’язових груп. Високий рівень компетентності не показала 
жодна з учасниць експерименту. Лише 15,6% дівчат мають достатній рівень, а решта 84,3% мають середній (18,8%) та 
низький (65,6%) рівні компетентності (Рис. 5). 
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Рис. 5. Оцінка результатів виконання контрольних вправ «підтягування на перекладині (к-сть разів)» (хлопці) та 

«згинання та розгинання рук в упорі лежачи (к-сть разів)» (дівчата). 
Серйозні труднощі виникли у студентів, особливо у дівчат, із виконанням такої контрольної вправи як «нахил 

уперед з положення сидячи (см)» (Рис. 6). 

 
Рис. 6. Оцінка результатів виконання контрольної вправи «нахил уперед з положення сидячи (см)». 
Серед дівчат, жодна не продемонструвала високий та, навіть, достатній рівні компетентності. Лише 9,4% дівчат 

виконали цю вправу з результатом, який відповідає середньому рівню компетентності. Майже усі дівчата (90,6% осіб) 
показали результат менше 10 см, а двоє з них – 0 см, що свідчить про низький рівень компетентності студенток які брали 
участь у дослідженні (Рис.6). За 12-ти бальною системою дівчата отримали від 2 до 4 балів. 

Серед хлопців, результати виявилися дещо кращими. Майже половина учасників (46,4%) дослідження 
продемонстрували високий (21,4%) та достатній (25%) рівні компетентності. Майже третина (28,6%) учасників показали 
середній рівень, а 25% – низький (початковий). Нажаль, серед тих студентів, які продемонстрували низький (початковий) 
рівень, є студенти (7,1%) які показали від’ємний результат, тобто менше 0 см. (Рис. 6). 

Висновки. Аналіз отриманих показників, які характеризують рівень фізичної підготовленості студентів першого року 
навчання закладів фахової передвищої освіти показав, що: 

 рівень загальної витривалості учасниць експерименту є низьким, оскільки жодна з учениць не 
продемонструвала високого та достатнього рівнів компетентності під час виконання вправи «біг 500 м (хв)». Результати 
виконання контрольної вправ «1000 м (хв)» у хлопців, є, однозначно, кращими ніж у дівчат, але не досконалими; 

 розвиток швидкості у переважної кількості студентів (78,1% дівчат та 92,9% хлопців) знаходиться в межах 
середнього та достатнього рівнів компетентності; 

 розвиток сили м’язів верхнього плечового поясу та тулуба у хлопців переважно знаходиться на цілком 
достатньому рівні, а саме у 85,7% – на середньому, достатньому та високому рівнях, а у дівчат переважно на низькому 
(65,6%) та середньому (18,8%); 

 розвиток швидкісно-силових якостей у студентів-учасників експерименту в цілому відповідають середнім 
віковим та статевим нормам; 
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 розвиток гнучкості у хлопців, також, відповідає середнім віковим нормам, натомість переважна кількість 
дівчат (90,6%) продемонстрували низький рівень розвитку гнучкості, що у свою чергу негативно впливає на розвиток та 
рівень прояву сили, швидкісних й координаційних здатностей, знижує економічність роботи, збільшує імовірність 
пошкодження зв’язок і м’язів, а також обмежує можливості просторових переміщень тіла або його ланок. 

Отже, рівень розвитку фізичних якостей студентів є не збалансованим, тому для досягнення оптимального рівня 
фізичної підготовленості необхідна систематична, цілеспрямована робота з використанням різноманітних засобів 
спеціальної та загальної фізичної підготовки. 

Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо у здійснені оцінки загального рівня фізичної працездатності 
студентів закладів фахової передвищої освіти та обґрунтування шляхів її підвищення засобами спеціальної та загальної 
фізичної підготовки. 
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3. НАУКОВИЙ НАПРЯМ: МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТИВНОГО 

ТРЕНУВАННЯ І СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ 
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ВИКОРИСТАННЯ АЕРОБНИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ ЗРІЛОГО ВІКУ ПІСЛЯ ІНФАРКТУ 
МІОКАРДА 

 
Обґрунтовано ефективність комплексної програми фізичної терапії на поліклінічному етапі для хворих, які 

перенесли інфаркт міокарда, побудовану на основі аеробних навантажень. Програма включала фізичні вправи, дихальні 
вправи, самомасаж, психотерапевтичні методи (релаксація, візуалізація), ароматерапію, музикотерапію. Дослідження 
проводили у 2019 році на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги № 2 міста Мелітополя. В експерименті 
брали участь 20 чоловіків віком 40-60 років, які перенесли інфаркт міокарда давниною від 3 місяців і більше. Регулярні 
аеробні тренування обумовили суттєве підвищення толерантності пацієнтів до фізичних навантажень та прискорення 
повернення до трудової діяльності. Доведено, що використання комплексної програми фізичної реабілітації сприяло 
збільшенню тривалості виконання навантаження після шести місяців занять (на 20%), величини пікової потужності 
навантаження (на 25%), поліпшенню показників електрокардіографії, що вказує на функціональну перебудову серцево-
судинної системи.  

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, фізична реабілітація, аеробні фізичні навантаження, 
чоловіки зрілого віку.  

 
Христовая Татьяна Евгеньевна. Использование аэробных физических нагрузок для мужчин зрелого 

возраста после инфаркта миокарда. Обосновано эффективность комплексной программы физической терапии на 
поликлиническом этапе для больных, которые перенесли инфаркт миокарда, построенную на основе аэробных нагрузок. 
Программа включала физические упражнения, дыхательные упражнения, самомассаж, психотерапевтические методы 
(релаксация, визуализация), ароматерапию, музыкотерапию. Исследования проводили в 2019 году на базе Центра 
первичной медико-санитарной помощи № 2 города Мелитополя. В эксперименте принимали участие 40 мужчин в 
возрасте 40-60 лет, которые перенесли инфаркт миокарда давностью от 3 месяцев и больше. Регулярные аэробные 
тренировки обусловили существенное повышение толерантности пациентов к физическим нагрузкам и ускорение 
возвращения к трудовой деятельности. Доказано, что использование комплексной программы физической 
реабилитации способствовало увеличению продолжительности выполнения нагрузки после шести месяцев занятий (на 
20%), величины пиковой мощности нагрузки (на 25%), улучшению показателей электрокардиографии, что указывает на 
функциональную перестройку сердечно-сосудистой системы. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, физическая реабилитация, аэробные 
физические нагрузки, мужчины зрелого возраста. 

 
Khrystova Tetiana. Use of aerobic exercise for mature men after myocardial infarction. The effectiveness of a 

comprehensive program of physical therapy at the outpatient stage for patients who have suffered a myocardial infarction, based on 
aerobic exercise, is substantiated. The program included physical exercises, breathing exercises, self-massage, psychotherapeutic 
methods (relaxation, visualization), aromatherapy, music therapy. The purpose of the article is to test the effectiveness of a 
comprehensive rehabilitation program for patients with myocardial infarction at the outpatient stage through the use of aerobic 
exercise, which will allow patients to exercise systematically at home. The research was conducted in 2019 on the basis of the 
Center of Primary Health Care № 2 of the city of Melitopol. The experiment involved 20 men aged 40-60 years who suffered a 
myocardial infarction aged 3 months or more. In the experimental group, in contrast to the traditional rehabilitation program, 
modernized elements from classical aerobics were used, the main part of which consisted of the following units: pre-aerobic, aerobic, 
load-reducing unit, power unit. This allowed to restore metabolic processes in the myocardium, increase the ejection fraction and 
stroke volume of the heart. Regular aerobic training has significantly increased patients' tolerance to physical activity and 
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accelerated return to work. It is proved that the use of a comprehensive physical rehabilitation program increased the duration of 
exercise after six months of training (20%), the peak power capacity (25%), improved electrocardiography, which indicates a 
functional adjustment of the cardiovascular system. The proposed comprehensive rehabilitation program at the outpatient stage 
gives an effect similar to the use of beta-blockers, which allows you to partially or completely abandon the use of medicines. 

Keywords: coronary heart disease, myocardial infarction, physical rehabilitation, aerobic exercise, mature men. 
 
Постановка проблеми. Сучасний спосіб життя характеризується високим нервово-психічним напруженням, 

пред’являє до серцево-судинної системи значні вимоги, обумовлені надмірністю навантажень. Не зважаючи на істотні успіхи 
сучасної медицини, захворювання серцево-судинної системи зустрічаються дуже часто і є найбільше серйозними. Провідне 
місце серед цієї патології займає ішемічна хвороба серця (ІХС) та її ускладнення – інфаркт міокарда (ІМ). ІХС вражає 
частіше чоловіків у розквіті життя [2]. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я в результаті ішемічної хвороби 
серця щорічно людство втрачає 2,5 млн. людей, причому більше ніж 1/3 з них припадає на осіб працездатного віку. Інфаркт 
міокарда становить велику загрозу життю і здоров’ю. На протязі місяця від початку розвитку ІМ, включаючи дошпитальний 
період, помирає 40-50% хворих. Наступний період також характеризуються підвищеним ризиком смерті та ускладненнями: 
помирає 6-10% хворих, а у 4-12% пацієнтів ІМ повторюється [6]. 

У розвинених країнах летальність від інфаркту міокарда поступово знижується внаслідок поліпшення організації 
невідкладної допомоги хворим і використання нових лікувально-відновних технологій [10]. При правильній реабілітації 
близько 80% хворих працездатного віку можуть повернутися до праці. Завдяки заходам вторинної профілактики 
поліпшується перебіг постінфарктного періоду [8]. 

Аналіз літературних джерел. Останнім часом особлива увага приділяється методикам фізичної терапії залежно 
від функціонального стану пацієнта [1, 7]. При захворюваннях серцево-судинної системи фізична реабілітація має 
надзвичайно велике значення, оскільки порушення функції серця призводить до різкого зниження рухової активності і 
працездатності. Серцево-судинні захворювання лікують комплексно з включенням медикаментозного лікування, дієтотерапії, 
психотерапії, відповідного рухового режиму, фізичної реабілітації [3, 9]. Рання рухова активізація хворих сприяє розвитку 
коллатерального кровообігу, впливає на фізичний і психологічний стан хворих, скорочує період госпіталізації і зменшує ризик 
небезпечних ускладнень [4, 7]. 

Існуюча система етапного відновного лікування хворих, що перенесли ІМ, є ідеальним стандартом ведення таких 
пацієнтів [1, 3]. Разом з тим, вона вимагає тривалого проведення лікувально-реабілітаційних заходів, що супроводжується 
істотними матеріальними витратами для відновлення працездатності населення [4, 5]. Особливу увагу реабілітації хворих ІМ 
приділяється застосуванню на стаціонарному етапі лікувальної гімнастики, дозованої ходьби, бігу [2, 9]. Це має визначальне 
значення для відновлення фізичної працездатності, вторинної профілактики факторів ризику, адаптації серцево-судинної 
системи та організму в цілому до нових умов функціонування [6, 8]. Однак у науково-методичної літературі недостатньо 
висвітлені ряд важливих питань стосовно фізичної терапії хворих цієї нозології, а саме: фізичної реабілітації хворих на 
інфаркт міокарда на поліклінічному етапі; частоти та характеру порушень серцевого ритму хворих у відновному періоді; 
тривалості періоду одужання та впливу на нього засобів фізичного тренування різної спрямованості та інтенсивності. 

Мета статті – перевірити ефективність комплексної реабілітаційної програми для хворих інфарктом міокарда на 
поліклінічному етапі,, побудованої на основі використання фізичних вправ аеробної спрямованості. 

Відповідно мети були поставлені наступні завдання: розробити комплексну програму фізичної реабілітації на 
поліклінічному етапі для хворих, які перенесли інфаркт міокарда, побудовану на основі аеробних навантажень з включенням 
традиційних засобів оздоровчої фізичної культури; оцінити ефективність розробленої комплексної програми в реабілітації 
післяінфарктних хворих. 

Об’єкт дослідження – реабілітаційний процес відновлення хворих інфарктом міокарда на поліклінічному етапі. 
Організація дослідження. У дослідженні були включені 40 чоловіків із серцевою недостатністю 2, 3 

функціонального класу, у віці від 40 до 60 років, які страждають ІХС, і перенесли документально підтвердження ІМ давниною 
від 3 місяців і більше, що дали письмову згоду на участь у дослідженні. 

Хворі були розподілені на 2 групи. 
I група – контрольна (20 осіб) проходила реабілітацію за традиційною методикою. Основу методики становлять 

спеціально підібрані фізичні вправи, які стимулюють механізми компенсації центральної ланки кровообігу. 
II група – експериментальна (20 осіб) виконувала реабілітацію за розробленою комплексною програмою, яка 

включала фізичні вправи, дихальні вправи, самомасаж, психотерапевтичні методи (релаксація, візуалізація), ароматерапію, 
музикотерапію. Основу програми складали фізичні тренування аеробного характеру в поєднанні з силовими вправами. На 
відміну від традиційної програми фізичної терапії були використані модернізовані елементи з класичної аеробіки, основна 
частина якої складалася з таких блоків: передаеробний, аеробний, блок понижуючий навантаження, силовий блок.  

Усі відновні заходи в групах проводилися індивідуально під контролем частоти серцевих скорочень (ЧСС), 
артеріального тиску (АТ). Заняття фізичними вправами (однократно) не проводилися хворим, включеним у дослідження у 
таких випадках: систолічний АТ у спокої в день заняття вище 200 мм рт. ст., діастолічний АТ – вище 110 мм рт. ст.; 
ортостатичне зниження артеріального тиску на 20 мм рт. ст. і більше. 

Цифровий матеріал, отриманий у процесі дослідження, оброблено за допомогою пакета програм обробки даних 
загального призначення Statistica версії 10.0.  

Виклад основного матеріалу. Результати експерименту свідчать про те, що у хворих на ІХС в обох групах після 
курсу регулярних реабілітаційних занять (два рази на тиждень), відбулися поліпшення за всіма досліджуваними 
показниками. При розгляді динаміки зміни відмічено поліпшення показників толерантності до фізичних навантажень. В 
контрольній групі цей параметр поліпшився завдяки збільшенню тривалості виконання навантаження на 15%. В 
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експериментальній групі толерантність збільшилася на 20,8%. 
Результати вимірювань пікової потужності навантаження через шість місяців показали, що у контрольній групі цей 

показник зменшився на 11,5%, а в експериментальній групі – збільшився на 12%. 
Як видно з табл. 1, в обох групах завдяки фізичним тренуванням за таким показником, як ударний об’єм відбулися 

незначні зміни (р>0,05). Впродовж експерименту фракція викиду серця в контрольній групі збільшилася на 2% (з 46,85±3,07 
до 47,78±2,66%), експериментальній групі – на 6% (з 47,03±1,12 до 49,85±3,46%) при р<0,05. Порівняльний аналіз 
експериментальних результатів показує, що після курсу реабілітації за даними ехокардіографічного дослідження у хворих 
експериментальної групи збільшилася (р<0,05) фракція викиду серця, це сталося внаслідок впливу аеробних навантажень 
на серцево-судинну систему, що свідчить про підвищення адаптаційних можливостей, поліпшення кровообігу в серцевому 
м’язі.  

Таблиця 1 
Результати ехокардіографічного дослідження 

Параметри Етап реабілітації Контрольна група Експериментальна група 
Достовірність 

p/t 

Ударний об’єм, мл 

До реабілітації 77,68±1,24 77,86±1,24 p>0,05/t=l,23 

Після реабілітації 80,54±3,77 82,54±1,18 p>0,05/t=l,32 

p/t 
р>0,05 
t=l,31 

р>0,05 
t=l,28 

 

Фракція викиду, % 

До реабілітації 46,85±3,07 47,03±1,12 p>0,05/t=l,31 

Після реабілітації 47,78±2,66 49,85±3,46 р<0,05/t=2,09 

p/t 
р<0,05 
t=l,68 

р<0,05 
t=l,73 

 

 
За даними холтерівського моніторірування ЕКГ (табл. 2) можна констатувати, що в контрольній та 

експериментальній групах спостерігається значне зменшення частоти ішемічної депресії сегмента ST. 
Таблиця 2 

Результати холтерівського моніторування ЕКГ 

Параметри Етап реабілітації 
Контрольна 

група 
Експериментальна 

група 
Достовірність 

р/W 

Кількість епізодів 
ішемічної депресії 

сегмента ST, шт./доба 

До реабілітації 2,42±0,15 2,58±0,22 р>0,05/171 

Після реабілітації 2,05±0,05 2,02±0,05 р>0,05/168 

p/W 
р<0,05 
w=136 

р<0,05 
w=106 

 

Примітка. Тут і далі: W – емпіричне значення критерію Вілкоксона 
 
У контрольній групі кількість епізодів ішемічної депресії сегмента ST зменшилася на 18%, в експериментальній – на 

26%. У наступні тижні, після перенесеного інфаркту міокарда, в ураженій ділянці серцевого м’яза відбуваються процеси 
відновлення та репарації. Зона ушкодження зменшується, зменшується запальна реакція. У зв’язку з цими процесами 
сегмент ST поступово стає ізоелектричним, а зубець Т – менш глибоким. Цю стадію захворювання називають підгострою. 
Надалі відбувається рубцювання некротичного вогнища. Цей процес триває кілька тижнів і може затягуватися на декілька 
місяців. На ЕКГ при цьому поступово зменшується зубець Q, який іноді повністю зникає. Зубець Т може залишитися 
інвертованим або згладженим, але іноді стає позитивним. Згідно з висновком кардіолога, для електрокардіограм 
досліджуваних нами осіб характерна позитивна динаміка ЕКГ і картина ЕКГ відповідала стадії процесу в міокарді. Випадків 
відсторонення пацієнтів від занять з висновком спеціаліста-кардіолога не було. 

Таблиця 3 
Динаміка клінічного стану хворих інфарктом міокарда 

Параметри 
Етап 

реабілітації 
Контрольна група Експериментальна група Достовірність 

Число приступів 
стенокардії 
на тиждень 

До реабілітації 13,0±2,0 14,0±3,0 
р>0,05 
w=172 

Після реабілітації 3,0±1,0 2,0±1,0 
р>0,05 
w=106 
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p/W р<0,05 w=111 
р<0,05 
w=96 

 

Вживання нітратів 
мг/доба 

До реабілітації 39,43±1,95 41,27±2,62 
p>0,05 
t=1,52 

Після реабілітації 32,78±1,14 28,67±2,65 
p<0,05 
t=l,97 

p/t 
р<0,05 
t=2,01 

р<0,05 
t=2,43 

 

Функціональ-ний клас 
хворих 

До реабілітації 2,48±0,07 2,52±0,09 
р>0,05 
w=168 

Після реабілітації 2,33±0,01 2,24±0,01 
р>0,05 
w=159 

p/W р<0,05 w=138 
р<0,05 
w=121 

 

 
Як показують дані табл. 3, у хворих обох груп відбулося поліпшення клінічних показників. Так, в експериментальній 

групі кількість нападів стенокардії на тиждень знизилася на 86% (з 14,0±3,0 до 2,0±1,0), вживання нітратів – на 31% ( з 
41,27±2,62 до 28,67±2,65 мг на добу), в контрольній групі кількість нападів стенокардії знизилось на 76% (з 13,0±2,0 до 
3,0±1,0), вживання нітратів – на 17% (з 39,43±1,95 до 32,78±1,14 мг на добу); показники функціонального класу хворих 
зменшилися в контрольній групі на 7%, в експериментальній – на 11%.  

Результати дослідження якості життя в обох групах свідчать про те, що проведення психологічної реабілітації 
потребують всі хворі, що перенесли гостре коронарне порушення. Позитивний ефект, особливо у хворих з перевагою 
тривожності та невротичної симптоматики, дає застосування релаксаційних методик. Релаксаційна терапія підвищує 
адаптаційні здатності хворих до подолання психоемоційних стресів у повсякденному житті, у тому числі стресів, пов’язаних з 
хворобою. 

На основі проведеного дослідження можна зробити такі висновки. 
1. Комплексна програма фізичної реабілітації хворих, які перенесли інфаркт міокарда, на поліклінічному 

етапі, що включає в себе фізичні вправи, дихальні вправи, самомасаж, психотерапевтичні методи (релаксація, візуалізація), 
ароматотерапію, музикотерапію дозволяє підвищити толерантність хворих до фізичних навантажень та прискорити 
повернення до трудової діяльності. 

2. В експериментальній групі на відміну від традиційної програми реабілітації були використані модернізовані 
елементи з класичної аеробіки, основна частина якої складалася з таких блоків: передаеробний, аеробний, блок понижуючий 
навантаження, силовий блок. Це дозволило відновити метаболічні процеси в міокарді, збільшити фракцію викиду й ударний 
об’єм серця. 

3. Показники толерантності хворих, які перенесли інфаркт міокарда, до фізичних навантажень, свідчать про 
високий рівень в експериментальній групі порівняно з контрольною (р<0,05). Приріст толерантності знайшов відображення в 
збільшенні тривалості виконання навантаження після шести місяців занять (на 20%), величини досягається пікової 
потужності (на 25%), а також за показниками електрокардіографії, що вказує на функціональну перебудову серцево-судинної 
системи. 

4. Запропонована комплексна програма реабілітації на поліклінічному етапі дає ефект, аналогічний 
застосуванню бета-адреноблокаторів, що дозволяє частково або повністю відмовитися від застосування препаратів. 

Перспективи подальших досліджень передбачають моделювання та моніторинг програм комплексної фізичної 
реабілітації пацієнтів з ІМ залежно від віку, класу тяжкості захворювання, характеру супутньої патології тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ЗМІН ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ СТАРШОКЛАСНИЦЬ ПІД 

ВПЛИВОМ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ  
 
У статті експериментально перевірено програму фізкультурно-оздоровчих занять дівчат старшої школи 

задля підвищення ефективності функціонального стану організму учениць. Здійснено порівняльний аналіз показників 
функціонального стану організму досліджуваних. Виявлено позитивні зміни функціонального стану організму 
старшокласниць під впливом фізкультурно-оздоровчих занять. Проведене дослідження показало, що експериментальна 
програма фізкультурно-оздоровчих занять, зміст навчального матеріалу якої спрямований на поліпшення 
функціонального стану організму дівчат, забезпечує тренування серцево-судинної та дихальної систем; підвищення 
рівня соматичного здоров’я учениць та дозволяє здійснити вибір адекватних форм, методів, засобів, спрямованих на 
забезпечення функціональних резервів організму учнівської молоді. 

Ключові слова: соматичне здоров’я, старшокласниці, фізкультурно-оздоровчі заняття, функціональний стан. 
 
Черний В. П., Неворова Е. В. Особенности выявления изменений функционального состояния организма 

старшеклассниц под влиянием физкультурно-оздоровительных занятий. В статье экспериментально проверено 
программу физкультурно-оздоровительных занятий девушек старших классов для повышения эффективности 
функционального состояния организма учениц. Осуществлен сравнительный анализ показателей функционального 
состояния организма испытуемых. Выявлены положительные изменения функционального состояния организма 
старшеклассниц под влиянием физкультурно-оздоровительных занятий. Проведенное исследование показало, что 
экспериментальная программа физкультурно-оздоровительных занятий, содержание учебного материала, которой 
направлен на улучшение функционального состояния организма девушек, обеспечивает тренировку сердечно-
сосудистой и дыхательной систем; повышение уровня соматического здоровья учениц и позволяет осуществить 
выбор адекватных форм, методов, средств, направленных на обеспечение функциональных резервов организма 
учащейся молодежи. 

Ключевые слова: здоровье, старшеклассницы, физкультурно-оздоровительные занятия, функциональное 
состояние. 
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Chernii Valentyna, Olena Nievorova. Peculiarities of detecting changes in functional state of high school students 
under the influence of physical culture and health classes. The purpose of the article was to theoretically substantiate, develop 
and experimentally test the author's program of physical education and health classes for high school girls in order to increase the 
effectiveness of the functional state of the body of students. According to the purpose the following tasks of research are set: to 
develop the program of physical culture and health events for increasing a functional condition of girls’ bodies; to carry out the 
comparative analysis of the indicators of a functional condition of people under study; to determine changes in the functional state of 
the body of high school students under the influence of physical culture and health classes. The following research methods were 
used to implement the set tasks: methods of theoretical analysis and generalization of data of scientific and methodological literature; 
pedagogical experiment; physiological methods; methods of mathematical statistics. 

For the experimental study, 18 girls of senior school age of the municipal institution "ES I–III degrees" Scientific Lyceum of 
the City Council of Kropyvnytskyi Kirovohrad region" aged 16–17 years were selected, who were in the same educational 
conditions. The main results of the study were: experimental verification of the effectiveness of the author's program of physical 
culture and health classes in the process of extracurricular activities on physical education of girls; a significant increase in the 
functional state of the body of high school students. 

Conclusions: the study showed that the experimental program of physical culture and health classes, the content of 
educational material which is aimed at improving the functional state of the body of girls, provides training of the cardiovascular and 
respiratory systems, improving the somatic health of students and allows to choose adequate forms, methods and means aimed at 
ensuring the functional reserves of the body of student youth. 

Key words: somatic health, high school students, physical culture and health classes, functional state. 
 
Постановка проблеми. Одним з основних завдань державної політики у сфері освіти є формування гармонійно 

розвиненої, морально і фізично здорової особистості, яка з відповідальністю ставиться до свого здоров’я. Однак останнім 
часом стан здоров’я учнівської молоді стає предметом пильної уваги фахівців [1; 4].  

На фоні сучасних змін, що відбуваються в освіті, особливо гострою проблемою є погіршення стану здоров’я, 
фізичного розвитку учнівської молоді закладів загальної середньої освіти. За роки навчання в школі кількість хронічно хворих 
учнів збільшується, близько половини з них мають низький рівень фізичної підготовленості. Критичний рівень здоров’я й 
фізичного розвитку учнів є наслідком зниження їхньої рухової активності у режимі дня при зростаючому статичному (до 72 % 
протягом навчального року) і психоемоційному напруженні процесу навчання [4Error! Reference source not found.]. 
Організація розумової діяльності молодих людей передбачає підвищення її продуктивності при цілковитому збереженні 
здоров’я молодих людей.  

У цьому контексті фізичне виховання, як невід’ємний складник освіти, володіє значними можливостями у 
формуванні здорового способу життя учнів, є важливим засобом забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнівської 
молоді, зміцнення їхнього здоров’я. Саме тому, пошук сучасних підходів до організації, програмування оздоровчих занять, які 
спрямовані на збереження і зміцнення здоров’я учнів, є важливим завданням вчителя фізичної культури. Адже для більшості 
старшокласників заняття фізичною культурою та спортом у закладні загальної середньої освіти є єдиним засобом 
збільшення рухової активності, що має велике значення для зміцнення і збереження їхнього здоров’я. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні в науково-методичній літературі накопичено чимало даних 
про позитивний ефект методик оздоровлення учнів засобами фізичного виховання. У наукових розвідках низки авторів 
досліджується необхідність використання засобів оздоровчого тренування у процесі фізичного виховання учнівської 
молоді [1; 2; 3]. 

Концептуальні підходи щодо оздоровлення дітей різного віку засобами сучасних технологій у процесі фізичного 
виховання висвітлено у дослідженнях учених О. Аксьонової, Е. Вільчковського, Н. Денисенко, О. Сухарєва, Ю. Ямпольської 
та ін.; формування здорового способу життя засобами фізичного виховання досліджували В. Ареф’єв, Г. Власюк, О. Дубогай, 
М. Зубалій, А. Полулях; основи програмування занять профілактично-оздоровчої та кондиційної спрямованості розглянуту в 
працях О. Благій, Л. Іващенко, Т. Круцевич, Ю. Усачева; впровадження в освітній процес сучасних оздоровчих занять з 
учнями представлено В. Базарним, О. Бичуком, О. Булгаковим, О. Ващенко, В. Золочевським, І. Когут, В. Маринич, 
О. Шалепою, В. Язловецьким та ін.  

Отже, аналіз останніх досліджень і публікацій щодо окресленої проблеми доводить необхідність використання 
засобів оздоровчого тренування в організації фізичного виховання учнів, спрямованих на позитивний результат покращення 
стану здоров’я і фізичного розвитку сучасної молоді. 

Мета роботи виявити позитивні зміни функціонального стану організму старшокласниць під впливом фізкультурно-
оздоровчих занять у процесі позакласної роботи з фізичного виховання дівчат старшої школи. 

Відповідно до мети поставлені наступні завдання дослідження:  
1. Розробити програму фізкультурно-оздоровчих занять для підвищення функціонального стану організму 

дівчат. 
2. Здійснити порівняльний аналіз показників функціонального стану організму досліджуваних. 
3. Визначити зміни функціонального стану організму старшокласниць під впливом фізкультурно-оздоровчих 

занять. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Для експериментального дослідження обрано 18 дівчат старшого 

шкільного віку комунального закладу «НВО І–ІІІ ступенів «Науковий ліцей Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської 
області» віком 16–17 років; знаходились в однакових умовах навчання.  

Серед різноманітних напрямків рухової активності, які пов’язані з фізичними навантаженням, найбільш інтенсивно 
розвивається оздоровча фізична культура. Основне завдання оздоровчої фізичної культури – удосконалення 
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функціональних можливостей організму, підвищення його опірності до негативних впливів; використання фізичних 
навантажень, які не перевищують функціональні можливості організму, але достатньо інтенсивні, щоб викликати оздоровчий 
ефект; використання фізичних навантажень з метою підвищення рівня фізичного здоров’я [3; 4; 7]. Детальний аналіз 
спеціальної літератури, різних методик проведення фізкультурно-оздоровчих занять, оздоровчого тренування, численні 
педагогічні спостереження дозволили нам розробити програму фізкультурно-оздоровчих занять, яку ми впровадили у 
позакласну роботу з фізичного виховання дівчат старшої школи [2; 3; 6].  

Цільова спрямованість занять націлена на тренування серцево-судинної та дихальної систем, поліпшення 
функціонального стану організму, рівня соматичного здоров’я учениць. Запропонована нами програма для дівчат старшої 
школи складалася із трьох частин (підготовчої, основної, заключної), кожна з яких поділялась на блоки. 

Підготовчий блок переважно використовувався для розминки, підготовки функціональних систем до навантаження. 
Ми поєднали використання таких засобів як: дихальні вправи, малоаплітудні вправи на розтягування, загальнорозвивальні 
вправи. 

Основна частина складалась з двох блоків: аеробного і оздоровчо-коригувального. Завданнями аеробного блоку 
було тренування серцево-судинної та дихальної систем, поліпшення функціонального стану організму (використовувались 
вправи базової аеробіки, фітбол-аеробіки, біг, стрибки із скакалкою). В оздоровчо-коригувальному блоці вправи 
спрямовувались на попередження м’язового дисбалансу, виховання правильної постави у старшокласниць. Також до 
оздоровчо-коригувального блоку були включені спеціальні дихальні вправи як з гіпервентиляцією, так і з дозованою 
затримкою дихання, які підвищують функціональну стійкість організму до гіпоксії, удосконалюють компенсаторні реакції 
організму [2; 6]. 

До відновлювального блоку ми включили: вправи для активного відпочинку й загального розслаблення, які 
виконувались у положенні сидячи, лежачи, у мішаному висі (на килимі, гімнастичній стінці, лаві, похилій опорі тощо); 
дихальні вправи з акцентом на різні фази дихання та із зміною просторової орієнтації; поєднання дихальних вправ з 
довільним розслабленням м’язів; вправи на відновлення функціонального стану із включенням комплексу прийомів: 
речитативи, зміна ритму дихання, образні уявлення; групове зниження показників ЧСС до рівня, близького до норми в стані 
спокою [2]. 

Розроблена програма фізкультурно-оздоровчих занять розрахована на один навчальний рік (три заняття на 
тиждень, тривалістю 60 хв) і була реалізована під час секційних занять з ученицями старших класів. 

Для виявлення позитивних змін показників соматичного здоров’я та функціональних показників досліджуваних під 
впливом розробленої програми фізкультурно-оздоровчих занять використані фізіологічні методи дослідження, експрес-
оцінка рівня соматичного здоров’я Г. Апанасенка.  

Для визначення адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи організму нами було обрано метод 
запропонований Р. Баєвським. Визначення систолічної роботи серця проводили за індексом Робінсона. З метою збільшення 
достовірності дослідження під час роботи з обстежуваною групою учениць визначено оцінку фізичної працездатності учнів за 
функціональною пробою Руф’є. Для контролю функціонального стану дихальної системи дівчат ми врахували життєвий 
індекс [4; 5]. 

Про ефективність фізкультурно-оздоровчих занять свідчить покращення індексу Руф’є, індексу Робінсона, 
життєвого індексу та адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи організму учнів у порівнянні з початковими даними 
(р<0,05) (табл. 1). Так, у дівчат життєвий індекс збільшився на 5,46 % порівняно з початковими результатами дослідження. 
Достовірно (р<0,05) зросла фізична працездатність учениць, яка оцінювалась за індексом Руф’є (табл. 1).  

У дівчат, які займалися фізкультурно-оздоровчими заняттями у відповідності до вимог запропонованої методики, у 
показнику індексу Робінсона відбулись істотні зміни порівняно з вихідними даними (дівчата t=2,50; p<0,05) (табл. 1). 

Інформативним у контролі ефективності занять уважаємо метод Р. Баєвського, призначений для оцінки адаптації 
серцево-судинної системи до факторів зовнішнього середовища, який ми розрахували за морфофункціональними 
показниками у стані спокою (довжина тіла, маса тіла, вік, ЧСС, АТсист, АТдіаст) [4; 5]. Аналізуючи показники адаптаційного 
потенціалу у дівчат виявлено позитивні зміни (р<0,05) у порівнянні з вихідними даними (табл. 1). При порівнянні 
достовірності змін до та після експерименту за даним показником виявлено, що у дівчат показник підвищився на 63,2%.   

Таблиця 1 

Динаміка функціональних показників учениць за період експерименту, Х ±σ 
 

Показники 
Дівчата, 16–17 років (n=18) 

Вихідні дані Після дослідження t 

Життєвий індекс, мл/кг 47,6±0,80 50,2± 0,78* 2,74 

Індекс Робінсона, у.о. 91,2±0,79 84,7± 1,03* 2,50 

Індекс Руф’є, у.о. 10,7±0,45 8,9± 0,28* 3,32 

Адаптаційний потенціал, у.о. 3,1±0,42 1,9± 0,41* 2,36 

Примітки: * – відмінності статистично достовірні відносно вихідних даних (р0,05) 
 
Достовірно покращились (р<0,05) після проведення експерименту показники функціонування серцево-судинної системи 
учениць (табл. 2).  

Таблиця 2 
Показники функціонального стану серцево-судинної системи дівчат на початку та в кінці 

експерименту, Х ±σ 
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Показники 
Дівчата, 16–17 років (n=18) 

Вихідні дані Після дослідження t 

ЧСС уд·хв-1 79,5±1,12 73,9±1,05 2,72 

АТ систолічний, мм рт. ст. 125,2±1,0 120,6±0,57 2,88 
АТ діастолічний, мм рт. ст. 76,0±1,07 70,6±1,18 3,01 

 

Примітки: * – відмінності статистично достовірні відносно вихідних даних (р0,05); ЧСС – частота серцевих скорочень; АТ – 
артеріальний тиск. 
 

За період педагогічного експерименту показник ЧСС у дівчат суттєво знизився. Так, показник ЧСС після 
експерименту зменшився на 7 % (t=2,72; р<0,05) (табл. 2). Щодо артеріального кров’яного тиску, то за період експерименту 
його показники достовірно зменшились у досліджуваних дівчат у порівнянні з вихідними даними. Так, систолічний тиск після 
занять за експериментальною програмою склав 120,6±0,57 мм рт. ст. (табл. 2). У результаті дослідження встановлено 
статистично достовірне покращення показників діастолічного тиску (p<0,05), порівняно з вихідним даними (табл. 2). 

Дані, відображені на рис. 1, демонструють, що у дівчат до педагогічного експерименту не виявлено осіб з високим 
рівнем соматичного здоров’я (РСЗ). Так, наприклад, в учениць до педагогічного експерименту переважає нижче середнього 
РСЗ у 38,9% осіб, а після педагогічного експерименту – 16,7%. Ефективна організація фізкультурно-оздоровчих занять 
вплинула на підвищення РСЗ старшокласниць, а це в свою чергу − призвело до зниження пропусків ученицями навчальних 
занять з причини захворювань, а також надало можливість систематично відвідувати уроки фізичної культури.  

 
Рис. 1. Кількість учениць (%), які покращили свій загальний РСЗ після педагогічного експерименту 

 
Результати формувального експерименту свідчать про збільшення дівчат з середнім РСЗ на 34,8%. Варто 

відмітити, що після педагогічного експерименту частка учениць з вище середнім РСЗ складає – 8,5%, що не спостерігалось 
до експерименту. 

Висновки. Виявлено позитивні зміни функціонального стану організму старшокласниць під впливом фізкультурно-
оздоровчих занять у процесі позакласної роботи з фізичного виховання; здійснено порівняльний аналіз показників 
функціонального стану організму досліджуваних, під час якого встановлено достовірне поліпшення показників 
функціонального стану організму старшокласниць (адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи, індексу Робінсона, 
функціональної проби Руф’є; зменшення показників ЧСС, АТ систолічного, АТ діастолічного); підвищення рівня соматичного 
здоров’я учениць. 

У зв’язку з цим уважаємо доцільним використання запропонованої програми, зміст навчального матеріалу якої 
дозволяє здійснити вибір адекватних форм, методів, засобів, спрямованих на забезпечення функціональних резервів 
організму учнівської молоді. 
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Оформлення титульної сторінки статті: УДК; прізвище та ініціали автора(ів), науковий ступінь, наукове звання, 
посада, повна назва закладу освіти чи наукової установи, місто мовою статті (курсивний шрифт, вирівнювання по правому 
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