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Харківська державна академія фізичної культури
Сірий О.В.
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Гіль Ю.Б.
Харківський національний університет будівництва та архітектури
АНАЛІЗ СТАНУ СИСТЕМИ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇЇ
ФУНКЦІОНУВАННЯ
Метою статті є аналіз стану системи індивідуалізованого навчання студентів і виявлення факторів, що
впливають на її ефективність функціонування. На основі вивчення літературних джерел встановлено, що цілісної
системи індивідуалізованого навчання не існує, є лише окремі її елементи. Розробка системи індивідуалізованого
навчання є актуальною проблемою й дозволить студентам, що суміщають навчання з іншими видами діяльності,
успішно вчитися у вузі й отримати повноцінну освіту. Значна увага приділяється аналізу результатів проведеного
авторами дослідження якості навчальної роботи студентів і викладачів за графіком навчання. В основу розробленої
авторами системи індивідуалізованого навчання, на додаток до загальнодидактичних, були покладені специфічні
принципи, що визначають ефективність функціонування системи. Автори доходять до висновку, що система
індивідуалізованого навчання дає можливість не тільки відпрацювати систему взаємодії між різними структурними
компонентами навчально-виховного комплексу, але й використовуючи в процесі навчання студентів сучасні форми,
методи й технології успішно освоювати навчальний матеріал.
Ключові слова: системи індивідуалізованого навчання, ефективність функціонування, специфічні принципи,
студент.
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Анализ
состояния
системы
индивидуализированного обучения студентов и эффективность еѐ функционирования. Целью статьи является
анализ состояния системы индивидуализированного обучения студентов и выявление факторов, влияющих на еѐ
эффективность функционирования. На основе изучения литературных источников установлено, что целостной
системы индивидуализированного обучения не существует, имеются лишь отдельные еѐ элементы. Разработка
системы индивидуализированного обучения является актуальной проблемой и позволит студентам, совмещающим
обучение с другими видами деятельности, успешно учиться в вузе и получить полноценное образование. Значительное
внимание уделяется анализу результатов проведенного авторами исследования качества учебной работы студентов
и преподавателей по индивидуальному графику обучения. В основу разработанной авторами системы
индивидуализированного обучения, в дополнение к общедидактическим, были положены специфические принципы,
определяющие эффективность функционирования системы. Авторы приходят к выводу, что система
индивидуализированного обучения дает возможность не только отработать систему взаимодействия между разными
структурными компонентами учебно-воспитательного комплекса, но и используя в процессе обучения студентов
современные формы, методы и технологии успешно осваивать учебный материал.
Ключевые слова: системы индивидуализированного обучения, эффективность функционирования,
специфические принципы, студент.
B. I. Bezyazychnyy, V. B. Khudyakova, A. V. Seryy, Y. B. Ghil. Analysis of the state of the system of individualized
training of students and the effectiveness of its functioning. The purpose of article is the analysis of a condition of system of the
individualized training of students and identification of the factors influencing its efficiency of functioning. On the basis of studying of
references it is established that the complete system of the individualized training doesn't exist, there are only its separate elements.
Development of the system of the individualized training is an actual problem and will allow the students combining training with
other kinds of activity to study successfully in higher education institution and to get a full education. The considerable attention is
paid to the analysis of results of the research of quality of study of students and teachers of the individual schedule of training
conducted by the authors. In a basis of the system of the individualized training developed by the authors, in addition to all-didactic,
the specific principles defining efficiency of functioning of system were put. The authors comes to a conclusion that the system of the
individualized training, with its vertical and horizontal components gives the chance not only to fulfill system of interaction between
different structural components of a teaching and educational complex (higher education institution, faculty, chair, the student, etc.),
but also using in the course of training of students modern forms, methods and technologies successfully to master a training
material.
Key words: systems of the individualized training, efficiency of functioning, specific principles, student.
Постановка проблеми. Пошук шляхів до найефективнішої системи освіти пов'язаний з індивідуалізацією процесу
підготовки фахівців. Саме він відкриває вкрай потрібний для вищої освіти шлях до змін, які як би ―послаблюють‖ надмірно
заформалізовану систему навчання.
Традиційно у вузах існує три форми навчання: очна, заочна і вечірня. Про сильні і слабкі сторони двох останніх
написано немало, проте існує і достатньо велика група студентів, які хочуть дістати повноцінну освіту на очному відділенні,
але не мають нагоди регулярно відвідувати заняття у вузі з цілого ряду причин (заняття трудовою діяльністю, спортом,
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наукою і ін.). Природно, що такі студенти по відношенню до навчання знаходяться в більш скрутних умовах. На це впливає
не тільки фактор часу, який вони можуть відвести на щоденні заняття, але і проблема обмежених можливостей контактів з
учбовим закладом, товаришами по навчанню, спілкування з вузівськими викладачами, можливостей користуватися
послугами бібліотеки і т.д. Тому індивідуалізоване навчання, треба надавати студентам з сильним характером,
цілеспрямованим, настирним, з яскраво вираженим бажанням і здібностями до навчання.
Якщо таким студентам ми не можемо забезпечити ідентичні умови, які мають в своєму розпорядженні студенти
стаціонару, то компенсувати їх можна тільки шляхом створення нової системи навчання, пошуку рішень організаційного
характеру і відповідного дидактичного забезпечення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що цілісної системи індивідуалізованого навчання студентів,
не існує, розроблені лише окремі її елементи [1-8].
Формулювання цілей роботи. Мета дослідження: проаналізувати стан системи індивідуалізованого навчання
студентів, та виявити фактори, що впливають на її ефективність функціонування.
Методи дослідження: аналіз педагогічної, соціологічної літератури, аналіз документів, різні види анкетування та
опитування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідність розробки системи індивідуалізованого навчання,
викликана, перш за все, економічними причинами. Реалії сучасного життя такі, що близько 60% студентів вузів України
навчається на комерційній основі і далеко не кожна сім'я в змозі послати у вуз сина або дочку. Так, за нашими даними лише
44,2% батьків можуть оплачувати навчання в повному об'ємі, 27,3% - частково і 28,5% опитаних студентів вказали, що їм
самим доводиться заробляти гроші для оплати навчання у вузі. Висновок далеко не утішливий, більшість студентів
українських вузів, у тому числі і ті що навчаються на держбюджетній основі, потребують додаткового заробітку. Складається
вкрай парадоксальна ситуація, коли велика частина студентів вимушена шукати додатковий заробіток для оплати навчання і
відсутністю системи, при якій можна успішно поєднувати навчання у внз і трудову діяльність.
Іншою достатньо численною групою студентів, потребуючих в індивідуалізованому навчанні, є спортсмени високого
класу, члени збірних команд України, учасники і призери чемпіонатів Європи, Cвіту, Олімпійських ігор і ін., специфіка
навчання яких пов'язана з тривалими перервами в заняттях (перебування на зборах і змаганнях зовні стін внз).
Студенти, що активно займаються науково-дослідною роботою, наглядають за малолітніми дітьми, мають значні
відхилення в стані здоров'я і ін., також складають чималу групу потребуючих в індивідуалізованому навчанні.
Вихід з положення, що створилося, багато вузів бачать в наданні таким студентам індивідуального графіка
навчання. Проведене нами дослідження (опитано понад 500 студентів різних факультетів) виявило достатньо численні групи
студентів очного відділення які використовують для навчання індивідуальний графік (див. табл.1).
У той же час далеко не всі охочі навчатися за індивідуальним графіком дістали таку можливість. Так, за нашими
даними, до 50% опитаних студентів особливо старших курсів хотіли б суміщати навчання з іншими видами діяльності.
Основною перешкодою масового використання індивідуального графіка навчання, на думку керівництва факультетів
(деканів, заст. деканів, завідувачів кафедрами), є недостатня розробленість системи індивідуалізованого навчання студентів
та її слабке дидактичне забезпечення.
Таблиця 1
Групи студентів які використовують індивідуальний графік навчання та якість їх учбової праці (в %)
Якість учбової праці в балах за ECTS
90…100
74…89
60…73

Види діяльності

Від загального числа
студентів

Трудова
Спортивна

12,5
11,4

26,8
23,6

59,1
64,0

14,1
12,4

Науково-дослідна

3,5

93,5

6,5

-

Інші види діяльності

2,5

20,5

70,9

8,6

Вивчаючи проблему індивідуалізованого навчання майбутніх вчителів, ми зіткнулися з таким явищем, що деканати і
кафедри, на яких покладений обов'язок розробки індивідуальних графіків і контролю за їх реалізацією, часто відносяться до
цієї важливої справи формально: якщо графіки і складаються, то вони, як правило, залишаються тільки на папері і не
виконуються; в більшості ж випадків керівництво факультетів обмежується видачею студентам дозволу на вільні відвідини
занять і здачу заліків і іспитів, не створюючи належних умов для роботи ні студентам, ні викладачам.
У той же час така форма навчання припускає проведення учбових занять (лекцій, семінарів, практичних занять
тощо) індивідуально з кожним студентом (або з невеликими групами студентів). Як це ні парадоксально, але з отриманих
даних дана робота навіть не включалася в учбове навантаження викладачів і не оплачувалася. Цілком природно, що і
відношення багатьох викладачів до цієї роботи вельми ―прохолодне‖. Проведені нами дослідження показали, що до 50%
опитаних викладачів при роботі з такими студентами обмежуються видачею списку необхідної літератури, консультаціями по
предмету і контролем знань. Біля третини викладачів зустрічаються з ними тільки на заліках та іспитах і лише 20%
викладачів в своїх відповідях вказали, що працюють із студентами переведеними на індивідуальний графік навчання з
повною віддачею сил. Цілком закономірно, що таке положення справ негативно позначається на якості їх учбової праці (див.
табл. 1). Виняток становлять лише студенти, що активно займаються науково-дослідною діяльністю, для яких всі
―незручності‖ індивідуального графіка навчання багато в чому компенсуються характером відношення до учбової праці,
сформованістю необхідних особових якостей і навиків самостійної пізнавальної діяльності.
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Таким чином, теоретичний аналіз і проведені нами дослідження підтверджують, що розробка системи
індивідуалізованого навчання, є актуальною проблемою, яка дозволить студентам які поєднують навчання з іншими видами
діяльності, успішно навчатися у внз і дістати повноцінну освіту.
Система індивідуалізованого навчання, яку пропонуємо ми, є складною динамічною структурою з її
системоутворюючими етапами і функціональними зв'язками, заснована на системі мотиваційно-цільового управління, яке
повною мірою відповідатиме вимогам якісної підготовки вчителя, оскільки дозволяє охопити всі компоненти структури
учбової діяльності студента (мотив → дія → результат), чітко сформулювати ієрархію цілей навчання і за допомогою
виконуючої та управляючої програм успішно їх вирішити.
В той же час проведений нами системний аналіз виявив цілий ряд факторів перешкоджаючих розробці ефективної
системи індивідуалізованого навчання, що дозволить студентам успішно поєднувати навчання в педагогічному вузі з іншими
видами діяльності, а саме: слабка довузівська підготовка студентів; недостатня сформованість навиків вузівської учбової
праці і раціонального планування життєдіяльності; відсутність постійного контролю за освоєнням учбового матеріалу;
недолік підручників і навчально-методичної допомоги більшою мірою адаптованих для самонавчання студентів і ін.
Виявлені фактори і досвід студентів дозволили визначити поле проблем і сформулювати на його основі всю
сукупність цілей та упорядкувати їх у вигляді дерева цілей з його логічними ярусами ―хочу – можу – роблю – одержую‖ під
кінцевий результат (див. табл. 2):
 формувати психологічну готовність до оволодіння професією вчителя (мотиви досягнення): ―Прагнення стати
висококваліфікованим фахівцем‖, ―Вчитися на добре і відмінно‖, ―Дістати якісну освіту‖ і ін. (хочу);
 забезпечити технологічну готовність студентів до навчання у вузі (можу): ―Освоїти ефективні прийоми учбової
праці‖, ―Планувати свою життєдіяльність‖ і ін.;
 реалізувати свої психологічні і технологічні можливості в оволодінні знаннями (роблю): ―Самостійно
організувати свою пізнавальну діяльність‖, ―Здійснювати самоконтроль і контроль знань‖ і ін.;
 кінцевим результатом праці (одержую) є досягнення генеральної мети.
Для реалізації кожної мети розроблялася виконуюча програма, яка будувалася на основі багаторівневого
планування рішення педагогічних проблем і є нормою-зразком (оптимальний варіант) побудови учбового процесу, що
дозволяє студентам успішно освоювати професію вчителя за системою індивідуалізованого навчання. Управляюча
програма організовує, контролює і реалізує діяльність, яка направлена на здійснення виконуючої програми.
Таблиця 2
Побудова ранжируваного дерева цілей учбового процесу “студентів-індивідуальщиків” по логічних ярусах
Ранг
―Хочу‖
Ранг
―Можу‖
Ранг
―Роблю‖
Ранг
―Одержую‖
1

Вважати себе
висококваліфікованим фахівцем

1

2

Мати нагоду для
само-вираження і
самостверд-ження
через навчання,
спілкування,
творчість, спорт і т.д.
Вчитися на добре і
відмінно

2

4

Дістати якісну освіту

4

5

Формувати
в собі професійноважливі якості

5

6

Підвищити свою
спортивну
майстерність

6

3

3

Самостійно
організувати
пізнавальну
діяльність
Освоїти ефективні
прийоми учбової
праці

1

Вчитися з повною
віддачею
Сил
Планувати свою
життєдіяль-ність

3

Самостійно
контролю-вати
якість освоєння
знань
Бути активним і
ініціативним

5

2

4

6

Реалізую
поетапно
поставлені в
житті цілі
Самостійно
організо-вую свою
пізнавальну
діяльність

1

Володію
навичками
самонав-чання
Використо-вуючи
сучасні технології
навчання отримую
якісну освіту

3

Здійснюю самоконтроль і
контроль знань

5

2

4

Якісну професійну підготовку
вчителя через використання
системи індивідуалізо-ваного
навчання
Можливість успішно
поєднувати учбову, наукову,
трудову і інші види діяльності

Задоволення від досягнення
поставлених цілей в навчанні,
спорті, науці, бізнесі і ін.
Можливість включення в
результативний учбовий
процес, використовуючи
сучасні методи і технології
навчання
Активно-пізнавальне
відношення до учбової праці

Набуваю знання, у
6
Ефективні способи взаємо-дії
вузі виходячи з
викладачів і студентів в процесі
індиві-дуальних
індивідуалізова-ного навчання
здібностей
Система індивідуалізованого навчання в структурному плані складається з трьох взаємозв'язаних етапів:
1) підготовчого – направленого на формування готовності студентів до навчання по даній системі;
2) базового – покликаного забезпечити психологічну (через мотиви досягнення) і технологічну готовність студентів
одержувати якісну професійну підготовку, поєднуючи навчання у вузі з іншими видами діяльності;
3) пошуково-творчого – націленого на вдосконалення системи придбаних студентами знань, умінь і навичок в нових
ситуаціях через учбово-дослідницьку і науково-дослідну діяльність.
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В основу розробленої нами системи індивідуалізованого навчання, на додаток до загальнодидактичних були
встановлені наступні специфічні принципи, що визначають ефективність функціонування системи:
1. Принцип вивчення теоретичного матеріалу укрупненими блоками (модулями) в межах опорних сигналів з метою
викладу його в більш короткі терміни.
2. Принцип інтенсифікації навчання, що передбачає високий темп навчання і найстрогішу економію часу. Тільки
попереднє самостійне опрацьовування лекційного матеріалу і використовування опорних сигналів у вигляді схем, таблиць,
малюнків, графіків і т.д., що легко запам'ятовуються, дозволяє вивчати учбовий матеріал укрупненими блоками, збільшуючи
при цьому темп навчання і значно економлячи час студентів, що дуже важливо при реалізації четвертого принципу.
3. Принцип ефективної взаємодії навчання у вузі з іншими видами діяльності. Наявність достатньо великого
прошарку студентів, що суміщають навчання у вузі з активними заняттями спортом, наукою, бізнесом і ін., спричиняє за
собою створення для їх успішного навчання певних передумов, таких як: стійкого інтересу до майбутньої професії;
позитивної мотивацій навчання; сформованості необхідних умінь і навичок учбової праці; цілеспрямованості, наполегливості,
дисциплінованості і ін., тільки наявність даних якостей дозволить студентам успішно оволодіти професією вчителя за
системою індивідуалізованого навчання.
4. Принцип безконфліктної ситуації і доброзичливого відношення викладачів до кожного студента в процесі
навчання. Індивідуалізоване навчання, припускає достатньо тісний контакт між викладачами і студентами. Від того, як
складаються ці взаємостосунки, багато в чому залежить і якість навчання.
5. Принцип об'єктивного контролю і рейтингової оцінки знань. Найважливішою складовою учбового процесу
студентів які навчаються за індивідуалізованою системою, є самоконтроль і безперервний контроль знань, який стимулює
систематичну самостійну роботу студентів, підвищує дисципліну учбової праці і дозволяє одержувати об'єктивну оцінку
знань. В той же час кількісна оцінка знань (рейтинг), яка формується за наслідками всіх етапів контролю, значно активізує
пізнавальний процес і дає можливість студентам, набравши певну суму балів протягом семестру, курсу, одержувати заліки
та іспити ―автоматом‖.
6. Принцип ефективного засвоєння знань за допомогою підручників і навчально-методичних посібників
управляючого, інтегрального типу. Розгляд психолого-педагогічних особливостей засвоєння знань показує, що побудова
оптимального процесу навчання неможлива без створення умов для організації керованої і самокерованої самостійної
діяльності студентів. Однією з таких умов є створення і використання підручників і навчально-методичних посібників
управляючого і інтегрального типу, які повинні містити як інформативну частину, так і апарат управління пізнавальною
діяльністю студентів, направлену на реалізацію учбових цілей.
7. Принцип особового підходу припускає індивідуальний облік якостей особистості кожного студента, його
потенціалу, здібностей, інтересів, можливостей для активізації пізнавальної діяльності.
Висновки. У багатьох ВНЗ України є достатньо велика група студентів потребуючих в індивідуалізованому
навчанні, – це висококваліфіковані спортсмени, студенти що активно займаються трудовою та науково-дослідною
діяльністю, сімейні студенти, які мають малолітніх дітей тощо. В той же час цілісної системи індивідуалізованого навчання
даних студентів ми не знайшли, а існуючі її фрагменти (наприклад, індивідуальний графік навчання) не вирішують проблем
якісної підготовки фахівців у внз. Система індивідуалізованого навчання з її вертикальними та горизонтальними складовими
дає можливість не тільки відпрацювати систему взаємодії між різними структурними компонентами учбово-виховного
комплексу (вузу, факультету, кафедри, студента тощо), але і використовуючи в процесі навчання студентів сучасні форми,
методи і технології успішно освоювати учбовий матеріал. Навчання по індивідуалізованій системі, може бути успішним лише
в тому разі якщо, по-перше, студент має достатньо високий рівень шкільної загальноосвітньої підготовки, володіє навичками
учбової праці у вузі, орієнтований на професію вчителя і ін.; по-друге, в процесі безпосереднього навчання у вузі може
побудувати дерево цілей з його логікою і ярусами (хочу-можу-роблю-отримую), розробити виконуючу і управляючу програму
для досягнення поставлених цілей, використовуючи при цьому сучасні методи і технології навчання, працювати з
необхідною навчально-методичною літературою, більшою мірою адаптовану для самостійної роботи тощо.
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Богуславська В. Ю.
Львівський державний університет фізичної культури

СТАВЛЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ДО ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В
ЦИКЛІЧНИХ ВИДАХ СПОРТУ
В статті представлено результати опитування викладачі в ВНЗ на предмет встановлення їх ставлення до
потреби формування уміння майбутніх тренерів з циклічних видів спорту передавати теоретичні знання спортсменам.
В опитуванні взяли участь 88 викладачів ВНЗ, серед яких 6 докторів наук, 58 – кандидатів наук, 24 – не мають
наукового ступеня.
Аналіз результатів опитування викладачів ВНЗ довів існування потреби у формуванні уміння майбутніх
тренерів з циклічних видів спорту передавати теоретичні знання спортсменам.
Ключові слова: теоретична підготовка, циклічні види спорту, викладачі ВНЗ, рівні вищої освіти.
Богуславская В. Ю. Отношение преподавателей вузов к теоретической подготовке в циклических
видах спорта. В статье представлены результаты опроса преподавателей вузов на предмет установления их
отношения к необходимости формирования умения будущих тренеров по циклическим видам спорта передавать
теоретические знания спортсменам.
В опросе приняли участие 88 преподавателей вузов, среди которых 6 докторов наук, 58 – кандидатов наук, 24 –
не имеют научной степени.
Анализ результатов опроса преподавателей вузов доказал существование потребности в формировании
умения будущих тренеров по циклическим видам спорта передавать теоретические знания спортсменам.
Ключевые слова: теоретическая подготовка, циклические виды спорта, преподаватели вузов, уровне
высшего образования.
Bohuslavska V.Y. The attitude of university teachers to theoretical training in cyclical sports. The article presents
the results of a survey of university teachers on the establishment of their attitude to the need to develop the ability of future trainers
in cyclical sports to transfer theoretical knowledge to athletes.
88 teachers of universities took part in the survey, among them 6 doctors of science, 58 - candidates of sciences, 24 - do
not have a scientific degree.
The following research methods were used in the work: theoretical analysis and generalization of literary sources, studying
of documentary materials, analysis of personal data, methods of mathematical statistics.
Analysis of the results of a survey of university professors proved the existence of the need for the ability of future trainers
in cyclic sports to transmit theoretical knowledge to athletes.
As a result of studying the opinions of teachers regarding which levels of higher education it is necessary to teach future
trainers the ability to transfer theoretical knowledge to athletes, it was established that the largest number of respondents chose the
third (80,68 %) and the fourth (80,68 %) courses of the first (Bachelor) level of higher education and during the 1st (79,55 %)
semester of second (master) level.
It is determined that the methodology of training future trainers for the transfer of theoretical knowledge to athletes
recommends the highest percentage of respondents to enter such educational disciplines as "Theory and methods of physical
education" (36,36 %), "Fundamentals of the theory and methods of sports training" (34,09 %) and "Theory and methods of teaching
sport" (32,96%), "Sport and pedagogical improvement" (21,59 %), "Theory and method of sports training" (15,91 %), and "Theory
and methodology of the chosen sport" (14,77 %).
Keywords: theoretical training, cyclic sports, university teachers, higher education level.
Постановка проблеми. Науково-прикладна проблема теоретичної підготовки у циклічних видах спорту
зумовлюється протиріччям між доведеним запитом практики щодо теоретичної підготовки та відсутністю програмнонормативної бази й належного науково-методичного обґрунтування структури і змісту теоретичної підготовки в циклічних
видах спорту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результативність змагальної діяльності залежить не лише від рівня
фізичної, технічної, тактичної, психологічної підготовленості спортсменів [5, 8, 9, 10], а й від певного рівня знань з виду
спорту, який досягається в процесі теоретичної підготовки.
Теоретична підготовка є своєрідною базою для всіх інших сторін підготовки, що має на меті озброєння спортсмена
спеціальними знаннями для успішної тренувальної та змагальної діяльності [2, 6]. Останніми роками проведено чимало
досліджень з проблеми теоретичної підготовки в спорті [1, 2, 3, 4, 6, 7]. Разом з тим, питанню формування у майбутніх
тренерів вміння передавати теоретичні знання спортсменам, саме у циклічних видах спорту, не приділено належної уваги.
Зв’язок роботи з науковими темами та планами. Робота виконана в межах тем: «Основи теоретичної підготовки
в спорті» на 2013−2017 рр. (номер державної реєстрації 0113U000659) та «Теоретико-методичні основи управління
тренувальним процесом та змагальною діяльністю в олімпійському, професійному та адаптивному спорті» на 2016−2020 рр.
(номер державної реєстрації 0116U003167) плану науково-дослідної роботи Львівського державного університету фізичної
культури.
Мета дослідження полягала у визначенні ставлення викладачів ВНЗ до потреби формування уміння майбутніх
тренерів з циклічних видів спорту передавати теоретичні знання спортсменам.
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В роботі використовувалися наступні методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літературних
джерел, вивчення документальних матеріалів, аналіз анкетних даних, методи математичної статистики.
Організація дослідження. Для встановлення відношення фахівців, які готують майбутніх тренерів-викладачів з
циклічних видів спорту, до потреби формування уміння майбутніх тренерів з циклічних видів спорту передавати теоретичні
знання спортсменам, ми опитали 88 викладачів ВНЗ. Серед яких 6 докторів наук, 58 – кандидатів наук, 24 – не мають
наукового ступеня. В числі опитаних 5 професорів, 37 – доцентів, 46 – не мають вченого звання. Середній вік опитаних склав
43,25 ± 1,08 років, стаж роботи у ВНЗ – 17,61 ± 1,02 років.
При цьому, що 97,73 % опитаних викладачів працюють у вищих навчальних закладах 4-го рівня акредитації і лише
2,27 % опитаних – у навчальних закладах 2-го рівня акредитації.
Усі викладачі, які взяли участь в опитуванні (100 %), вказують на потребу у навчанні майбутніх тренерів умінню
передавати теоретичні знання спортсменам.
Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено думку викладачів, стосовно того, на яких рівнях вищої
освіти необхідно навчати майбутніх тренерів умінню передавати теоретичні знання спортсменам. Так, 23,86 % опитаних
наполягають, що таке навчання потрібно здійснювати вже під час 1-го семестру навчання на початковому рівні вищої освіти,
25,00 % – 2-го, 39,77 % – 3-го, 53,41 % –4-го.
Передавати такі знання на 1-му курсі першого (бакалаврського) рівня освіти вважають необхідним 34,09 %
опитаних, на 2-му – 46,59 %. Водночас, значно більша кількість викладачів підтримують цю думку починаючи з 3-го та 4-го
курсів першого (бакалаврського) рівня (по 80,68 %), а також протягом 1-го (79,55 %), 2-го (61,36 %) та 3-го (57,95 %)
семестрів другого (магістерського) рівня (рис. 1).

Рис.1. Доцільність навчання майбутніх тренерів умінню передавати теоретичні знання спортсменам на різних
рівнях вищої освіти (на матеріалі опитування, викладачів ВНЗ n=88).
1, 2, 3, 4 – курси на першому рівні вищої освіти;
1, 2, 3 – семестри на початковому та другому рівнях вищої освіти.
В результаті опитування викладачів ВНЗ визначено, що 97,73 % опитаних погоджуються з тим, що спортивна
підготовка складається з фізичної, 96,59 % – технічної, 96,59 % – тактичної, 95,45 % – психологічної, 92,05 % – теоретичної,
86,36 % – інтегральної сторін.
В свою чергу, 98,86 % респондентів вказали, що навчальна дисципліна, яку вони викладають сприяє формуванню
вміння майбутніх тренерів передавати теоретичні знання спортсменам.
При цьому така сама відсоткова частка опитаних (98,86 %) наполягає на необхідності введення у зміст навчальних
дисциплін ВНЗ матеріал, який містить методику навчання майбутніх тренерів передачі теоретичних знань спортсменам.
Наступним запитанням анкети ми намагались встановити думки фахівців стосовно назв навчальних дисциплін за
допомогою яких доречно формувати вміння майбутніх тренерів передавати теоретичні знання спортсменам та який саме
відсоток годин від загального обсягу навчальної дисципліни слід цьому приділяти.
Отже, найбільша група респондентів (36,36 %), що мають спільну думку з даного питання, наполягають на тому, що
навчання майбутніх тренерів методиці передачі теоретичних знань спортсменам слід здійснювати у межах навчальної
дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання». Разом з тим, серед тих хто обрав дану навчальну дисципліну немає
єдиної думки, щодо того яку саме відсоткову частку від загального обсягу годин слід приділяти на формування вміння
майбутніх тренерів передавати теоретичні знання спортсменам. Так, 9,09 % вважають за доцільне приділяти 15-20 % від
загального обсягу годин навчальної дисципліни; 6,82 % радять – 30-40 %; 5,68 % пропонують – 10-15 %; по 4,55 % обрали –
20-30 % та 40-50 %; 2,27 % наполягають на – 5-10 %, а 3,41 % пропонують інші варіанти.
Дещо менші групи респондентів, які у відсотковому еквіваленті від загальної кількості опитаних становлять 34,09 %
та 32,96 % вважають, що формування вміння майбутніх тренерів передавати теоретичні знання спортсменам слід
здійснювати під час вивчення навчальних дисциплін «Основи теорії і методики спортивного тренування» та «Теорія і
методика викладання видів спорту», відповідно. Разом з тим, з 34,09 % опитаних, які обрали навчальну дисципліну «Основи
теорії і методики спортивного тренування» найбільша відсоткова частка фахівців у 10,23 % наполягає на приділенні
формуванню вмінь студентів передавати теоретичні знання спортсменам 5-10 % від загального обсягу годин навчальної
дисципліни; 6,82 % опитаних схильні вважати, що необхідно приділяти 15-20 % від загального обсягу годин навчальної
дисципліни; 5,68 % опитаних пропонують – 30-40 % від загального обсягу годин навчальної дисципліни; дві групи
респондентів по 3,41 % віддають перевагу відсотковим часткам у 10-15 % та 20-30 % від загального обсягу годин навчальної
дисципліни, та ще дві групи фахівців по 2,27 %, в одній з яких респонденти обрали варіант – 40-50 % від загального обсягу
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годин навчальної дисципліни, а у другій – пропонують власні варіанти відповідей. З числа тих, хто для здійснення навчання
майбутніх тренерів методиці передачі теоретичних знань спортсменам, обрав «Теорію і методику викладання видів спорту»
(32,96 %) дві рівнозначні відсоткові частки опитаних по 7,95 % пропонують приділяти до 5 % та у межах 10-15 % від
загального обсягу годин навчальної дисципліни; група респондентів у 4,55 % радить – 5-10 % від загального обсягу годин
навчальної дисципліни; дві рівнозначні групи у 3,41 % одна з яких наполягає на – 30-40 % від загального обсягу годин
навчальної дисципліни, а друга пропонує власні варіанти відсоткових часток; дві групи по 2,27 % надають перевагу –
часткам у 15-20 % та 40-50 % від загального обсягу годин навчальної дисципліни; один респондент (1,14 %) обрав варіант у
20-30 % від загального обсягу годин навчальної дисципліни. Група викладачів, що склала 21,59 % від загальної кількості
опитаних, радять формувати вміння майбутніх тренерів передавати теоретичні знання спортсменам під час вивчення
навчальної дисципліни «Спортивно-педагогічне вдосконалення». При цьому, з їх числа, найбільші відсоткові частки спільних
думок опитаних у 7,95 % та 6,82 % вказують на доцільність виділяти на це, відповідно, по 5-10 % та 20-30 % часу від
загального обсягу годин навчальної дисципліни. Групи фахівців які обрали такі навчальні дисципліни, як «Теорія і методика
спортивної підготовки» та «Теорія і методика обраного виду спорту» склали відповідно 15,91 % та 14,77 %. При цьому,
10,23 % з числа тих опитаних, які обрали навчальну дисципліну «Теорія і методика спортивної підготовки», вважають
необхідним приділяти на формування вміння студентів передавати теоретичні знання від 5 до 10 %. Серед числа тих, хто
обрав з цією ж метою навчальну дисципліну «Теорія і методика обраного виду спорту» єдиної думки, щодо обсягу годин
який слід приділяти саме на навчання майбутніх тренерів вмінню передавати теоретичні знання з обраного виду спорту,
немає.
Разом з тим 7,95 % респондентів радять для здійснення формування вміння майбутніх тренерів передавати
теоретичні знання спортсменам окрему навчальну дисципліну.
Висновки. Таким чином, аналіз результатів опитування викладачів ВНЗ довів існування потреби у формуванні
уміння майбутніх тренерів з циклічних видів спорту передавати теоретичні знання спортсменам. В результаті вивчення
думок викладачів стосовно того, на яких рівнях вищої освіти необхідно навчати майбутніх тренерів умінню передавати
теоретичні знання спортсменам, встановлено, що найбільша кількість опитаних обирали третій (80,68 %) та четвертий
(80,68 %) курси першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та протягом 1-го (79,55 %) семестру другого (магістерського)
рівня. Визначено, що методику навчання майбутніх тренерів передачі теоретичних знань спортсменам найбільші відсоткові
частки опитаних радять вводити у такі навчальні дисципліни, як «Теорія і методика фізичного виховання» (36,36 %), «Основи
теорії і методики спортивного тренування» (34,09 %) та «Теорія і методика викладання видів спорту» (32,96 %), «Спортивнопедагогічне вдосконалення» (21,59 %), «Теорія і методика спортивної підготовки» (15,91 %) та «Теорія і методика обраного
виду спорту» (14,77 %).
Перспективи подальших пошуків у цьому напрямку передбачають розробку і впровадження у навчальний
процес ВНЗ України нових засобів теоретичної підготовки, які сприятимуть підвищенню рівня теоретичної освіченості
майбутніх тренерів з циклічних видів спорту, а також допоможуть їм у передачі теоретичних знань спортсменам.
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Бугайов Є. В., Джим В. Ю.
Харківська державна академія фізичної культури

УДОСКОНАЛЕННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВАЖКОАТЛЕТІВ 11-12 РОКІВ ПРОТЯГОМ ПІДГОТОВЧОГО
ПЕРІОДУ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ МЕТОДІВ ШВИДКІСНО-СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Мета: розробити та обґрунтувати побудову тренувального процесу важкоатлетів 11-12 років протягом
підготовчого періоду з використанням різних методів швидкісно-силової підготовки. Матеріал і методи: у даному
дослідженні брали участь юні вихованці ДЮСШ «ХТЗ». До експерименту були залучені 24 юних важкоатлетів віком 11–
12 років, всі вони не мали спортивні розряди. Учасники були розподілені на дві групи – контрольна та експериментальна.
Учасники експерименту тренувались 3 рази на тиждень. Результати: виявлено, що спортсмени експериментальної
групи котрі використовували експериментальну методику тренувального процесу з загальним навантаження присідань
зі штангою на плечах і склав 579 підйомів штанги, що дорівнює 50 тонам, та використовувавши ударний метод при
швидкісно-силовій підготовці в який в ходили 280 стрибків у глибину та вистрибування, після експерименту покращили
силові показники в сумі двоборства на 11,3 кг, а також встановили власні рекорди на відміну від контрольної групи,
котра тренувалась по традиційній методиці та використовувала об’єм навантаження який склав 615 підйомів штанги
та 66 тон та покращила силові результати на – 3,4 кг. Висновки: встановлено, що використання нетрадиційних
методів розвитку швидкісно-силових якостей важкоатлетів, а саме – ударного методу, використання даного методу
сприяє більш ефективному розвитку швидкісно-силових якостей, а отже, веде до зростання спортивних результатів у
важкій атлетиці.
Ключові слова: підготовка юних важкоатлетів, підготовчий період, ударний метод, швидкісно-силова
підготовка, спортивні результати.
Бугаев Е.В., Джим В.Ю. Усовершенствование тренировочного процесса тяжелоатлетов 11-12 лет в
течение подготовительного периода с использованием различных методов скоростно-силовой подготовки.
Цель: разработать и обосновать построение тренировочного процесса тяжелоатлетов 11-12 лет в течение
подготовительного периода с использованием различных методов скоростно-силовой подготовки. Материал и
методы: в данном исследовании участвовали юные воспитанники ДЮСШ «ХТЗ». К эксперименту были привлечены 24
юных тяжелоатлетов в возрасте 11-12 лет, все они не имели спортивные разряды. Участники были разделены на две
группы - контрольная и экспериментальная. Участники эксперимента тренировались 3 раза в неделю. Результаты
обнаружено, что спортсмены экспериментальной группы которые использовали экспериментальную методику
тренировочного процесса с общим нагрузки приседаний со штангой на плечах и составил 579 подъемов штанги, равной
50 тоннам, и использовав ударный метод при скоростно-силовой подготовке в который в ходили 280 прыжков в глубину
и выпрыгивания, после эксперимента улучшили силовые показатели в сумме двоеборья на 11,3 кг, а также установили
собственные рекорды в отличие от контрольной группы, которая тренировалась по традиционной методике и
использовала объем нагрузки который составил 615 подъемов штанги и 66 тонн и улучшила силовые результаты на 3,4 кг. Выводы: установлено, что использование нетрадиционных методов развития скоростно-силовых качеств
тяжелоатлетов, а именно - ударного метода, использование данного метода способствует более эффективному
развитию скоростно-силовых качеств, а следовательно, ведет к росту спортивных результатов в тяжелой атлетике.
Ключевые слова: подготовка юных тяжелоатлетов, подготовительный период, ударный метод, скоростносиловая подготовка, спортивные результаты.
Bugaev Е., Dzhym V. Y. Improvement of the training process of weightlifters 11-12 years during the preparatory
period using various methods of speed training. Objective: to develop and substantiate the construction of the training process
of weightlifters 11-12 years during the preparatory period using various methods of speed-force training. Material and methods: in
this study young pupils of the Youth College "KhTZ" took part. The experiment involved 24 young weightlifters aged 11-12, all of
them had no sports grades. Participants were divided into two groups - control and experimental. The participants of the experiment
were trained 3 times a week. Results: It was found that athletes of the experimental group who used the experimental method of the
training process with the total loading of squatting with a bar on their shoulders and made 579 liftings of the bar equal to 50 tones,
and using a shock method with high-speed training in which went 280 jumps in depth and the jump, after the experiment, the power
figures improved in the amount of the fight for 11.3 kg, and also set their own records in contrast to the control group that trained on
the traditional methods and used the volume load rises which amounted to 615 bar and 66 tones and improved results in power - 3.4
kg. Conclusions: it is established that the use of non-traditional methods for the development of speed-strength qualities of
weightlifters, namely, the shock method, the use of this method contributes to the more efficient development of speed-strength
qualities, and therefore leads to an increase in sports results in weightlifting.-speed, and thus leads to increased athletic performance
in weightlifting.
Keywords: training young heavyweights, the preparatory period, stroke technique, speed, strength training, sports
performance.
Вступ. Сучасна система підготовки потребує постійне вдосконалення технічної підготовленості спортсменів
важкоатлетів, що спрямована на реалізацію ефективних технічних дій юних важкоатлетів в умовах підготовки до змагальної
діяльності. Посилення конкуренції на змаганнях вимагає від тренерів і спортсменів пошуку нових шляхів підвищення
результативності змагальної діяльності (В.М. Платонов) [1].
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Важкоатлетичні вправи дуже складні за технікою виконання тому, що піднімання граничної ваги пов’язане з
максимальним напруженням м’язів тулуба та кінцівок, швидкою зміною режиму їх роботи, а головне збереженням рівноваги в
опорних фазах руху юних спортсменів. На техніку виконання важкоатлетичних вправ також впливають конституція та
типологічні особливості будови організму юних важкоатлетів. (Лапутін 1986-2004; Ю. Гавердовский, 2007) [5; 6].
Швидкісно-силова підготовка важкоатлетичному спорті займає ведуче місце, так як рівень розвитку швидкісносилових якостей в більшості визначає досягнення високих результатів в класичних вправах або важкоатлет повинен
володіти не тільки великою силою, але і здібності проявити її в короткий проміжок часу. Для розвитку сили в важкій атлетиці
в теперішній час переважно застосовуються вправи динамічного характеру, головним чином з великими обтяженнями. Як
показано в дослідженнях відомих науковців (Ю.В Верхошанский; Л.С Дворкин) [2 ; 3] при ривку 60 кг. спортсмен виконує тягу
з вагою 80-90 кг. В цьому випадку велике обтяження забезпечує збільшення в основному сили м’язів, але не сприяє розвитку
здібності до швидкого їх скорочення.
Прийнято вважати, що за допомогою великих обтяжень ми збільшуємо силовий потенціал м’язів, необхідний для
розвитку великої швидкості руху. Але як показують дослідження відомих вітчизняних науковців (Н.А. Лапутина; А.С.
Медведева; В.Г. Олешко) у вибухових фазах ривку і поштовху (підрив та поштовх від грудей) робочі м’язи не устигають
проявляти максимум силових можливостей. Це свідчить про те, що важкоатлету для досягнення більш високих спортивних
результатів необхідна швидкісно-силова підготовка [5; 8; 17-18]. Слід зазначити, що в науково-методичній літературі
недостатньо висвітлено проблему швидкісно-силової підготовки юних важкоатлетів, що й обумовило актуальність вибраної
теми дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багатьма дослідниками встановлено, що розвиток швидкісно-силових
якостей найбільш ефективно здійснюють в підлітковому віці до 11-14 років. (Іполітов М.С., Фарфель В.С., Філін С.І. та інші)
[4; 10; 11]. На основі експериментальних даних В.С. Філіним зроблені наступні висновки: використані засоби і методи
розвитку швидкісно-силових якостей у юних спортсменів являються високоефективними на етапі початкової підготовки [3].
Розвиток швидкісно-силових здібностей штангіста починається з оволодіння технікою виконання важкоатлетичних
вправ. Для цього необхідно добитися точності, економічності рухів, виконаних спочатку в повільному темпі, а потім – в
максимальному. По мірі оволодіння технікою підйому штанги становиться задача збільшення її ваги при збереженні
швидкості і точності виконання вправ (Б.С. Євдокімов) [7]. В основі ударного методу розвитку вибухової сили м’язів лежить
різке (ударне) механічне розтягування напружених м’язів, передують їх активному робочому скороченню. В якості фактору,
стимулюючого активність м’язів, тут використовується не обтяження, а кінетична енергія падіння тіла спортсмена або
тренувального снаряду (Ю.В Верхошанский) [2]. Позитивний вплив розтягнення напружених м’язів на послідуючий робочий
ефект їх скорочення було показано в ряді експериментальних робіт провідних вітчизняних вчених (А.В. Черняк; М.П.
Михайлюк; А.В. Коробков та інші) [11; 19; 20].
Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. Наукове дослідження виконано за темою
Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр. за темою 3.7 «Методологічні
і організаційно-методичні основи визначення індивідуальної норми фізичного стану людини» (номер державної реєстрації
0111U000192).
Мета, завдання роботи, матеріали і методи. Мета дослідження: розробити та обґрунтувати побудову
тренувального процесу важкоатлетів 11-12 років протягом підготовчого періоду з використанням різних методів швидкісносилової підготовки.
Методи дослідження: відповідно до методологічного підходу у вирішенні проблеми і поставлених завдань програма
досліджень включала комплекс методів дослідження: аналіз науково-методичної літератури, визначення спеціальної
фізичної підготовленості за допомогою педагогічного тестування юних важкоатлетів, педагогічне тестування за
тренувальним процесом та методи математичної статистики.
Організація дослідження: у даному дослідженні брали участь юні вихованці ДЮСШ «ХТЗ». До експерименту були
залучені 24 юних важкоатлетів віком 11–12 років, всі вони не мали спортивні розряди. Учасники були розподілені на дві
групи – контрольна та експериментальна. Учасники експерименту тренувались 3 рази на тиждень. Експеримент проводився
на навчально-тренувальній базі КЗ КДЮСШ ХТЗ.
Результати дослідження. Експеримент був організований по традиційній схемі для контрольної групи, а
експериментальна група тренувалась по розробленій нами програмі з використанням ударного методу з розвитком
швидкісно-силової підготовки. В експерименті прийняли участь 24 юних важкоатлетів віком 11–12 років, всі вони не мали
спортивні розряди.
Перед експериментом всі випробувані пройшли контрольне тестування (їх результати були прийняті нами за
вихідний рівень спортивного майстерства) (табл. 1). Результати випробувань розглядались як головний критерій
ефективності експериментального тренування.
До початку експерименту всі спортсмени оволоділи технікою виконання відштовхування після стрибка в глибину.
Контрольна група тренувались по загальноприйнятій методиці, об’єм навантаження склав 615 підйомів штанги
(КПШ) та 66 тон. Стрибкові навантаження складалось із настрибування на «спеціальну платформу», стрибків у довжину,
потрійного і вертикального стрибків вгору – 200 стрибків.
В експериментальній групі загальний об’єм роботи був скорочений за рахунок присідань зі штангою на плечах і
склав 579 підйомів штанги 50 тон та 280 стрибків у глибину. Відмінність тренувальної програми експериментальної групи
було в використанні ударного методу швидкісно-силової підготовки. Стрибки застосовувалися в перші 3 неділі, при
слідуючому дозуванні і об’ємі, перші два тренування – 2 спроби по 10 разів з висоти 0,5 м, третє тренування 3 спроби по 10
раз з висотою 0,5 м, четверте тренування – 4 серії по 10 разів з висотою 0,7 м. Таким чином стрибки в глибину
використовувались 3 рази в неділю.
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Особливості ударного методу швидкісно-силової підготовки. В основі ударного методу розвитку вибухової сили
м’язів лежить різке (ударне) механічне розтягування напружених м’язів, що передує їх активному робочому скороченню. Як
фактор, що стимулює активність м’язів, тут використовується не обтяження, а кінетична енергія падіння тіла спортсмена, або
тренувального снаряду (Ю.В.Верхошанський, 1977; А.С. Мєдвєдєв., А.В. Черняк) [2; 9; 11].
При відштовхуванні після стрибка в ―глибину‖ (спортсмен зстрибує спрямовано вниз із певної висоти й, пружно
ставши на дві ноги, зразу ж відштовхується вертикально вверх). У момент пружного приземлювання і амортизаційного
присідання кінетична енергія, придбана тілом спортсмена, частково поглинається м’язами розгиначами, трансформуючись у
пружний потенціал їх напруження. Цей пружний потенціал сприяє переключенню м’язів на перемагаючу роботу у фазі
активного відштовхування й виступає в ролі силової добавки, яка підвищує інтенсивність і швидкість скорочення м’язів у фазі
перемагаючої роботи. Ударний режим роботи володіє специфічним тренувальним ефектом, спрямованим на фізіологічні
механізми, які відповідають за швидкість і потужність включення м’язів у роботу. Дозування сили для досягнення
тренувального ефекту забезпечується величиною кінетичної енергії тіла, висотою його падіння й глибиною амортизованого
гальмування.
Результати експерименту були виражені в слідуючому:
В кінці підготовчого періоду спортсмени експериментальної групи показали більш високі результати на відміну від
контрольної яка тренувалась по загально прийнятій методиці (табл. 2).
Таблиця 1
Середні показники результатів змагальних та спеціально -підготовчих вправ юних важкоатлетів 1112років контрольної та експериментальної груп на початку підготовчого періоду
(n 1 = n 2 =12)
КГ
ЕГ
Показники
T
P
X 1  m1
X 2  m2
V ,%
V ,%
Ривок класичний, кг
18,5 ± 2,5
10,83
18,0 ± 2,3
16,14 0,14 >0,05
Поштовх класичний, кг
26,3 ± 2,7
10,66
27,2 ± 2,5
10,38 0,25 >0,05
Сума двоборства, кг
44,8 ± 3,5
10,86
45,2 ± 3,6
12,01 0,08 >0,05
Присідання на плечах, кг
44,3 ± 1,7
10,72
43,0 ± 1,8
12,24 0,46 >0,05
Тяга ривкова, кг
31,9 ± 1,6
10,16
31,8 ± 0,6
9,11
0,07 >0,05
Тяга поштовхова, кг
43,6 ± 1,8
8,59
45,1 ± 1,77
8,38
1,40 >0,05
Так, на початку підготовчого періоду (таб. 1) загально підготовчого етапу розходження не вірогідні: у ривку
класичному (контрольна – 47,5кг, експериментальна – 48,5 кг; Р>0,05); поштовху класичному (відповідно – 67,1 кг, 67,5 кг;
Р>0,05); сума двоборства (відповідно – 114,6 кг, 116,0 кг; Р>0,05); присіданні зі штангою (відповідно – 90,1 кг, 88,7 кг; Р>0,05);
жиму лежачи (відповідно – 56,1 кг, 60,1 кг; Р>0,05) та становій тязі (відповідно – 96,5 кг, 99,9 кг; Р<0,05).
Коефіцієнти варіації всіх основних показників спеціальних вправ окремо для контрольної та експериментальної груп
практично не перевищували загальний вихідний рівень. Наприклад, для ривка класичного контрольної групи він склав
V =13,7%, для експериментальної – V =14,0%. Відповідно для контрольної та експериментальної груп коефіцієнти варіації

V =9,4 %, V =7,7 %; суми двоборства – V =11,0 %, V =9,8 %; присідання зі
штангою – V =90,1 %, V =88,7 %; жиму лежачи – V =12,6 %, V =9,8 % та становій тязі – V =8,6 %, V =7,6 %.
склали наступні значення: поштовх класичний

Таблиця 2
Середні показники приросту результатів змагальних та спеціально -підготовчі вправ юних важкоатлетів
11-12 років контрольної та експериментальної груп в кінці підготовчого періоду ( n 1 = n 2 =12)
Показники
КГ
ЕГ
T
P

X 1  m1

X 2  m2

Ривок класичний, кг
19,4±1,4
23,6±1,2
2,27
<0,05
Поштовх класичний, кг
28,8±1,4
32,9±1,2
2,22
<0,05
Сума двоборства, кг
48,2±2,6
56,5±2,3
2,30
<0,05
Присідання зі штангою, кг
47,9±2,2
55,5±2,3
2,30
<0,05
Тяга ривкова, кг
32,9±1,9
38,9±1,8
2,29
<0,05
Тяга поштовхова, кг
46,8±2,1
53,6±2,0
2,35
<0,05
В кінці підготовчого періоду вірогідною була і різниця між показниками: у ривку класичному (контрольна – 19,4 кг,
експериментальна – 23,6 кг; (t=2,27; Р<0,05); поштовху класичному (відповідно – 28,8 кг, 32,9 кг; (t=2,22; Р<0,05); сума
двоборства (відповідно – 48,2 кг, 56,5 кг; (t=2,30; Р<0,05); присіданні зі штангою (відповідно – 47,9 кг, 55,5 кг; (t=2,30; Р<0,05); тяга
ривкова (відповідно – 32,9 кг, 38,9 кг; (t=2,29; Р<0,05) та становій тязі (відповідно – 46,8 кг, 53,6 кг; (t=2,35; Р<0,05).
Висновки. Виходячи з результатів педагогічного експерименту з використанням нетрадиційних методів розвитку
швидкісно-силових якостей важкоатлетів, а саме – ударного методу, можна сказати, що використання даного методу сприяє
більш ефективному розвитку швидкісно-силових якостей, а отже, веде до зростання спортивних результатів у важкій
атлетиці. Для розвитку швидкісно-силових якостей ефективним доповненням до існуючих традиційних засобів є ізокінетичні
вправи. Вони сприяють більш ефективному наростанню зусиль у фінальній частині підйому штанги, що не завжди доступно в
природних умовах підйому штанги. Розвиток швидкісно-силових якостей найбільш ефективно здійснюється в підлітковому
віці. Саме тому відразу після оволодіння технікою виконання важкоатлетичних (змагальних) вправ необхідно розвивати
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швидкісно-силові здібності з використанням спеціальних засобів і методів, це досить високо ефективно на етапі початкової
підготовки про, що свідчать результати дослідження, в кінці підготовчого періоду загально підготовчого етапу вірогідною
була і різниця між показниками: у ривку класичному (контрольна – 19,4 кг, експериментальна – 23,6 кг; (t=2,27; Р<0,05);
поштовху класичному (відповідно – 28,8 кг, 32,9 кг; (t=2,22; Р<0,05); сума двоборства (відповідно – 48,2 кг, 56,5 кг; (t=2,30; Р<0,05);
присіданні зі штангою (відповідно – 47,9 кг, 55,5 кг; (t=2,30; Р<0,05); тяга ривкова (відповідно – 32,9 кг, 38,9 кг; (t=2,29; Р<0,05) та
становій тязі (відповідно – 46,8 кг, 53,6 кг; (t=2,35; Р<0,05).
Подальші дослідження: повинні містити розробку та обґрунтування тренувального процесу юних важкоатлетів 1012 років у змагальному періоді підготовки.
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Бурдаєв К. В.
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
ОСОБЛИВОСТІ ВЕРТИКАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ ТІЛА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ВАДАМИ СЛУХУ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ
В роботі представлена інформація щодо питань формування вертикальної стійкості тіла молодших школярів з
вадами слуху. В експерименті прийняло участь 68 школярів, які навчаються у спеціальних загальноосвітніх навчальних
закладах для дітей зі зниженим слухом. Використовуючи пробу Бондаревського встановлено особливості вертикальної
стійкості тіла дітей молодшого шкільного віку зі зниженим слухом та оцінено динаміку її розвитку під впливом засобів
фізичного виховання. Встановлено, що більш старші школярі зі зниженим слухом мають статистично значуще кращий
показник статичної рівноваги тіла порівняно із більш молодшими школярами (р<0,01). Учасники експерименту були
розподілені за рівнем статичної рівноваги тіла. Доведено, що максимальна частка дітей із недостатнім рівнем
статичної рівноваги, яка склала 81,3%, виявлена серед 7 і 8-річних дітей. Виявлено, що частка дітей із високим рівнем,
починаючи з 8-річного віку, зростає, проте дане зростання не є статистично значущим (р>0,05). Отримані результати
вказують на необхідність додаткових заходів, направлених на формування вертикальної стійкості тіла молодших
школярів з вадами слуху.
Ключові слова: школярі, вади слуху, адаптивне фізичне виховання, вертикальна стійкість.
Бурдаев Кирилл. Особенности вертикальной устойчивости тела младших школьников с нарушением
слуха в процессе физического воспитания. В работе представлена информация относительно формирования
вертикальной устойчивости тела младших школьников с нарушениями слуха. В эксперименте приняло участие 68
школьников, которые учились в специальных общеобразовательных учебных заведениях для детей с пониженным
слухом. Используя пробу Бондаревского, установлены особенности вертикальной устойчивости тела детей младшего
школьного возраста со сниженным слухом и оценена динамика ее развития под влиянием средств физического
воспитания. Установлено, что более старшие школьники с пониженным слухом имеют статистически значимо лучший
показатель статического равновесия тела по сравнению с более младшими школьниками (р<0,01). Участники
эксперимента были распределены по уровню развития статического равновесия тела. Доказано, что большинство
детей (81,3%) с недостаточным уровнем развития статического равновесия выявлено среди 7 и 8-летних детей.
Установлено, что количество детей с высоким уровнем, начиная с 8-летнего возраста, увеличивается, однако данный
рост не является статистически значимым (р>0,05). Полученные результаты указывают на необходимость
дополнительных мероприятий, направленных на формирование вертикальной устойчивости тела младших школьников
с нарушениями слуха.
Ключевые слова: школьники, нарушение слуха, адаптивное физическое воспитание, вертикальная
устойчивость.
Kyrill Burdaiev. Peculiarities of vertical stability of the body of junior schoolchildren with hearing impairment in
the process of physical education. The paper provides information on the formation of vertical stability of the body of junior
schoolchildren with hearing impairment. In the experiment, 68 schoolchildren took part, who studied in special educational
institutions for children with deafened hearing. Using the Bondarevsky trial, features of the vertical stability of the body of children of
primary school age with reduced hearing have been established and the dynamics of its development under the influence of physical
education have been estimated. It has been established that older students with low hearing have statistically significantly better
static equilibrium of the body compared to younger schoolchildren (p<0,01).
The participants in the experiment were distributed according to the level of development of the static equilibrium of the
body and it was proved that the maximum proportion of children with an insufficient level of development of static equilibrium, which
was 81,3%, found among 7 and 8-year-old participants in the experiment. It was revealed that the proportion of children with a high
level, starting from the age of 8, is growing, but this growth is not statistically significant (p>0,05). The obtained results indicate the
necessity of additional measures aimed at forming the vertical stability of the body of junior schoolchildren with hearing impairments.
Keywords: schoolchildren, shortcomings, hearing, adaptive, physical education, vertical, sustainability.
Постановка проблеми. В даний час в світі налічується понад 360 мільйонів осіб з обмеженими можливостями по
слуху, що становить більш як 5% населення планети, близько 6 – 8 % [5]. При цьому кількість глухих дітей і дітей зі зниженою
функцією органу слуху подвоюється кожні 10 – 15 років [8]. Дана обставина вимагає від фахівців консолідувати зусилля на
створення умов навчання дітей з особливими потребами, які змогли б забезпечити їх успішну соціалізацію та інтеграцію у
суспільство. Безсумнівно, найбільш дієвим механізмом, здатним вирішити поставлені завдання, є засоби фізичного
виховання [1,2]. Отже, сучасний етап розвитку адаптивної фізичної культури (АФК) передбачає вдосконалення процесу
адаптивного фізичного виховання (АФВ) шляхом розробки та впровадження нових педагогічних технологій в систему
навчання дітей зі зниженим слухом.
Зв’язок із науковими планами, темами. Дослідження виконано згідно з планом науково-дослідних робіт ДДІФКіС
на 2016-2020 р. за НДР: «Реабілітація осіб з обмеженими фізичними спроможностями з урахуванням особливостей їх
психофізіологічних и компенсаторно-пристосувальних порушеннях у різних системах організму людини» (номер державної
реєстрації 0111U001170).
Мета дослідження – вивчити особливості вертикальної стійкості дітей молодшого шкільного віку зі зниженим
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слухом та оцінити динаміку її розвитку.
Завдання дослідження – визначити особливості вертикальної стійкості тіла дітей молодшого шкільного віку з
порушенням слуху в процесі фізичного виховання.
Методи дослідження: аналіз спеціальної науково-методичної літератури, педагогічне тестування, методи
математичної статистики. У дослідженні брали участь 68 школярів, які навчалися в спеціальних навчальних закладах для дітей зі
зниженим слухом: у КЗО «БНРРМЦКР та ІН» та КЗО «ДНРЦ №10» Дніпропетровської обласної ради.
Аналіз публікацій за темою дослідження дозволив встановити, що у дітей зі зниженим слухом крім відставання у
фізичному розвитку, спостерігаються порушення координаційної точності рухів і низький рівень розвитку функції рівноваги
[4]. На недостатній розвиток мовної функції, пізнавальних процесів і, порівняно з однолітками, значне зниження рівня
розвитку рухових здібностей у дітей з порушеннями слуху вказує І. Н. Ляхова [9]. Особливості розвитку рухової сфери глухих
дітей, на думку С. А. Калмикова, виражаються в зниженні рівня розвитку сили, гнучкості, координаційних здібностей [6].
Однак, в більшості випадків, у дітей даної нозології відстають у розвитку координаційні здатності, зокрема рухові
реакції, орієнтація в просторі і ритм рухів [5]. Натомість особливі відхилення молодші школярі зі зниженим слухом мають у
показниках статичної і динамічної рівноваги.
У ході пошуку можливостей ранньої корекції вад рухової сфери дітей зі зниженим слухом Т. С. Голозубець [3]
визначено, що її ефективність залежить від мобілізації всіх компенсаторних можливостей дітей і запропоновано
застосовувати креативні засоби і методи адаптивної фізичної культури у вихованні дітей молодшого шкільного віку з вадами
слуху. У той же час О. В. Колішкін [7] представив до обговорення методику корекції рухових порушень юнаків зі зниженим
слухом, яка передбачала профілактику вторинних відхилень засобами АФВ із застосуванням техніко-тактичних дій з
настільного тенісу, залучення практично здорових однолітків до участі в парних іграх і змаганнях та включала дозовані
силові вправи на основі атлетичної гімнастики.
Для підвищення рухової активності молодших школярів зі зниженим слухом А. Л. Крамаренко [8] розробила і
експериментально довела зміст методики проведення занять АФК в поєднанні з комплексним аудіовізуальним впливом, а
також довела доцільність застосування світломузики при проведенні рухливих ігор і під час виконання фізичних вправ.
Виконавши аналіз існуючої програми з фізичної підготовки глухих дітей, С. М. Федорчак [13] угледіла можливість її
вдосконалення шляхом впровадження музично-ритмічних вправ. Запропонована фахівцями методика включає вправи
ритмічної гімнастики, фітнесу, степ-аеробіки, бодіфлекса і рухливих ігор, причому підбір вправ виконувався таким чином,
щоб діти мали можливість уникнути додатковий негативний вплив на слуховий аналізатор.
В ході дослідження С. А. Калмиков [6] доводить, що розвиток сили і гнучкості у глухих дітей сприяє усуненню
значного відставання глухих дітей від здорових однолітків в морфофункціональному розвитку і загальної фізичної
підготовленості і пропонує використовувати в корекційних освітніх установах методику корекції та розвитку сили і гнучкості у
глухих дітей середнього шкільного віку.
В той же час А.І. Сторожик [12] запропонувала технологію корекції порушень вертикальної стійкості тіла дітей 7 – 10
років з вадами слуху, критеріями ефективності якої були зменшення амплітуди коливань загального центру тяжіння (ЗЦТ), а
також збільшення тривалості утримання пози у тесті Бондаревського.
Проте, не дивлячись на підтверджений численними дослідниками факт, що у процесі фізичного виховання дітей зі
зниженим слухом особливу увагу слід приділяти розвитку функції рівноваги, вивчення представлених в літературних
джерелах напрацювань фахівців [22, 23, 24] дозволило встановити, що виявлення ефективних напрямків формування
вертикальної стійкості дітей зазначеної категорії потребує додаткових досліджень.
Результати власних досліджень. Під час вдосконалення системи фізичного виховання молодших школярів,
необхідно приймати до уваги сучасні наукові підходи щодо природи порушення слуху, його наслідків та можливостей їх
попередження і подолання; враховувати принципи підбору і методики використання коригуючих вправ у фізичному вихованні
школярів; брати до уваги особливості перебігу психічних процесів дітей даної нозології [14, 15, 16, 17]. У тім дуже важливим
критерієм, на який слід опиратися при розробці технологій вдосконалення просторової організації дітей з вадами слуху
являється врахування закономірностей розвитку координаційних рухів дітей [18, 19, 20, 21, 25].
Оцінку рівня розвитку статичної рівноваги дітей зі зниженим слухом ми проводили за допомогою тесту
Бондаревського, який випробовувані виконували з відкритими очима. Ми переконані, що даний тест як найкраще підходить
для вхідного, оперативного і поточного контролю стану вертикальної стійкості молодших школярів, оскільки він простий,
доступний, інформативний і може використовуватись у навчальному процесі без додаткового обладнання і залучення
фахівців. У ході тестування дитина приймала положення стоячи на одній нозі, а п'ята іншої, зігнутої ноги, торкалася
колінного суглобу опорної ноги. При цьому руки учасника експерименту знаходилися на поясі, очі відкриті. Дитина
отримувала вказівку намагатися так простояти якомога довше. Результатом тестування був час утримання положення від
початку набуття статичної пози до втрати рівноваги. Отримані результати були співвіднесеними з орієнтованими
навчальними нормативами і вимогами, запропонованими у навчальній програмі для 1 – 4 класів спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом. Зауважимо, що розподіл дітей на статеві групи не
відбувався, оскільки оцінка вертикальної стійкості тіла за орієнтованими навчальними нормативами і вимогами не залежить
від статі (табл. 1).
Дослідження дозволило встановити, що час утримання пози учасників експерименту 7 років в тесті Бондаревського
х
складав = 10,63 с. при S = 1,2 с., 8 років – х = 12,21 с. при S = 1,72 с., 9 років – х = 14,67 с. при S = 2,16 с., а 10 років –
х = 19,24 с. при S = 2,25 с. (табл. 2).
Як бачимо, загалом, досліджені показники дітей 7 і 10 років відповідають середньому рівню вертикальної стійкості
тіла дітей молодшого шкільного віку зі зниженим слухом у пробі Бондаревського.
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Таблиця 1

Орієнтовані навчальні нормативи і вимоги [11]
Рівні статичної рівноваги
Вік, років
Високий
Достатній
Середній
Тип виконання тестової вправи
В
З
В
З
В
З
7
>13
>5
13
5
11
4
8
>15
>9
15
9
13
8
9
>18
>12
18
12
15
11
10
>23
>14
23
14
20
13
Примітка: В – відкриті очі; З – заплющені очі

Початковий
В
З
10
3
11
7
14
10
18
12

Таблиця 2
Середньостатистичні показники статичної рівноваги дітей молодшого шкільного віку зі зниженим слухом,
(n=68)
Середньостатистичні показники
Вік, років
N
S
V
х
7
16
10,63
1,2
11,33
8
16
12,21
1,72
14,06
9
19
14,67
2,16
14,73
10
17
19,24
2,25
11,7
Проте порівняльний аналіз отриманих даних, що відповідали нормальному закону розподілу, за параметричним
критерієм Стьюдента для незалежних вибіркових даних показав наступне:
 у дітей 8 років статистично значуще (tемп = 10,2 >tкр= 2,74 при р<0,05) довший час утримання пози порівняно із
дітьми 7 років;
 на противагу від дітей 9 років, учасники експерименту 8 років мають статистично значуще (tемп = 3,3 >tкр= 2,73 при
р<0,01) більш низькі показники у пробі Бондаревського;
 для учасників експерименту 10 років характерна статистично значуще (tемп = 6,5 >tкр= 2,73 при р<0,01) більш високі
показники статичної рівноваги, аніж у дітей 9 років зі зниженим слухом.
Встановлено, що серед обстежених дітей 7 років у 18,8% (n=3) – достатній, у 37,5% (n=6) – середній, а у 43,8%
(n=7) – початковий рівень розвитку статичної рівноваги тіла. Зазначимо, що у даному віці дітей із високим рівнем статичної
рівноваги тіла виявлено не було. При цьому поміж дітей 8 років спостерігався наступний розподіл за рівнями статичної
рівноваги тіла: 6,3% (n=1) – високий, 12,5% (n=2) – достатній, 48,3% (n=7) – середній, 37,5% (n=6) – початковий рівень.
Дослідження показало, що серед дітей 9 років зі зниженим слухом 5,3% (n=1) характеризуються високим, 15,8% (n=3) –
достатнім, 21,1% (n=4) – середнім та 57,9% (n=11) – початковим рівнем досліджуваної якості. Було зафіксовано високий
рівень статичної рівноваги у 11,8% (n=2), достатній –у 11,8% (n=2), середній – у 35,3% (n=6), початковий – у 41,2% (n=7)
обстежених дітей 10-річного віку (рис. 1).

Розподіл дітей за рівнями
статичної рівноваги

%

60
50

40
30
20

10
0
7 років

8 років

9 років

10 років

Рис. 1. Розподіл дітей молодшого шкільного віку зі зниженим слухом за рівнем статичної рівноваги тіла, (n=68):
- високий рівень
- достатній рівень

– середній рівень
– початковий рівень

Згідно із отриманими результатами, значна частка дітей, що прийняли участь у експерименті, має середній рівень
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статичної рівноваги тіла. Особливо значна кількість таких дітей, а саме 81,3%, виявлена серед 7 і 8-річних учасників
експерименту, що потребує особливої уваги щодо молодших школярів зі зниженим слухом зазначеного віку. Натомість
частка дітей із достатнім та вищим рівнем статичної рівноваги тіла поступово зростає від 2,3% у дітей 9 років порівняно із 8річними до 2,5% у 10-річних учасників експерименту порівняно із 9-річними дітьми. Вочевидь, засоби фізичного виховання,
які застосовують у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей зі зниженим слухом, мають позитивний
вплив на стан статичної рівноваги дітей вказаної нозології. У тім низькі показники статичної рівновагі тіла учасників
експерименту свідчать про необхідність пошуку шляхів удосконалення методик та технологій формування вертикальної
стійкості дітей з обмеженими можливостями по слуху.
Висновки. В результаті проведених досліджень були отримані наступні висновки:
• в даний час актуальним питанням вдосконалення системи АФВ є розвиток вертикальної стійкості тіла дітей
молодшого шкільного віку зі зниженим слухом як одного з найбільш відстаючих показників фізичної підготовленості дітей
даної категорії;
• з нашої точки зору, проба Бондаревського являється найбільш доступним засобом вхідного, оперативного і
поточного контролю вертикальної стійкості тіла молодших школярів зі зниженим слухом;
• оцінка досліджуваних показників показала, що діти 7 і 10 років характеризуються середнім, а 8 і 9 років – низьким
рівнем статичної стійкості тіла;
• позитивна динаміка розвитку вертикальної стійкості дітей 7 – 10 років зі зниженим слухом свідчить про
адекватність засобів фізичного виховання, застосовуваних у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей зі
зниженим слухом, проте низькі показники статичної рівноваги тіла обстежених, отримані експериментальним шляхом,
свідчать про необхідність додаткових заходів, направлених на підвищення рівня вертикальної стійкості учасників
експерименту.
Перспективи подальших досліджень. Визначити особливості вертикальної стійкості тіла дітей молодшого
шкільного віку зі зниженим слухом на основі динаміки амплітудно-частотних характеристик ЗЦТ тіла в основній стійці.
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Випасняк І. П., Лещак О. М., Шанковський А. З.
ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
ОСОБЛИВОСТІ КОМПОНЕНТІВ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ ТІЛОБУДОВИ
У роботі представлена інформація про особливості компонентів фізичного розвитку студентів закладів вищої
освіти (ЗВО) 1 – 4 курсів в залежності від типу їх тілобудови в процесі фізичного виховання.
У дослідженні, яке виконувалося на базі ПВНЗ «Галицька академія», прийняло участь 208 студентів. На основі
індексу Піньє учасники експерименту були розподіленими на студентів з ектоморфним, мезоморфним та ендоморфним
типами тілобудови. При цьому до ектоморфного типу було віднесено 16,35%, до мезоморфного – 62,02%, а до
ендоморфного – 21,63% обстежених. Дослідження показало, що максимальний відсоток юнаків із нормальним
співвідношенням довжини і маси тіла серед представників ектоморфного типу склав 100% у студентів 1 і 4 курсів. Зпоміж учасників експерименту мезоморфного соматотипу найбільша частка студентів із нормальним співвідношенням
довжини і маси тіла склала 96,88% у 4-курсників. У представників ендоморфного типу максимальна частка із нормальним
співвідношенням довжини і маси тіла, яка склала 22,22%, зафіксована у 1-курсників. Дослідження дозволило встановити,
що як антропометричні показники обстежених так і частки студентів із нормальним співвідношенням довжини і маси
тіла в залежності від курсу навчання статистично значуще не відрізнялися (р>0,05).
Перспективи подальших досліджень визначити особливості біогеометричного профілю постави студентів в
залежності від їх тілобудови.
Ключові слова: студенти, індекс, тілобудова, фізичний розвиток, особливості, фізичне виховання.
Выпасняк И.П., Лещак О.Н., Шанковский А.З. Особенности компонентов физического развития
студентов в процессе физического воспитания в зависимости от типа телосложения. В работе представлена
информация об особенностях компонентов физического развития студентов учреждений высшего образования (УВО) 14 курсов в зависимости от типа их телосложения в процессе физического воспитания.
В исследовании, которое выполнялось на базе ЧВУЗ «Галицкая академия», приняло участие 208 студентов. На
основе индекса Пинье участники эксперимента были распределены на студентов с эктоморфным, мезоморфным и
эндоморфным типами телосложения. При этом в эктоморфный типа были отнесены 16,35%, мезоморфный– 62,02%, а
эндоморфный– 21,63% обследованных. Исследование показало, что максимальный процент юношей с нормальным
соотношением длины и массы тела среди представителей эктоморфного типа составили 100% студентов 1 и 4
курсов. Среди участников эксперимента мезоморфного соматотипа наибольшая доля студентов с нормальным
соотношением длины и массы тела составила 96,88% 4-курсников. У представителей эндоморфного типа
максимальная доля с нормальным соотношением длины и массы тела, которая составила 22,22%, зафиксирована у 119

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова

Випуск 3 (97) 2018

курсников. Исследование позволило установить, что как антропометрические показатели обследованных, так и
группы студентов с нормальным соотношением длины и массы тела в зависимости от курса обучения статистически
значимо не отличались (р> 0,05).
Перспективы дальнейших исследований – определить особенности биогеометрического профиля осанки
студентов в зависимости от их телосложения.
Ключевые слова: студенты, индекс, телосложение, физическое развитие, особенности, физическое
воспитание.
Igor Vypasniak, Оleksandr Leshchak, Andriy Shankovsky. Peculiarities of the Components of Physical
Development of Students in the Process of Physical Education with regard to the Type of Body Structure. The paper deals
with the peculiarities of the physical development of students of the 1-4 years of study at the higher educational establishments with
regard to the type of their body structure in the process of physical education.
208 students took part in the research, which was carried out on the basis of the Halytska academy, namely 41 1 st year
students, 51 2nd year students, 63 3rd year students and 53 4th year students.
The results of the anthropometric researches received during the pedagogical experiment were processed by statistical
methods, as a result of which the participants of the experiment were distributed according to the body structure in accordance with
the Pignet Index.
Based on the Pignet Index, the participants in the experiment were divided into students with ectomorphic, mesomorphic,
and endomorphic types of body structures. Thus, 16.35% were assigned to the ectomorphic type, 62.02% – to the mesomorphic
group, and 21.63% of the surveyed – to the endomorphic type. The study showed that the maximum percentage of boys with normal
body weight and body mass ratio among the representatives of the ectomorphic type was 100% for students of the 1st and 4th years
of study. Among the participants of the mesomorphic somatotype the largest amount of students with a normal body weight and
length ratio was 96.88% of 4th year students. In the endomorphic type the maximum number of students with a normal ratio of body
length and weight, which was 22.22%, was recorded among the 1st year students.
The research made it possible to establish that both the anthropometric indices of the surveyed students and the number
of students with a normal correlation of body length and weight, depending on the course of study, did not differ significantly (p>
0.05).
Prospects for further research lie in the ability to determine the peculiarities of the biogeometric profile of the students’
posture, depending on their body structure.
Keywords:students, index, body structure, physical development, peculiarities, physical education.
Постановка проблеми. У теперішній час науковці, дослідники і практикуючі фахівці з фізичного виховання і спорту
фіксують постійне збільшення частки студентів із відхиленнями у стані фізичного здоров'я, порушеннями опорно-рухового
апарату, низьким рівнем фізичної підготовленості, що обумовлено екологічними проблемами, неякісною їжею, а, головне,
зниженням рівня їх рухової активності [1, 5, 6, 14].
Фізичний розвиток студентської молоді являється тим маркером, який опосередкованим чином характеризує
фізичну підготовленість та рівень фізичного здоров'я студентів, тісно пов'язаний із перебігом процесу формування їх
організму. Навіть візуальна оцінка тілобудови студента дає підстави досліднику охарактеризувати рівень розвитку його
рухових здібностей, співвідношення довжини і маси тіла, наявність жирових відкладень, пропорційність розмірів тіла, а
встановлення обхватних розмірів та розрахунок відповідних коефіцієнтів дозволяє виявити закономірності фізичного
розвитку обстежених та встановити особливості їх тіло будови [5, 6, 12, 14].
Аналіз публікацій по темі дослідження. Аналіз літературних джерел доводить, що фахівці цікавляться питаннями
фізичного розвитку студентської молоді. Під фізичним розвитком науковці розуміють динаміку морфологічних і
функціональних ознак організму під дією спадкових чинників та конкретних умов навколишнього середовища [3, 4, 13].
На жаль, дослідники фіксують затримку фізичного розвитку студентської молоді та тенденцію до збільшення частки
студентів, які за станом здоров'я відносяться до спеціальних медичних груп у процесі їх навчання у ЗВО [8, 10, 12].
За даними Л.С. Кравчука [8], проблема вдосконалення фізичного здоров’я студентів у процесі їх навчання у ЗВО
являється першочерговою з огляду на закономірність, яка полягає у зниженні фізичного стану юнаків 18 – 19 років порівняно
із дівчатами даного віку.
Вивчаючи стан здоров’я студентів ЗВО, В. Кашуба, С. Футорний [7] виявив, що 84,6% юнаків мають гармонічну
статуру, натомість 15,4% з них мають знижені значення індексу Кетле.
В той же час О.В. Луковенко [9] визначив, що серед обстежених чоловіків зареєстровано по 3,4 % з надлишковою
масою тіла та з дефіцитом маси тіла.
Аналізуючи динаміку фізичного розвитку студентів, Г.П. Грибан [13] встановив, що у 18 – 19 років у значної частини
юнаків відбувається завершення соматичного формування. При цьому ґрунтовний аналіз особливостей антропометричних
показників даного контингенту протягом майже 30 років дозволив автору вказати на відсутність суттєвих відмінностей між
фізичним розвитком юнаків у різні періоди.
Утім наразі оцінка фізичного розвитку студентів ЗВО в залежності від їх соматотипу лишається актуальною і
вимагає подальшого дослідження.
Зв’язок із науковими планами, темами. Робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» і є фрагментом дослідження на тему: «Фізичне
виховання різних груп населення в системі засобів підвищення якості життя та рівня рекреаційної активності» (номер
державної реєстрації 0113U002430).
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Соматотип

Мета - встановити особливості фізичного розвитку студентів 1 – 4 курсів в залежності від їх тілобудови в процесі
фізичного виховання.
Завдання дослідження:
1. На основі використання індексу Піньє та індексу Кетле визначити особливості фізичного розвитку студентів 1
– 4 курсів в залежності від їх тілобудови процесі фізичного виховання.
Методи: аналіз спеціальної науково-методичної літератури, антропометрія, розрахунок індексу Піньє та індексу
Кетле, методи математичної статистики. Дослідження, в якому взяло участь 208 студентів 1 – 4 курсів, проводилося на базі
ПВНЗ «Галицька академія».
Результати власних досліджень. Результати антропометричних досліджень, отриманих нами у ході педагогічного
експерименту, були оброблені статистичними методами [12], внаслідок чого учасники експерименту були розподілені за
тілобудовою у відповідності до індексу Піньє [2].
Було виявлено, що з-поміж обстежених студентів на кожному курсі переважна більшість юнаків, що склала від
58,82% (n=30) на 2 курсі до 60,08% (n=41) на 3 курсі мають мезоморфний соматотип. При цьому до ектоморфного типу було
віднесено 14,63% (n=6) студентів 1 курсу, 15,69% (n=8) учнів 2 курсу, 15,87% (n=10) тих, хто навчається на 3 курсі і 18,87%
(n=10) 4-курсників. Водночас, розподіл студентів, у яких простежувався ендоморфізм, був наступним: 21,95% (n=9) – 1 курс,
25,49% (n=13) – 2 курс, 19,05% (n=12) – 3 курс, 20,75% (n=11) – 4 курс (рис. 1).
Надалі нами було вивчено показники фізичного розвитку студентів 1 – 4 курсу в залежності тілобудови.
Встановлено, що середньостатистичний показник маси тіла студентів ектоморфного соматотипу тілобудови
варіювався від (60,67; 1,75 кг), де показники представлено у вигляді ( х ; s) у студентів 1 курсу до (65,6; 2,07 кг) у студентів 4
курсу, довжина тіла коливалася від (177,17;2,93 см) у студентів 1 курсу до (185,38; 3,96 см) у студентів 4 курсу, а значення
ОГК (обхват грудної клітини) становило від (85,17; 1,94 см) до (88,68; 2,72 см) у студентів 1 і 4 курсів відповідно (табл. 1).
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Рис. 1. Розподіл студентів 1 – 4 курсів за типами тілобудови (n=208):
– ектоморфний;

– мезоморфний;

– ендоморфний.

Курс

Таблиця 1
Характеристика фізичного розвитку студентів 1 – 4 курсів в залежності від тілобудови(n=208)
Тип тіло будови
Ектоморфний
Мезоморфний
Ендоморфий
Показники фізичного розвитку
S
S
S
х
х
х
Маса тіла, кг
60,67
1,75
68,35
4,44
79,56
2,7
Довжина тіла, см
177,17
2,93
175,46
4,71
179,56
4,36
І
Oбхват грудної клітини, см
85,17
1,94
91,38
3,13
96,11
2,03
Індекс Кетле, кг∙м-2
19,33
0,39
22,2
1,11
24,69
0,98
Маса тіла, кг
62,63
3,29
69,8
2,71
80,62
3,59
Довжина тіла, см
179,75
4,06
177,93
3,82
179,46
4,81
ІІ
Oбхват грудної клітини, см
85,75
2,49
94,67
2,86
96,92
2,56
Індекс Кетле, кг∙м-2
19,38
0,77
22,05
0,78
25,05
1,24
Маса тіла, кг
64,1
4,18
71,05
4,25
82,54
6,84
Довжина тіла, см
182,2
3,67
177,98
5,19
178,14
7,68
ІІІ
Oбхват грудної клітини, см
86,69
2,3
91,29
3,35
98,75
3,77
Індекс Кетле, кг∙м-2
19,29
0,64
22,43
1,0
26,01
1,44
Маса тіла, кг
65,6
2,07
71,62
2,84
80,18
3,49
Довжина тіла, см
185,38
3,96
177,82
3,97
174,52
5,07
IV
Oбхват грудної клітини, см
88,68
2,72
93,7
2,63
96,98
3,42
Індекс Кетле, кг∙м-2
19,09
0,52
22,62
0,81
26,39
1,94
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Визначено, що показники маси у студентів мезоморфного типу тілобудови коливалися від (68,35; 4,44 кг) до (71,62;
2,84 см) у учнів 1 і 4 курсів відповідно. При цьому зафіксована довжина тіла була у межах від (175,46; 4,71 см) у 1-курсників
до (177,98; 5,19 см) у студентів третього року навчання, а ОГК – від (91,38; 3,13 см) у студентів 1 курсу до (93,7; 2,63 см) у
студентів 4 курсу.
Виявлено, що студенти ендоморфного типу характеризуються наступними антропометричними показниками: маса
тіла – від (79,26; 2,7 кг) у студентів 1 курсу до (82,54; 6,84 кг) у 3-курсників; довжина тіла – від (174,52; 5,07 см) у студентів 3
курсу до (179,56; 4,63 см) у учасників експерименту 1 курсу; ОГК – від (96,11; 2,63 см) у студентів 1 курсу до (98,75; 3,77 см) у
обстежених 3 року навчання.
Варто зазначити, що статистично значущих відмінностей між досліджуваними показниками у студентів в залежності
від курсу навчання виявити не вдалося (р>0,05).
Виконаний порівняльний аналіз дозволив встановити, що максимальний приріст маси тіла у представників
ектоморфного типу спостерігався у студентів 1 і 2 курсу і склав 3,23%, найбільший приріст довжини тіла у 1,75% був
зафіксований у студентів 3 і 4 курсу, як і приріст ОГК, що склав 2,29%.
У студентів мезоморфного типу максимальні прирости антропометричних показників були зареєстрованими у
студентів 1 і 2 курсу і склали: 2,13% – маса тіла, 1,41% – довжина їх тіла, 3,59% – ОГК.
Серед представників ендоморфного типу максимальний приріс маси тіла у 2,39% зареєстровано у студентів 2 і 3
курсу, про те маса тіла студентів 4 курсу виявилася на 2,86 % меншою порівняно із студентами 3 курсу. За довжиною тіла
була зафіксована негативна динаміка між студентами усіх курсів: студенти 2 курсу на 0,22% мали меншу довжину тіла,
студенти 3 курсу – на 0,56% меншу, аніж учні 2 курсу, а студенти 4 курсу – на 2,03% меншу довжину порівняно із студентами
3 курсу. Відмінності показника ОГК між обстеженими були неоднозначними: так студенти 2 курсу мали ОГК на 0,84%
більший, ніж студенти 1 курсу, студенти 3 курсу – на 1,88% більший обхват порівняно із студентами 2 курсу, проте на відміну
від студентів 3 курсу, студенти 4 курсу характеризувалися меншим на 1,79% ОГК.
Значення розрахованого індексу Кетле у студентів ектоморфного типу коливалося від (19,09; 0,52 кг∙м-2) у
обстежених 4 курсу до (19,38; 0,77 кг∙м-2) у студентів 4 курсу. У студентів експерименту мезоморфного типу цей показник
знаходився у межах від (22,05; 0,78 кг∙м-2) у 2-курсників до (22,62; 0,81 кг∙м-2) у 4-курсників. У обстежених ектоморфного типу
спостережуваний індекс Кетле склав (24,69; 0,98 кг∙м-2) у студентів 1 курсу до (26,39; 1,94 кг∙м-2) у студентів 4 курсу.
Отримані результати дозволили встановити особливості співвідношення маси і довжини тіла студентів 1 – 4 курсів
в залежності від їх тіло будови співвіднести отримані дані із показниками, рекомендованими чоловікам (табл. 2).
Внаслідок виконаного дослідження вдалося виявити наступні особливості співвідношення маси і довжини
тіластудентів 1 – 4 курсу: на 1 курсі серед студентів 80,49% (n=33) мають нормальне співвідношення довжини і маси тіла, а
19,51% (n=8) – надлишок маси тіла І ступеня; на 2 курсі 3,92% (n=2) характеризуються дефіцитом маси тіла, 72,55% (n=37)
мають нормальне співвідношення довжини і маси тіла, а 23,53% (n=12) – надлишок маси тіла І ступеня; на 3 курсі
спостерігався такий розподіл: по 1,59% (n=1) студентів мали дефіцит маси тіла і надлишок маси тіла ІІ ступеня, 74,6% (n=47)
– нормальне співвідношення довжини і маси тіла, 22,22% (n=14) – надлишок маси тіла І ступеня; 4-курсники за індексом
Кетле розподілилися наступним чином: 79,25% (n=42) – нормальне співвідношення довжини і маси тіла, 18,87% (n=10) –
надлишок маси тіла І ступеня, 1,89% (n=1) – надлишок маси тіла ІІ ступеня.
Таблиця 2
Особливості співвідношення маси і довжини тіла студентів 1 – 4 курсу в залежності від тілобудови,%,
(n=208)
Тип тіло будови
Курс
N
Оцінка
Ектоморфний
Мезоморфний
Ендоморфний
Дефіцит маси тілаIступеня
Нормальне співвідношення
100
96,15
22,22
І
51
Надлишок маси тіла І ступеня
3,85
77,78
Надлишок маси тіла ІІ ступеня
Дефіцит маси тілаIступеня
25
Нормальне співвідношення
75
96,67
15,38
ІІ
61
Надлишок маси тіла І ступеня
3,33
84,62
Надлишок маси тіла ІІ ступеня
Дефіцит маси тілаIступеня
10
Нормальне співвідношення
90
92,68
ІІІ
63
Надлишок маси тіла І ступеня
7,32
91,67
Надлишок маси тіла ІІ ступеня
8,33
Дефіцит маси тілаIступеня
Нормальне співвідношення
100
96,88
9,09
IV
53
Надлишок маси тіла І ступеня
3,13
81,82
Надлишок маси тіла ІІ ступеня
9,09
Було виявлено, що відсоток студентів із нормальним співвідношенням довжини і маси тіла серед представників
ектоморфного типу коливався від 75% у студентів 2 курсу до 100% у студентів 1 і 4 курсів. З-поміж учасників експерименту
мезоморфного соматотипу було встановлено, що частка студентів із нормальним співвідношенням довжини і маси тіла
коливалася від 92,68% у студентів 3 курсу до 96,88% у 4-курсників. При цьому серед студентів, у яких превалює
ендоморфний компонент, частка із нормальним співвідношенням довжини і маси тіла варіювалася від 9,09% у студентів 4
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курсу до 22,22% у 1-курсників.
Доведено, що частки студентів із нормальним співвідношенням довжини і маси тіла в залежності від курсу навчання
статистично значуще не відрізнялися (р>0,05).
Висновки. Фізичний розвиток студентів являється опосередкованим індикатором їх фізичного здоров’я та фізичної
підготовленості. За допомогою вивчення і аналізу показників фізичного розвитку можна оцінити динаміку фізичного розвитку
студентів і в залежності від результатів планувати процес фізичного виховання.
Встановлено особливості фізичного розвитку студентів 1 – 4 курсів. Виконане дослідження показало, що не
залежно від курсу навчання серед студентів найбільша частка таких, що мають мезоморфний соматотип: до ектоморфного
типу було віднесено 16,35%, до мезоморфного – 62,02%, а до ендоморфного типу – 21,63% обстежених. При цьому до
вказаного соматотипу було віднесено 63,41% студентів 1 курсу, 58,82% 2 курсу, 65,08% 3 курсу та 60,38% 4 курсу.
Було вивчено основні обхватні розміри студентів 1 – 4 курсу в залежності від їх тілобудови. Варто вказати, що саме
серед студентів мезоморфного типу максимальна частка мають нормальне співвідношення маси і довжини тіла за індексом
Кетле. Дослідження дозволило встановити, що як антропометричні показники обстежених так і частки студентів із
нормальним співвідношенням довжини і маси тіла в залежності від курсу навчання статистично значуще не відрізнялися
(р>0,05). Перспективи подальших досліджень. Визначити особливості біогеометричного профілю постави студентів в
залежності від їх тілобудови.
Література
1. Вовченко І.І. Особливості фізичного розвитку студентів вищого навчального закладу / І.І. Вовченко // Фізична
культура, спорт та здоров’я нації. – 2011. – Том 1. – Випуск 12. – С. 112-115.
2. Винник Н.М. Методи визначення морфофункціонального розвитку студентської молоді : методичні рекомендації / Н.М.
Винник, О. М. Онопрієнко. – Черкаси, 2015. – 76 с.
3. Кашуба В.А. Биомеханика осанки. / В. А. Кашуба. – К. Олимпийская литература, 2003. – С. 30 – 206.
4. Кашуба В. А. Прoфилактика и кoррекция нарушений прoстранственнoй oрганизации тела челoвека в процес се
физическoгo вoспитания / В. А. Кашуба, Адель Бенжедду. – К.: Знання України, 2005. – 158 с.
5. Кашуба В. А. К вопросу использования корекционно-профилактических программ в процес се физического
воспитания студенток с различными нарушениями пространственной организации тела / В.А. Кашуба, O. А. Мартынюк //
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова: зб. наук. праць / за ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вмд-во НПУ ім. М.П.
Драгоманова, 2013. – Вип. 1 (27). – С. 28-35.
6. Кашуба В. Змістовний компонент фізичного виховання студентів із порушеннями опорно-рухового апарату в
спеціальних медичних групах / Віталій Кашуба // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк :
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. − Вип. 20. – C. 44-50.
7. Kashuba V. Modern approaches to improving body constitution of female students with in physical education classes.
Journal of Physical Education and Sport. 2017 (4), Art 277. 2472– 2476.
8. Kashuba V.A. Formation of human motor activity in the process of ontogenesis / V.A. Kashuba, E.M. Bondar, N.N.
Goncharova, N.L. Nosova. – Lutsk: Vezha-Druk, 2016. – 232 p.
9. Kashuba V.A. Modeling and integration of the information environment for the formation of a healthy lifestyle in the
educational process of higher education institutions / V.A. Kashuba, S. Futorny // Scientific and methodical bases of using
information technologies in the field of physical culture and sports: a collection of scientific works [Electronic resource]. – Kharkiv:
KDAFK, 2017. – Issue 1. – P. 46-50.
10. Kravchuk L.S. Peculiarities of physical development and psychic functions of students of social and humanitarian
specialties with regard to gender / L.S. Kravchuk // Scientific Bulletin of the Khmelnytsky Institute of Social Technologies of the
―Ukraine‖ University. – 2010. – No. 2. – P. 230-234.
11. Lukavenko O.G. Analysis of physical condition and physical development of the medical students of the 1st and 2nd years
of study / O.G. Lukavenko, O.V. Lobanova, O.V. Lensky // Innovative approaches to physical education and sport of student youth:
materials of the regional scientific and practical seminar, Ternopil, October 14, 2014 / Ed. by A.V. Ognistyy / TNPU. - Ternopil, 2014.
– P. 40-42.
12. Mozgovyy O.I. General characteristics of the state of health of students of higher educational institutions / О.І. Mozgovyy,
I.S. Donchenko // Bulletin of the Zaporizhzhya National University. – 2012. – No. 2 (8). – P. 92-97.
13. Physical development of students and criteria for its assessment / G.P. Griban, M.I. Puzdimir, P.P. Tkachenko and others
// Efektivni nastrojemo dernichved. – 2013. – 33. – P. 69-74.
14. Usychenko V.V. Use of a selective method for analyzing the results of measurements in sports and pedagogical practice /
V.V. Usychenko, N.G. Byshevets // Physical education of students of art specialties. – 2006. – №5. – P. 104-111.
Гнатчук Я.І.
Хмельницький національний університет
ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ПІВРІЧНОМУ
МАКРОЦИКЛІ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ
У статті було з’ясовано ефективність різних методичних підходів (розвиток провідних та розвиток
недостатньо розвинутих для спортсмена фізичних якостей) до фізичної підготовки кваліфікованих волейболістів.
Встановлено, що заняття за диференційованими програмами фізичної підготовки кваліфікованих волейболістів,
незалежно від їх спрямованості, сприяли достовірному (р≤0,05−0,001) зростанню переважної більшості показників
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загальної та спеціальної фізичної підготовленості. Сумарний середньостатистичний приріст результатів фізичної
підготовленості на першому етапі здвоєного макроциклу кваліфікованих волейболістів ЕГ-1 склав 15,69%, а спортсмени
з ЕГ-2 покращили свої показники на 20,74%, що свідчить про ефективність запропонованих програм. Особливо слід
наголосити, що рівень фізичної підготовленості кваліфікованих волейболістів достовірно зростав (р≤0,05−0,001) як в
підготовчому, так і в змагальному періодах.
Ключові слова: ефективність, підхід, фізична підготовка, відстаючі, недостатньо розвинуті, фізичні якості,
волейболісти.
Гнатчук Я.И. Эффективность разных методических подходов к дифференциации физической
подготовки в полугодичном макроцикле подготовки квалифицированных волейболистов. В статье была
выявлена эффективность разных методических подходов (развитие ведущих и развитие недостаточно развитых для
спортсмена физических качеств) к физической подготовке квалифицированных волейболистов. Установлено, что
занятия по дифференцированным программам физической подготовки квалифицированных волейболистов, независимо
от их направленности, способствовали достоверному (р≤0,05-0,001) росту подавляющего большинства показателей
общей и специальной физической подготовленности. Суммарный среднестатистический прирост результатов
физической подготовленности на первом этапе сдвоенного макроцикла квалифицированных волейболистов ЭГ-1
составил 15,69%, а спортсмены из ЭГ-2 улучшили свои показатели на 20,74%, что свидетельствует об
эффективности предложенных программ. Особо следует отметить, что уровень физической подготовленности
квалифицированных волейболистов достоверно возрастал (р≤0,05-0,001) как в подготовительном, так и в
соревновательном периодах.
Ключевые слова: эффективность, подход, физическая подготовка, отстающие, ведущие, физические
качества, волейболисты.
Gnatchuk Y.I. Efficiency of Various Methodological Approaches to Differentiation of Physical Training in a HalfYear Macrocycle of Training of Qualified Volleyball Players. High level of development of modern volleyball, the increase of
intensity of competition activity and of the range of playing actions require the athletes to apply maximum physical efforts in fast-pace
situations that occur on a volleyball court. Based on the analysis of the number of scientific researches, a topical scientific and
practical task of determining effective methodological approaches to differentiation of physical training of qualified volleyball players
based on complex account of the components of individual physical preparedness has been pointed out.
Efficiency of various methodological approaches (development of primary and undeveloped physical qualities of an athlete)
to physical training of qualified volleyball players. The following methods have been applied: theoretical analysis and generalization
of data taken from scientific and methodological references and empirical materials of the available researches; pedagogical survey;
pedagogical experiment; methods of statistical computation.
It has been determined that lessons by differentiated programs of physical training of qualified volleyball players,
regardless of their orientation, promoted (р≤0,05−0,001) increase of the majority of indices of general and special physical
preparedness. Overall average increase of the results of physical preparedness at the first stage of a double macrocycle of qualified
volleyball players EG-1 was 15.69%, while athletes from EG-2 improved their indices by 20.74%, which proves the efficiency of the
proposed programs. It should specifically be noted that level of physical preparedness of qualified volleyball players increased
(р≤0,05−0,001) both in preparatory and competition periods.
Key words: efficiency, approach, physical training, undeveloped, primary, physical qualities, volleyball players.
Актуальність. Високий рівень розвитку сучасного волейболу, зростання інтенсивності змагальної діяльності та
розширення діапазону ігрових дій вимагають від спортсменів максимальних фізичних зусиль у швидкоплинних ситуаціях, що
виникають на волейбольному майданчику [4, 9 та ін.].
Фізична підготовка разом із вдосконаленням техніко-тактичної майстерності є одним з найважливіших компонентів
тренувального процесу [3, 11 та ін.]. Вдосконалення нормування тренувальних навантажень можна здійснити спираючись на
показники спеціальної підготовленості кваліфікованих волейболістів та знання про структуру і зміст змагальної діяльності [2,
13 та ін.].
Вивченню спеціальної фізичної підготовки кваліфікованих волейболістів присвячено досить багато праць [2, 4, 10
та ін.]. Більшість наукових досліджень були спрямовані на вивчення окремих сторін фізичної підготовленості, показники
швидкісно-силових якостей, дані з вивчення різних видів витривалості, силових та координаційних якостей [5, 6 та ін.].
Одним з ефективних напрямів комплексного удосконалення фізичної підготовленості кваліфікованих спортсменів,
виявлених у науковій літературі зазначається диференціація змісту фізичної підготовки [3],про те це питання у підготовці
кваліфікованих волейболістів не вивчалося.
Таким чином виокремлено актуальне науково-практичне завдання визначення ефективних методичних підходів до
диференціації фізичної підготовки кваліфікованих волейболістів на основі комплексного урахування компонентів
індивідуальної фізичної підготовленості.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано за темою «Теоретикометодичні основи управління тренувальним процесом та змагальною діяльністю в олімпійському, професійному та
адаптивному спорті» Плану науково-дослідної роботи Львівського державного університету фізичної культури на 2016–2020
рр. Мета дослідження: з’ясувати ефективність різних методичних підходів (розвиток провідних та розвиток недостатньо
розвинутих для спортсмена фізичних якостей) до фізичної підготовки кваліфікованих волейболістів.
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури і емпіричних
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матеріалів наявних наукових досліджень,педагогічне спостереження,педагогічний експеримент, методи статистичної
обробки. Організація дослідження. Для вивчення і порівняння ефективності різних за методичною спрямованістю програм
фізичної підготовки волейболістів команд одного кваліфікаційного рівня (вища ліга чемпіонату України) До початку
педагогічного експерименту ми визначали рівень фізичної підготовленості волейболістів чотирьох команд і методом
випадкової вибірки розділили їх на дві рівноцінні експериментальні групи: ЕГ-1 – команди „Новатор‖, м. Хмельницький, n=13
та „Будівельник-Динамо-Буковина‖, м. Чернівці, n=13; ЕГ-2 – команди „Факел-НТУНГ‖, м. Івано-Франківськ, n=13 та „ЛучеськПідшипник‖, м. Луцьк, n=13. Перший етап педагогічного експерименту складався з підготовчого періоду з 25.07 по 30.09 та
змагального періоду з 1.10 по 18.12. (перше коло національного чемпіонату). На цьому етапі волейболісти першої
експериментальної групи тренувалися за програмою фізичної підготовки, що передбачала поєднання комплексного розвитку
фізичних якостей (70% від загального часу на фізичну підготовку) з акцентованим (30% від загального часу на фізичну
підготовку) розвитком провідних фізичних якостей кожного волейболіста (ті фізичні якості, результати вихідного тестування
яких у конкретного волейболіста були вищі на 0,5 стандартного відхилення за середньогрупові показники). Волейболісти
другої експериментальної групи також займалися комплексним розвитком фізичних якостей (70% від загального часу на
фізичну підготовку), а решта часу відводилась на акцентований розвиток недостатньо розвинутих фізичних якостей кожного
волейболіста (ті фізичні якості, результати вихідного тестування яких у конкретного волейболіста були нижчі на 0,5
стандартного відхилення за середньогрупові показники).
Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз показників фізичної підготовленості кваліфікованих
волейболістів ЕГ-1, які на першому етапі педагогічного експерименту акцентовано розвивали провідні фізичні якості кожного
спортсмена свідчить, що відбулось достовірне(р≤0,05−0,001) зростання тренованості за 8-ма показниками загальної
фізичної підготовленості з 11-ти (табл.1). Найбільш виражені (р≤0,001) позитивні зміни відбулись у рівні розвитку швидкісних
і швидкісно-силових якостей та спритності (4, 5, 6, 8 тестові вправи). Позитивні зміни тренованості (р≤0,05−0,01) відбулись і у
рівні розвитку кистьової сили, швидкості простої реакції, вибухової сили м’язів рук і тулуба та загальної працездатності.
Лише за рівнем розвитку станової сили, статичної рівноваги та рухливості у кульшових суглобах не зареєстровано
достовірних змін (р>0,05). Імовірно недостатньо виражений розвиток рухливості у кульшових суглобах пов’язаний зі
зростанням тонічної напруженості м’язів внаслідок значних тренувальних навантажень з розвитку силових та швидкісносилових якостей в підготовчому періоді.
Таблиця 1
Динаміка показників фізичної підготовленості гравців експериментальної групи-1 на першому етапі педагогічного
експерименту (n= 26)
Приріст
результатів(%)
M

SD
M

SD
M

SD
t
t
№
t 1 2 23 13
Показники фізичної підготовленості
**
**
з/п
1 2 2  3
1*
2*
3*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Кистьова сила провідної руки (кгс)
Станова сила (кгс)
Час простої реакції (мс)
Швидкість бігу на 20 м з високого
старту (с)
Вибухова сила м’язів ніг за
Абалаковим (см)
Швидкісна сила м’язів живота (рази)
Вибухова сила м’язів рук і тулуба (м)
Спритність (с)
Статична рівновага (с)
Гнучкість сидячи на підлозі (см)
Загальна працездатність (у.о.)
Сила удару провідною рукою (кгс)
Точність відтворення сили удару, що
становить 50% (%)
Точність відтворення сили удару, що
становить 25%(%)
Час реакції з вибором (мс)
Час реакції на рухомий об’єкт (мс)
Швидкість бігу на 6 м з високого
старту (с)
Максимальна висота стрибка з 3м
розбігу (см)
Силова витривалість у
вистрибуваннях уверх (рази)
Швидкісна витривалість (с)

57,2±6,0
159,5±16,0
202,0±21,3

62,2±6,5
166,5±16,9
188,9±19,8

63,4±7,1
170,5±17,9
175,2±16,6

2,91
1,53
2,31

0,65
0,82
2,70

3,42
2,33
5,07

8,74
4,39
6,49

1,93
2,40
7,25

3,47±0,06

3,33±0,05

3,31±0,07

8,69

1,77

9,36

4,03

0,60

56,5±5,4

64,2±5,7

67,8±5,7

5,09

2,24

7,37

13,63

5,61

9,7±0,8
11,67±0,75
18,9±0,5
12,7±6,8
6,5±4,9
79,1±5,3
150,1±10,0

10,7±0,8
12,27±0,89
18,2±0,6
14,8±8,0
7,1±5,5
83,7±5,1
158,8±11,1

10,9±0,8
12,75±0,97
17,7±0,6
15,7±8,7
8,8±6,0
85,5±4,8
166,1±13,8

4,25
2,64
4,80
1,04
0,38
3,16
3,00

1,22
1,85
3,05
0,37
1,08
1,35
2,09

5,46
4,48
7,67
1,39
1,51
4,56
4,79

10,31
5,14
3,70
16,53
9,23
5,82
5,79

1,87
3,91
2,75
6,08
23,94
2,15
4,60

13,8±3,0

12,1±2,8

9,3±2,9

2,10

3,47

5,46

12,32

23,14

20,9±3,5

18,8±3,4

14,7±3,0

2,25

4,67

6,91

10,05

21,81

296,8±15,6
77,6±10,6

282,4±15,8
72,1±11,4

268,9±14,5
63,2±11,4

3,30
1,82

3,21
2,80

6,67
4,71

4,85
7,08

4,78
12,34

1,36±0,03

1,33±0,03

1,31±0,03

4,94

2,46

6,55

2,21

1,51

72,7±5,6

81,3±5,3

84,4±5,4

5,64

2,06

7,63

11,82

3,81

12,5±2,9

15,4±3,5

16,8±4,1

3,23

1,30

4,29

23,20

9,09

25,4±0,5

23,9±0,6

23,2±0,6

10,2
4

3,62

13,7
2

5,91

2,93
25
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Примітки: * -1-вихідні показники фізичної підготовленості; 2-після першого підготовчого періоду; 3-після першого змагального
періоду; t 1 2 , t 2 3 , t 1 3 - достовірність розбіжностей між етапами обстежень; t-критичне =2,06 при p ≤ 0,05; 2,78 при p ≤
0,01; 3,71 при p ≤ 0,001; ** – прирости результатів між 1-2 та 2-3 тестуваннями.
За результатами тестування спеціальної фізичної підготовленості (12-20 тестові вправи) також відбулося
достовірне (р≤0,05−0,001) зростання тренованості у 8-ми показниках з 9-ти. Найбільш виражені (р≤0,001) позитивні зміни
відбулися у рівні розвитку спеціальних швидкісних, швидкісно-силових якостей та швидкісної витривалості (17, 18, 20 тестові
вправи).
Суттєві позитивні зміни спеціальної тренованості (р≤0,05−0,01) відбулись і у рівні розвитку сили удару провідною
рукою, точності відтворення м’язових зусиль 50% та 25% від максимальної сили удару провідною рукою, швидкості реакції з
вибором та силової витривалості м’язів ніг. За рівнем розвитку швидкості реакції на рухомий об’єкт позитивні зміни були
близькими до достовірних (t=1,82).
Упродовж змагального періоду виявлено тенденцію до подальшого зростання рівнязагальної фізичної
підготовленості. Проте, достовірні (р≤0,05−0,01) позитивні зміни відбулися лише у рівні розвитку швидкості простої реакції,
вибухової сили м’язів ніг та спритності (3, 5, 8 тестові вправи). Це цілком закономірно, оскільки зазначені тестові вправи
частково подібні до численних ігрових дій у процесі змагальної діяльності у волейболі. На загал, отримані результати
підтверджують наукові праці [2, 12 та ін.] щодо зниження результатів приросту показниківзагальної фізичної підготовленості у
змагальному періоді або, навіть, деякого їх погіршення.
Найбільш виражені (р≤0,001) позитивні зміни серед показників спеціальної фізичної підготовленості зафіксовано у
рівні точності відтворення сили удару, що становить 25% від максимальної сили удару. З високим ступенем достовірності
(р≤0,01) зросли також показники точності відтворення, що становить 50% від максимальної сили удару провідною рукою,
часу реакції з вибором та часу реакції на рухомий об’єкт. Достовірно зросли також результати сили удару провідною рукою,
швидкості подолання 6-метрового відрізка з високого старту, висоти стрибка вгору з 3-метрового розбігу та швидкісної
витривалості (р≤0,05). Це цілком логічно, оскільки спеціальна підготовленість характеризується рівнем розвитку фізичних
якостей у відповідності з вимогами, що зумовлені специфікою змагальної діяльності відповідного виду спорту. Лише за
рівнем розвитку силової витривалості не зареєстровано достовірних змін (р>0,05). Результати тестування підтверджують
численні наукові дослідження [7, 8 та ін.] щодо зростання рівня спеціальної підготовленості упродовж змагального періоду.
Сумарні позитивні зміни (р≤0,05−0,001) за час першого етапу педагогічного експерименту відбулися за 9-ма з 11-ти
показникамизагальної фізичної підготовленості кваліфікованих волейболістів, які диференційовано розвивали провідні
фізичні якості кожного спортсмена. Найбільш виражені (р≤0,001) позитивні сумарні зміни відбулися у рівні розвитку
швидкісних та швидкісно-силових якостей, спритності та загальної фізичної працездатності (3-8, 11 тестові вправи).
Достовірно (р≤0,05−0,01) зросли також показники силових якостей (1, 2 тестові вправи).Лише за рівнем розвитку статичної
рівноваги та рухливості у кульшових суглобах не зареєстровано достовірних змін (р>0,05).
Сумарні позитивні зміни спеціальної фізичної підготовленості упродовжпершого етапу педагогічного експерименту з
високою достовірністю (р≤0,001) відбулися за усіма досліджуваними показниками. Це закономірно, оскільки всі зазначені
тестові вправи в тій чи іншій мірі відображають структуру і зміст змагальної діяльності.
Аналіз приросту результатів фізичної підготовленості кваліфікованих волейболістів ЕГ-1, які диференційовано
розвивали провідні фізичні якості упродовж підготовчого періоду, (рис. 1, 2) свідчить, що суттєві позитивні зміни результатів
відбулися за усіма її показниками (від 2,21% до 23,20%).
Найбільші позитивні зміни загальної фізичної підготовленості відбулися у рівні розвитку статичної рівноваги
(16,53%), вибухової (13,63%) та швидкісної сили (10,31%), що узгоджується з літературними даними щодо резервів адаптації
[1. 14 та ін.]. Разом з тим, позитивні зміни у прояву статичної рівноваги не були достовірними, оскільки однорідність
досліджуваних за цим показником була низькою про, що свідчить велике стандартне відхилення від середньоcтатистичного
показника (М=14,8±8,0). Сумарні середньостатистичні позитивні зміни всіх показників загальної фізичної підготовленості
склали (8,00%).

Рис. 1. Приріст результатів загальної фізичної підготовленості волейболістів ЕГ -1 за час першого етапу
педагогічного експерименту
1-кистьова сила провідної руки; 2-станова сила; 3-час простої реакції; 4-швидкість бігу на 20 м з високого старту; 5-вибухова
26

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова

Випуск 3 (97) 2018

сила м’язів ніг за Абалаковим; 6-швидкісна сила м’язів живота; 7-вибухова сила м’язів рук і тулуба; 8-спритність; 9-статична
рівновага; 10-гнучість сидячи на підлозі; 11-загальна працездатність.
Найбільші позитивні зміни спеціальної фізичної підготовленості на цьому етапі зареєстровані у рівні розвитку
силової витривалості (23,20%), точності відтворення сили удару, що становить 50% та 25% від максимальної сили удару
(12,32% і 10,05% відповідно) та висоти стрибка з розбігу (11,82%). Сумарні середньостатистичні позитивні зміни всіх
показників спеціальної фізичної підготовленості склали (9,25%).
У змагальному періоді приріст результатів загальної фізичної підготовленості, як і слід було очікувати, значно
знизився і становив в середньому 5,32%. Досить велике значення середньостатистичного приросту (5,32%) зумовлене, перш
за все, високим приростом одного показника – гнучкості, що склало 23,94%.

Рис. 2. Приріст результатів спеціальної фізичної підготовленості волейболістів ЕГ -1 за час першого етапу
педагогічного експерименту
1-сила удару провідною рукою; 2-точність відтворення сили удару, що становить 50%; 3- точність відтворення сили удару,
що становить 25%; 4-час реакції з вибором; 5-час реакції на рухомий об’єкт; 6-швидкість бігу на 6 м з високого старту; 7максимальна висота стрибка з 3 м розбігу; 8-силова витривалість у вистрибуваннях уверх; 9-швидкісна витривалість.
За показниками спеціальної фізичної підготовленості у змагальному періоді результати приросту становили (в
середньому 9,33%) і були значно вищими, ніж за показниками загальної фізичної підготовленості (5,32%). Найвищий приріст
результатів тренованості зафіксовано в точності відтворення сили удару, що становить 50% та 25% від максимальної сили
удару (23,14% і 21,81% відповідно) та швидкості реакції на рухомий об’єкт (12,34%).
Сумарний середньостатистичний приріст показників загальної фізичної підготовленості упродовж першого етапу
педагогічного експерименту становив (13,32%), що свідчить про її значні позитивні зміни. Найбільші позитивні зміни
відбулися у рівні розвитку рухливості в кульшових суглобах (33,17%), статичної рівноваги (22,61%), вибухової (19,24%) та
швидкісної сили (12,18%) і швидкості простої реакції (13,74%). Парадокс того, що найвищі прирости показників статичної
рівноваги та гнучкості не підтверджені статистично (р>0,05) пояснюється великими стандартними відхиленнями від
середньогрупових результатів. Сумарний середньостатистичний приріст показників спеціальної фізичної підготовленості
упродовж першого етапу педагогічного експерименту був дещо вищим і становив (в середньому 18,58%) за аналогічні
показники загальної фізичної підготовленості, що свідчить про раціональну побудову експериментальної програми фізичної
підготовки. Найбільший приріст результатів зареєстрований у точності відтворення сили удару, що становить 50% та 25% від
максимальної сили удару (35,46% і 31,86% відповідно), рівні розвитку силової витривалості (32,29%), швидкості реакції на
рухомий об’єкт (19,42%) та швидкісно-силових якостей (15,63%). Аналіз сумарного приросту показників фізичної
підготовленості за усіма 20-ма тестовими вправами волейболістів ЕГ-1, які диференційовано розвивали провідні фізичні
якості, свідчить, що упродовж підготовчого періоду результати покращились в середньому на 8,56%, упродовж змагального
періоду на 7,13%, що в сумі склало – 15,69%. Це свідчить про те, що заняття за експериментальною програмою фізичної
підготовки кваліфікованих волейболістів, яка поєднувала комплексний розвиток важливих для волейболу фізичних якостей
(70% від загального часу на фізичну підготовку), а решта часу відводилась на акцентований розвиток провідних фізичних
якостей кожного волейболіста дали суттєвий позитивний тренувальний ефект.
Аналіз динаміки показників фізичної підготовленості кваліфікованих волейболістів ЕГ-2 у фізичній підготовці яких
поєднувались комплексний розвиток вище зазначених фізичних якостей (70% від загального часу на фізичну підготовку) з
диференційованим розвитком недостатньо розвинутих фізичних якостей кожного спортсмена, свідчить, що упродовж
першого підготовчого періоду відбулось достовірне (р≤0,05−0,001) зростання тренованості за 8-ма показниками загальної
фізичної підготовленості з 11-ти (табл.2). З високим рівнем достовірності ( p  0,001 ) позитивні зміни відбулись у рівні
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розвитку швидкісних і швидкісно-силових якостей, спритності та загальної працездатності (3-8, 11 тестові вправи). З
достовірністю (р≤0,001) зросли також показники кистьової сили провідної руки. За рівнем розвитку станової сили розбіжності
були близькими до достовірних (t=1,77). Лише за рівнем розвитку статичної рівноваги та рухливості у кульшових суглобах не
зареєстровано достовірних змін (р>0,05). Імовірно це пов’язано зі зростанням тонічної напруженості м’язів внаслідок значних
тренувальних навантажень з розвитку силових та швидкісно-силових якостей в підготовчому періоді. Спеціальна фізична
підготовленість (12-20 тестові вправи) достовірно(р≤0,05−0,001) покращилася за усіма досліджуваними показниками. При
цьому позитивні зміни у рівні розвитку сили удару провідною рукою, точності відтворення сили удару, що становить 25% від
максимальної сили удару, швидкості реакції з вибором та бігу на 6м з високого старту, швидкісно-силових якостей,
швидкісної та силової витривалості (12, 14, 15, 17-20 тестові вправи) відбулися з високим ступенем достовірності (р≤0,001).
Точність відтворення сили удару, що становить 50% від максимальної сили удару та швидкість реакції на рухомий об’єкт
зросли з достовірністю(р≤0,05).
Упродовж першого змагального періоду виявлено тенденцію до подальшого зростання показниківзагальної
фізичної підготовленості волейболістів ЕГ-2. За 4-ма показниками з 11-ти зростання тренованості було статистично
достовірне (р≤0,05−0,001). Найбільш виражені (р≤0,001) позитивні зміни відбулись у рівні розвитку швидкості простої реакції
та спритності (3, 8 тестові вправи). Достовірно (р≤0,05) зросли також показники швидкісно-силових якостей та загальної
працездатності (6, 11 тестові вправи). За рівнем розвитку швидкості бігу на 20м з високого старту (t=1,96) та швидкісносилових якостей (t=1,92 і t=1,63) розбіжності були близькими до достовірних. Це цілком закономірно, оскільки зазначені
тестові вправи частково подібні до предмету і змісту змагальної діяльності у волейболі.
Таблиця 2
Динаміка показників фізичної підготовленості гравців експериментальної групи -2 на першому етапі педагогічного
експерименту (n= 26)

№
з/п

Показники фізичної
підготовленості

M  SD

1,18

3,98

9,20

3,43

167,2±17,
7
175,6±12,
5

171,8±16,
8

1,77

0,97

2,77

5,69

2,75

163,9±9,9

4,03

3,75

7,51

8,40

6,66

3,48±0,05

3,30±0,03

3,28±0,04

15,9
2

1,96

15,86

5,17

0,61

54,8±4,6

61,3±4,5

63,4±4,9

5,12

1,63

6,47

11,86

3,43

9,8±0,8

11,2±0,7

11,7±0,7

6,04

2,53

9,33

14,28

4,46

12,80±0,9
6
17,8±0,5
16,8±12,4
9,4±4,9
86,2±3,6
167,5±16,
0

13,29±0,8
7
17,3±0,5
17,5±13,7
11,3±5,1
87,9±3,2
174,8±16,
2

4,72

1,92

6,50

12,87

3,83

8,15
1,11
0,50
5,61

3,91
0,20
1,31
2,08

11,21
1,27
1,76
7,33

6,81
25,37
8,05
8,43

2,81
4,17
20,21
1,97

4,56

2,12

6,14

13,87

4,36

13,9±2,9

11,9±2,7

7,4±2,9

2,66

5,75

8,09

14,39

37,82

22,4±3,7

18,3±3,5

12,6±3,4

4,13

5,95

9,88

18,30

31,15

287,4±16,4

272,7±11,
3

257,5±9,2

3,77

5,30

8,11

5,11

5,57

80,2±10,6

73,1±9,0

56,9±6,6

2,61

7,38

9,52

8,85

22,16

1,37±0,03

1,30±0,02

1,28±0,02

9,43

4,20

13,23

5,11

1,54

69,2±6,4

77,2±6,6

80,6±6,2

4,40

1,93

6,53

11,56

4,40

12,7±3,9

17,9±3,8

19,4±4,1

4,95

1,33

6,06

40,94

8,38

25,5±0,6

23,5±0,4

22,8±0,4

13,9

5,63

19,01

7,84

2,98
28

191,7±16,1

13
14
15
16
17
18
19
20

Час реакції з вибором (мс)
Час реакції на рухомий об’єкт
(мс)
Швидкість бігу на 6 м з високого
старту (с)
Максимальна висота стрибка з
3м розбігу (см)
Силова витривалість у
вистрибуваннях уверх (рази)
Швидкісна витривалість (с)

**

2,80

Час простої реакції (мс)

12

23

66,3±6,5

3

8
9
10
11

**

64,1±6,7

158,2±18,7

7

1 2

58,7±7,2

Станова сила (кгс)

6

t 13

3*

2

5

t 2 3

2*

Кистьова сила провідної руки
(кгс)

Швидкість бігу на 20 м з
високого старту (с)
Вибухова сила м’язівніг за
Абалаковим (см)
Швидкісна сила м’язів живота
(рази)
Вибухова сила м’язів рук і
тулуба (м)
Спритність (с)
Статична рівновага (с)
Гнучкість сидячи на підлозі (см)
Загальна працездатність (у.о.)
Сила удару провідною рукою
(кгс)
Точність відтворення сили
удару, що становить 50% (%)
Точність відтворення сили
удару, щостановить 25%(%)

t 1 2

Приріст
результатів(%)

1*
1

4

M  SD M  SD

11,34±1,25
19,1±0,07
13,4±8,9
8,7±5,2
79,5±4,9
147,1±16,2
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Примітки: * - 1-вихідні показники фізичної підготовленості; 2-після першого підготовчого періоду; 3-після першого
змагального періоду; t 1 2 , t 2 3 , t 1 3 - достовірність розбіжностей між етапами обстежень; t-критичне =2,06 при p ≤ 0,05;
2,78 при p ≤ 0,01; 3,71 при p ≤ 0,001; ** – прирости результатів між 1-2 та 2-3 тестуваннями.
На загал, отримані результати підтверджують численні наукові праці [7, 10 та ін.] щодо зниження приросту
показниківзагальної фізичної підготовленості у змагальному періоді.
На відміну від показників загальної фізичної підготовленості у рівні розвитку спеціальної фізичної підготовленості на
цьому етапі відбулися достовірні (р≤0,05−0,001) позитивні зміни за переважною більшістю досліджуваних показників.
Найбільш виражені (р≤0,001) позитивні зміни зафіксовано у рівні розвитку точності відтворення сили удару, що становить
50% та 25% від максимальної сили удару, швидкісних якостей та швидкісної витривалості (13-17, 20 тестові вправи).
Достовірно (р≤0,05) зросли також показники сили удару провідної руки. За рівнем розвитку висоти стрибка з 3м розбігу
розбіжності були близькими до достовірних (t=1,93). Лише за рівнем розвитку силової (стрибкової) витривалості не
зареєстровано значних змін (t=1,33).
Сумарні позитивні зміни у кваліфікованих волейболістів ЕГ-2, які диференційовано розвивали недостатньо
розвинуті фізичні якості кожного спортсмена, за час першого етапу педагогічного експерименту відбулися за 9-ма з 11-ти
показникамизагальної фізичної підготовленості (р≤0,05−0,001). При цьому сумарні позитивні зміни у рівні розвитку кистьової
сили, швидкісних та швидкісно-силових якостей, спритності та загальної фізичної працездатності (1, 3-8, 11 тестові вправи)
відбулися з високим ступенем достовірності (р≤0,001). Покращились також достовірно (р≤0,05) показники станової сили. За
рівнем розвитку рухливості в кульшових суглобах позитивні зміни були близькими до достовірних(t=1,76). Лише за рівнем
розвитку статичної рівноваги не зареєстровано суттєвих змін (р>0,05). Частково це можна пояснити тим, що однорідність
досліджуваних за цими показниками була низькою, про що свідчать великі стандартні відхилення від середньостатистичних
показників в рівні розвитку гнучкості та статичної рівноваги.
Сумарні позитивні зміни спеціальної фізичної підготовленості упродовжпершого етапу педагогічного експерименту з
високим ступенем достовірності (р≤0,001) відбулися за усіма досліджуваними показниками. Це закономірно, оскільки всі
зазначені тестові вправи в тій чи іншій мірі відображають зміст змагальної діяльності.
Аналіз приросту результатів фізичної підготовленості кваліфікованих волейболістів ЕГ-2, які диференційовано
розвивали недостатньо розвинуті фізичні якості кожного спортсмена, упродовж першого підготовчого періоду (рис. 3, 4)
свідчить, що відбулися позитивні зміни результатів за усіма її показниками (від 5,11% до 40,94%).

Рис. 3. Приріст результатів загальної фізичної підготовленості волейболістів ЕГ -2 за час першого етапу
педагогічного експерименту
1-кистьова сила провідної руки; 2-станова сила; 3-час простої реакції; 4-швидкість бігу на 20 м з високого старту; 5-вибухова
сила м’язів ніг за Абалаковим; 6-швидкісна сила м’язів живота; 7-вибухова сила м’язів рук і тулуба; 8-спритність; 9-статична
рівновага; 10-гнучість сидячи на підлозі; 11-загальна працездатність.
Найбільші позитивні зміни загальної фізичної підготовленості відбулися у рівні розвитку статичної рівноваги
(25,37%), швидкісної силим’язів живота (14,28%), вибухової сили м’язів рук і тулуба (12,87%) та вибухової сили м’язів ніг
(11,86%).
Сумарні середньостатистичні зміни всіх показників загальної фізичної підготовленості на цьому етапі склали
(10,56%). Найбільші позитивні зміни спеціальної фізичної підготовленості зареєстровані у рівні розвитку силової
витривалості (40,94%), точності відтворення сили удару, що становить 25% та 50% від максимальної сили удару (18,30% і
14,39% відповідно) та сили удару провідною рукою (13,87%). Сумарні середньостатистичні зміни всіх показників спеціальної
фізичної підготовленості склали (14,00%).
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Рис. 4. Приріст результатів спеціальної фізичної підготовленості волейболістів ЕГ -2 за час першого етапу
педагогічного експерименту
1-сила удару провідною рукою; 2-точність відтворення сили удару, що становить 50%; 3- точність відтворення сили удару,
що становить 25%; 4-час реакції з вибором; 5-час реакції на рухомий об’єкт; 6-швидкість бігу на 6 м з високого старту; 7максимальна висота стрибка з 3 м розбігу; 8-силова витривалість у вистрибуваннях уверх; 9-швидкісна витривалість.
У першому змагальному періоді результати приросту показників загальної фізичної підготовленості, як і слід було
очікувати, значно знизилися і становили в середньому 4,94%. При цьому вони були зумовлені переважно високим приростом
гнучкості (20,21%). За показниками спеціальної фізичної підготовленості приріст результатів склав в середньому 13,15%, що
був значно вищим, ніж за показникамизагальної фізичної підготовленості. Найвищі результати приросту тренованості
зафіксовані в точності відтворення сили удару, що становить 50% та 25% від максимальної сили удару (37,82% і 31,15%
відповідно) та швидкості реакції на рухомий об’єкт (22,16%).
Сумарний середній приріст показників загальної фізичної підготовленості кваліфікованих волейболістів ЕГ-2
упродовж першого підготовчого та змагального періодів становив 15,50%, що свідчить про її значні позитивні зміни.
Найбільші позитивні зміни відбулися у рівні розвитку статичної рівноваги (29,54%), рухливості в кульшових суглобах
(28,26%), швидкісної силим’язів живота (18,74%),вибухової сили м’язів рук і тулуба (16,70%) та вибухової сили м’язів ніг
(15,29%).
Результати приросту показників спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих волейболістів ЕГ-2 упродовж
першого етапу педагогічного експерименту були значно вищими за аналогічні показники загальної фізичної підготовленості і
становили 27,15%, що свідчить про раціональну побудову експериментальної програми фізичної підготовки. Найвищі
прирости результатів зареєстровані у рівні розвитку точності відтворення сили удару, що становить 50% та 25% від
максимальної сили удару (52,21% і 49,45% відповідно),силової витривалості (49,32%) та швидкості реакції на рухомий об’єкт
(31,01%). Це вірогідно зумовлене тим, що ці фізичні якості ефективно розвивались як у спеціальних тренуваннях, так і у
процесі ігрової підготовки та змагальної діяльності.
Аналіз сумарного приросту показників фізичної підготовленості за усіма 20-ма тестовими вправами свідчить, що
упродовж першого підготовчого періоду результати покращились в середньому на 12,11%, упродовж першого змагального
періоду на 8,63%, що в сумі склало – 20,74%. Це свідчить про те, що заняття за експериментальною програмою фізичної
підготовки кваліфікованих волейболістів, яка передбачала поєднання комплексного розвитку важливих для волейболістів
фізичних якостей (70% від загального часу на фізичну підготовку) з диференційованим розвитком недостатньо розвинутих
фізичних якостей кожного спортсмена, дали виражений позитивний тренувальний ефект.
Висновки. Заняття за диференційованими програмами фізичної підготовки кваліфікованих волейболістів,
незалежно від їх спрямованості, сприяли достовірному (р≤0,05−0,001) зростанню переважної більшості показників загальної
та спеціальної фізичної підготовленості. Сумарний середньостатистичний приріст результатів фізичної підготовленості на
першому етапі здвоєного макроциклу кваліфікованих волейболістів ЕГ-1 склав 15,69%, а спортсмени з ЕГ-2 покращили свої
показники на 20,74%, що свідчить про ефективність запропонованих програм. Особливо слід наголосити, що рівень фізичної
підготовленості кваліфікованих волейболістів достовірно зростав (р≤0,05−0,001) як в підготовчому, так і в змагальному
періодах.
Проте, середньостатистичний приріст фізичної підготовленості за час першого етапу перехресного педагогічного
експерименту був більш вираженим (на 5,05%) у спортсменів ЕГ-2, програма тренувань яких передбачала поєднання
комплексної фізичної підготовки з диференційованим розвитком недостатньо розвинутих фізичних якостей кожного
волейболіста.
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Перспективи подальших досліджень передбачають порівняння абсолютних та відносних даних динаміки за
програмами з різними методичними підходами до програм фізичної підготовки волейболістів.
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Харківська державна академія фізичної культури
Харківського інституту фінансів Київського торговельно-економічного університету
ЗАЛЕЖНІСТЬ КОРЕЛЯЦІЙНОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ АНТРОПОМЕТРИЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ
КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНОК, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ БОДІБІЛДЕНГОМ І РІВНЕМ ЇХ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПРОТЯГОМ РІЧНОГО МАКРОЦИКЛУ З УРАХУВАННЯМ БІОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ
Метою даної статті є встановленні характеру кореляційного взаємозв’язку між антропометричними
показниками кваліфікованих спортсменок, які займаються бодібілденгом і рівнем їх спеціальної фізичної підготовленості
протягом річного макроциклу з урахуванням біологічного циклу. Матеріали: у дослідженні брали участь 18
кваліфікованих спортсменок, які займаються бодібілдингом, що включені до складу збірної команди Харківської області по
бодібілдингу та бодіфітнесу. Результати: Проведений кореляційний аналіз між показниками маси тіла кваліфікованими
спортсменками, які займаються бодібілдингом показав, що у загально-підготовчому (базовому) етапі значення
коефіцієнта кореляції для всіх показників експериментальної групи вірогідний, а зв'язок сильний або наближається до
нього. Згинання рук стоячи – r = 0,74, Станова тяга – r = 0,94 при рівні значущості останнього P<0.001. Надалі
коефіцієнт кореляції п'яти показників залишається практично незмінним протягом річного макроциклу. Лише у
показника «згинання рук стоячи» він зменшується до рівня r = 0,24, що пов'язано з методикою виконання даної вправи.
Висновки: Отримані результати свідчать, що в контрольній групі набір маси тіла на етапах річного макроциклу
відбувається переважно не за рахунок посилення м’язів (збільшення обсягу міофібрил), а за рахунок нагромадження
саркоплазми та мітохондрій. Слід зазначити у спортсменок, які займаються бодібілдингом експериментальної групи
набір і втрата маси тіла відбувається в основному за рахунок посилення м’язів (збільшення обсягу міофібрил), що
пов’язано з індивідуальним тренувальним процесом та системою харчування кваліфікованих спортсменок, які
займаються бодібілдингом.
Ключові слова: структуризація тренування, бодібілдинг, тренувальний процес, кваліфіковані спортсменки,
оптимальні результати, міофібрили.
Джим Е.С., Джим В.Ю. Зависимость корреляционной взаимосвязи между антропометрическими
показателями квалифицированных спортсменок, занимающихся бодибилденгом и уровнем их специальной
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физической подготовленности в течение годичного макроцикла с учетом биологического цикла. Целью данной
статьи является установлении характера корреляционной взаимосвязи между антропометрическими показателями
квалифицированных спортсменок, занимающихся бодибилденгом и уровнем их специальной физической
подготовленности в течение годичного макроцикла с учетом биологического цикла. Материалы: в исследовании
принимали участие 18 квалифицированных спортсменок, занимающихся бодибилдингом, включенных в состав сборной
команды Харьковской области по бодибилдингу и бодифитнесу. Результаты: Проведенный корреляционный анализ
между показателями массы тела квалифицированными спортсменками, которые занимаются бодибилдингом показал,
что в обще-подготовительном (базовом) этапе значение коэффициента корреляции для всех показателей
экспериментальной группы вероятен, а связь сильный или приближается к нему. Сгибание рук стоя - r = 0,74, Становая
тяга - r = 0,94 при уровне значимости последнего P <0.001. В дальнейшем коэффициент корреляции пяти показателей
остается практически неизменным в течение годичного макроцикла. Только у показателя «сгибание рук стоя» он
уменьшается до уровня r = 0,24, что связано с методикой выполнения данного упражнения. Выводы: Полученные
результаты свидетельствуют, что в контрольной группе набор массы тела на этапах годичного макроцикла
происходит в основном не за счет усиления мышц (увеличение объема миофибрилл), а за счет накопления саркоплазмы
и митохондрий. Следует отметить у спортсменок, занимающихся бодибилдингом экспериментальной группы набор и
потеря массы тела происходит в основном за счет усиления мышц (увеличение объема миофибрилл), что связано с
индивидуальным тренировочным процессом и системой питания квалифицированных спортсменок, занимающихся
бодибилдингом.
Ключевые слова: структурирование тренировки, бодибилдинг, тренировочный процесс, квалифицированные
спортсменки, оптимальные результаты, миофибриллы.
Dzhym E., Dzhym V. Dependence of the correlation relationship between the anthropometric indices of qualified
athletes who are engaged in bodybuilding and their level of special physical fitness during the annual macrocycle taking
into account the biological cycle. The purpose this article is to establish the nature of the correlation relationship between the
anthropometric indicators of qualified athletes who are engaged in bodybuilding and their level of special physical fitness during the
annual macrocycle, taking into account the biological cycle. Materials: 18 qualified athletes involved in bodybuilding involved in the
study included in the bodybuilding and body fitness team of the Kharkiv region team. Results: The conducted correlation analysis
between body mass indexes by qualified athletes engaged in bodybuilding showed that in the general-preparatory (basic) stage, the
value of the correlation coefficient for all parameters of the experimental group is probable, and the relationship is strong or nearer to
it. The bending of the hands standing - r = 0,74, stanchion thrust - r = 0,94 at the level of significance of the last P <0.001. In the
future, the correlation coefficient of the five indicators remains practically unchanged during the annual macro cycles. Only in the
index of "bending hands standing" it decreases to the level r = 0.24, which is associated with the method of performing this exercise.
Conclusions: The obtained results indicate that in the control group the body mass set at the stages of the annual macrocycle
occurs mainly not due to muscle gain (increase in the volume of myofibrils), but due to accumulation of sarcoplasm and
mitochondria. It should be noted in athletes who are involved in bodybuilding of the experimental group, the set and weight loss is
mainly due to increased muscle (an increase in the volume of myofibrils), which is associated with the individual training process and
nutrition system of qualified athletes involved in bodybuilding.
Key words: structuring of training, bodybuilding, training process, qualified athletes, optimal results, myofibrils.
Вступ. Зростання популярності видів спорту, спрямованих на розвиток основних фізичних якостей (сили,
витривалості тощо), отримання красивої статури є підґрунтям для зростання популярності бодібілдингу. Цей відносно новий
та не олімпійський вид спорту ще не має комплексного теоретико-методичного обґрунтування.
Система підготовки кваліфікованих спортсменок у цьому виді базується на раціонально побудованому
тренувальному процесі з урахуванням ОМЦ та у сукупності із харчуванням, як чинником, що забезпечує необхідний матеріал
для зростання м’язової маси та гарної пропорційної статури.
Тому було розроблено та обґрунтовано методику тренувального процесу кваліфікованих спортсменок, які
займаються бодібілденгом в протягом річного макроциклу [1; 2].
У вітчизняному спорті дуже мало наукового обґрунтованих тренувальних методик підготовки кваліфікованих
спортсменок, які займаються бодібілденгом протягом річного макроциклу. Таким чином практичний досвід тренерам і
спортсменам доводиться набирати шляхом проб і помилок [6; 9].
У бодібілдингу річний макроциклу традиційно складається з підготовчого, змагального та перехідного періодів
підготовки Підготовчий період триває 7 місяців. В цей період кваліфіковані спортсменки, різних вікових груп та всіх категорій,
намагаються максимально якомога більше відпрацювати техніку тренувальних вправ, позування та намагаються зменшити
жировий прошарок за рахунок тренування з оптимальними обтяженнями. У кінці кожного мікроциклу форма спортсменки
оцінюється тренером, та вносяться корективи у тренувальний процес. Змагальний період триває 4 місяці, В цей період
спеціальний об’єм навантаження знижується, особлива увага приділяється відпрацюванню основних поз та довільної
програми змагань. Задача даного періоду – досягнення пікової форми спортсменок у день змагань з метою максимальної
пропорційності тіла та рельфу. Вирішальне значення має режим харчування та вживання рідини, що впливає на сепарацію
та дефініцію м’язів. Перехідний період триває від одного до двох місяців. Завданням цього періоду є відновлення організму
після тренувальної та змагальної діяльності, а також був сполучною ланкою між минулим та наступним річним тренувальним
макроциклом [3; 15–18].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цією проблемою займалися такі видатні вітчизняні спеціалісти в області
фізичної культури та спорту як В. М. Платонов, Л. С. Дворкін, А. І. Стеценко, Б. І. Шейко, В. Г. Олешко, О. І. Камаєв, Д. О.
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Безкоровайний, В. В. Усиченко, В.Ю. Джим [4–10]. Їх дослідження базувалося на досліді таких закордонних фахівців у галузі
як Джо Уаейдер., Бен Уаейдер, Э. Коннорс, Т. Кимбер, М. Мак-Кормик [12–14].
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове дослідження виконано за темою Зведеного
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр. за темою 3.7 «Методологічні і
організаційно-методичні основи визначення індивідуальної норми фізичного стану людини» (номер державної реєстрації
0111U000192).
Мета досліджень: даної статті є встановленні характеру кореляційного взаємозв’язку між антропометричними
показниками кваліфікованих спортсменок, які займаються бодібілденгом і рівнем їх спеціальної фізичної підготовленості
протягом річного макроциклу з урахуванням біологічного циклу.
Матеріал і методи дослідження. Методи досліджень: Теоретичний метод та узагальнення літератури,
педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, метод математичної статистики.
Матеріали дослідження: В даному дослідженні брали участь спортсменки які входили до збірної команди
Харківської області. До експерименту були залучені 18 спортсменок які займаються бодібілденгом з яких 2 майстри спорту,
16 КМС, у віці 18–23 років, середня маса тіла спортсменок становила 552 – 652 кг. Учасниці були розподілені за
спортивною кваліфікацією на дві контрольну та експериментальну групи. Учасниці експерименту контрольної групи
тренувались 5–6 раз на тиждень, а учасниці експериментальної групи тренувались 4 рази на тиждень та ураховували фази
ОМЦ .
Результати дослідження. Використання тренувального процесу кваліфікованих спортсменок, які займаються
бодібілденгом, обумовило застосування двох варіантів тренувальних методик, що відрізнялися навантаженням та об’ємом
тренувальних вправ, відпочинком та іншими компонентами. Оцінка проведена за допомогою за допомогою комп’ютерної
програми кореляції Пірсона.
Існує загальне правило для здійснення одночасного збільшення маси і сили використовуються базові вправи з
помірним числом підходів і повторень. Не заперечуючи того, що існує можливість збільшити масу і силу, виконуючи
формуючі рухи, такі як розведення рук, підйоми рук у сторони, випрямлення рук стоячи в нахилі та концентровані згинання,
помітимо, що в базових вправах, таких, наприклад, як жим лежачи, присідання, тяги штанги в нахилі, жими штанги вузьким
хватом і згинання рук зі штангою, простіше використати вагу з великим обтяженням. Багато хто впевнений в тісному зв'язку
між розмірами м'язів та вагою, що піднімається. Однак, не все так однозначно.
Розрахувавши коефіцієнт кореляції між середньою масою спортсменок контрольної групи та результатами
виконання ними базових вправ наприкінці кожного етапу (табл. 1., рис. 1.), можна виявити наступну закономірність.
Таблиця 1
Динаміка коефіцієнту кореляції (r) між масою тіла спортсменок та показниками базових вправ
контрольної та експериментальної групи протягом експерименту (n 1 = n 2 =9)
ПЗП
ПСП
ЗМ
ВД
Етапи
Показники
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
Присідання зі штангою, кг
0,62
0,82
0,62
0,80
0,62
0,76
0,58
0,79
Жим штанги лежачи, кг
0,50
0,83
0,41
0,85
0,41
0,79
0,44
0,81
Станова тяга, кг
0,31
0,94
0,29
0,92
0,29
0,95
0,60
0,95
Жим штанги стоячи, кг
0,18
0,89
0,25
0,87
0,25
0,85
0,29
0,90
Згинання рук стоячи, кг
0,28
0,74
0,28
0,51
0,28
0,24
0,59
0,24
Жим лежачи вузьким хватом, кг
0,55
0,78
0,53
0,77
0,53
0,77
0,76
0,79
Примітка: напівжирним шрифтом помічені достовірні значення коефіцієнту кореляції r при P<0,05; ПЗП –
підготовчий період загально-підготовчий етап; ПСП – підготовчий період спеціально-підготовчий етап; ЗМ –
змагальний етап; ВД – відновний етап.
Наприкінці підготовчого періоду зально-підготовчого і спеціально-підготовчого етапів достовірний кореляційний
зв'язок між масою спортсменок та їх результатами відсутній (рівень значимості P>0,05). Наприкінці змагального періоду
результати деяких із вправ вірогідно корелюють із масою тіла. Це присідання, тяга, згинання рук стоячи і жим вузьким
хватом. Наприкінці ж перехідного періоду достовірна кореляція тільки жиму вузьким хватом.
Присідання,
кг
Жим, кг

r
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Тяга, кг
Жим стоячи
вгору, кг
Згинання рук
стоячи, кг
Жим вузьким
хватом, кг
Базовий

Формуючий

Змагальний

Перехідний
Період
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Рис. 1. Динаміка коефіцієнта кореляції між масою кваліфікованих спортсменок, які займаються
бодібілдингом в контрольної групи (n=9) та показниками базових вправ протягом річного макроциклу
Таким чином, можна припустити, що в контрольній групі набір маси в загально-підготовчому (базовому),
спеціально-підготовчому (формуючому) і перехідному періоді відбувається частково не за рахунок посилення м'язів
(збільшення обсягу міофібрил), а за рахунок нагромадження саркоплазми та мітохондрій. У змагальному періоді після
«зниження» миси тіла кількість міофібрил залишається колишнім і тому спостерігається відносне зростання силових
показників.
Зовсім інший кореляційний зв'язок спостерігається у експериментальній групі (таблиця 1, рис. 2). Уже наприкінці
загально-підготовчого (базового) етапу значення коефіцієнта кореляції для всіх показників вірогідне, а зв'язок сильний або
наближається до нього. Згинання рук стоячи – r = 0,74, тяга – r = 0,94 при рівні значимості останнього P<0,001.
Надалі коефіцієнт кореляції п'яти показників залишається практично незмінним протягом річного макроциклу. Лише
у показника «згинання рук стоячи» він зменшується до рівня r = 0,24, що пов'язано з методикою виконання даної вправи.
r
1
0,9
Присідання, кг

0,8
0,7

Жим, кг

0,6

Тяга, кг

0,5

Жим стоячи
вгору, кг

0,4

Згинання рук
стоячи, кг

0,3

Жим вузьким
хватом, кг

0,2
0,1
0
Базовий

Формуючий

Змагальний

Перехідний
Період

Рис. 2. Динаміка коефіцієнта кореляції між масою тіла кваліфікованих спортсменок, які займаються
бодібілдингом експериментальної групи (n=9) та показниками результатів базових вправ у кінці етапів протягом річного
макроциклу
Таким чином, в експериментальній групі набір і втрата маси тіла у річному макроциклі відбувається в основному за
рахунок посилення м'язів (збільшення обсягу міофібрил), що пов'язано з індивідуальними тренувальними програмами та
системою харчування спортсменок.
Розподіл коефіцієнта кореляції (r) між масою тіла спортсменок та показниками приросту результатів базових вправ
в обох групах протягом періоду дослідження в основному випадковий та невірогідний (табл. 2 та 3, рис. 3 та 4).
Таблиця 2
Динаміка коефіцієнта кореляції (r) між масою спортсменок контрольної групи т а середніми змінами
результатів базових вправ протягом експерименту (n=9)
Етапи
ПЗП
ПСП
ЗМ
ВД
Показники
Присідання зі штангою, кг
0,35
0,71
0,55
0,76
Жим штанги лежачи, кг
0,45
0,45
0,84
0,17
Станова тяга, кг
0,58
0,08
0,76
0,18
Жим штанги стоячи , кг
0,44
0,20
0,67
0,60
Згинання рук стоячи, кг
0,09
0,71
0,80
0,68
Жим лежачи вузьким хватом, кг
0,39
0,35
0,60
0,54
Примітки: напівжирним шрифтом помічені достовірні значення коефіцієнту кореляції r при P<0,05; ПЗП –
підготовчий період загально-підготовчий етап; ПСП – підготовчий період спеціально-підготовчий етап; ЗМ –
змагальний етап; ВД – відновний етап.
Тільки наприкінці змагального періоду в першій і другій групі спостерігаються достовірні значення.
У контрольній групі це негативні значення коефіцієнта кореляції r по чотирьох параметрах (жим штанги лежачи,
станова тяга, жим стоячи вгору, згинання рук стоячи – інші недостовірні), а в експериментальній позитивні по двох
параметрах (станова тяга й жим вузьким хватом – інші також недостовірні).
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Рис. 3. Динаміка коефіцієнта кореляції між масою кваліфікованих спортсменок, які займаються бодібілдингом
контрольної групи (n=9) та показниками приросту базових вправ протягом річного макроциклу
Негативні значення r говорять про значне падіння силових показників у зв'язку з істотним зменшенням маси тіла в
контрольній групі. В експериментальній же маса тіла спортсменок в основному набиралася за рахунок росту міофібрил при
індивідуальній методиці тренування та харчування і надалі не піддавалася таким великим змінам, як у контрольній.
Таблиця 3
Динаміка коефіцієнта кореляції (r) між масою спортсменок експериментальної групи та середніми
змінами результатів базових вправ протягом експерименту (n=9)
Етапи
ПЗП
ПСП
ЗМ
ВД
Показники
Присідання зі штангою, кг
0,73
0,27
0,36
0,23
Жим штанги лежачи, кг
0,12
0,60
0,14
0,42
Станова тяга, кг
0,66
0,46
0,75
0,64
Жим штанги стоячи , кг

0,85

0,13

0,47

0,00

Згинання рук стоячи, кг
0,09
0,26
0,20
0,87
Жим лежачи вузьким хватом, кг
0,26
0,32
0,62
0,70
Примітка: напівжирним шрифтом помічені достовірні значення коефіцієнту кореляції r при P<0,05; ПЗП –
підготовчий період загально-підготовчий етап; ПСП – підготовчий період спеціально-підготовчий етап; ЗМ –
змагальний етап; ВД – відновний етап.
r
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Рис. 4. Динаміка коефіцієнта кореляції між масою кваліфікованих бодібілдерів експериментальної групи (n=9) та
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показниками приросту базових вправ протягом річного макроциклу
Таким чином проведені експерименти дослідження дозволили отримати нами результати, що підтверджують
ефективність розробленої і використаної індивідуальної методики побудови тренувань кваліфікованих спортсменок, які
займаються бодібілдингом протягом річного макроциклу з урахуванням біологічного циклу.
Висновки. Проведений кореляційний аналіз між показниками маси тіла кваліфікованих спортсменок, які
займаються бодібілдингом і результатами виконання базових вправ спеціальної фізичної підготовленості виявив не однакові
їх значення в групах, що брали участь у експерименті, на етапах річного макроциклу. На базовому загально-підготовчому
етапі встановлено середній кореляційний зв’язок маси тіла з показниками у присіданні зі штангою (r=0,62) в контрольній
групі, а в експериментальній групі виявлено тісний кореляційний зв’язок з базовими вправами (присідання зі штангою r=0,82;
жим штанги лежачи r=0,83; станова тяга r=0,94; жим штанги стоячи r=0,89; згинання рук стоячи r=0,74; жим лежачи вузьким
хватом r=0,78). Під час формуючого спеціально-підготовчого етапу залишився середній кореляційний зв’язок маси тіла з
показниками у присіданні зі штангою (r=0,62) в контрольній групі, в експериментальній групі тісні рівні кореляції збереглися у
всіх силових вправах (r=0,77 – 0,92), за винятком згинання рук стоячи (r=0,51). За змагальний етап збільшилася кількість
суттєвих взаємозв’язків маси тіла з показниками базових формуючих вправ (присідання зі штангою r=0,74; станова тяга
r=0,77; жим стоячи r=0,87; згинання рук стоячи r=0,83; жим лежачи вузьким хватом r=0,87) у контрольній групі, в
експериментальній групі, як і на попередньому етапі, лише згинання рук стоячи не корелює з масою тіла (r=0,24). У
перехідному періоді в контрольній групі залишився суттєвий (r=0,76) зв’язок жиму вузьким хватом і масою тіла, тоді як в
експериментальній групі всі попередні кореляційні взаємозв’язки визначено на високому рівні (r=0,79 –0,95), за винятком
згинання рук стоячи (r=0,24). Отримані результати свідчать, що в контрольній групі набір маси тіла на етапах річного
макроциклу відбувається переважно не за рахунок посилення м’язів (збільшення обсягу міофібрил), а за рахунок
нагромадження саркоплазми та мітохондрій. Слід зазначити у спортсменок, які займаються бодібілдингом
експериментальної групи набір і втрата маси тіла відбувається в основному за рахунок посилення м’язів (збільшення обсягу
міофібрил), що пов’язано з індивідуальним тренувальним процесом та системою харчування кваліфікованих спортсменок,
які займаються бодібілдингом. Подальші дослідження повинні містити розробку та обґрунтування тренувального процесу в
перехідному періоді для кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в бодібілдингу з урахуванням ОМЦ.
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Житницький А. О.
Комунальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 9»
ЗАНЯТТЯ ПАУЕРЛІФТИНГОМ ПІДЛІТКІВ 15-18 РОКІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
У статті розглядаються дослідження, що спрямовані на формування здорового способу життя. Проведений
аналіз занять, які проводяться за дієвою програмою з пауерліфтингу для старших підлітків в дитячо-юнацьких
спортивних школах, і розробленої авторської програми. Виявлено, що застосування спеціальної програми забезпечило
покращення мотивації до занять та рівня фізичної підготовленості підлітків 15-18 років.
Ключові слова: пауерліфтинг, здоровий спосіб життя, програма, підготовленість, підлітки, знання.
Житницкий А. А. Занятия пауэрлифтингом подростков 15-18 лет как способ формирования здорового
образа жизни. В статье рассматриваются исследования, направленые на формирование здорового образа жизни.
Проведен анализ занятий, которые проводятся по действующей программе по пауэрлифтингу для старших
подростков в детско-юношеских спортивных школах, и разработаной авторской програме. Применение специальной
авторской программы обеспечило улучшение мотивации к занятиям и уровня физической подготовленности
подростков 15-18 лет.
Ключевые слова: пауэрлифтинг, здоровый образ жизни, программа, подготовленность, подростки, знания.
Zhitnitsky Artem. Powerlifting classes for 15-18-year-old teenagers as a way of forming a healthy lifestyle. The
article deals with research aimed at the formation of a healthy lifestyle. The analysis of classes, which are held according to the
current program for powerlifting for older teenagers in children's and youth sports schools, and the author's developed program was
conducted.
The purpose of the study is to create special knowledge about a healthy lifestyle in the program of annual powerlifting
exercises for older teens, the application of which should ensure the improvement of their physical fitness.
The conducted analysis of the special literature has shown that important components of preparation of senior teenagers
are the special skills and skills which should provide readiness for training and future professional activity. The study of scientific
research materials by leading scientists, as well as own research, indicates a low level of physical fitness and health of students. It
has been found out that one of the ways to improve such a disadvantage is the use of classes in various sports, in particular,
powerlifting. Taking into account the practical experience, we see that there are 6 of 30 adolescents in the first year of study show
the effectiveness.
The application of the special author's program ensured the improvement of motivation for classes and the level of physical
fitness of adolescents aged 15-18.
Prospects for further research in this direction should be associated with the definition of the optimal structure of the
construction of older teens’ microcycles in the process of annual powerlifting exercises.
Key words: powerlifting, healthy lifestyle, program, preparedness, adolescents, knowledge.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими і практичними
завданнями. Фізичне виховання в різному віці безумовно виступає як благонадійний чинник гармонійного розвитку людини,
який додатково формує основи становлення здорового способу її життя. Вивчення матеріалів наукових пошуків провідних
вчених і фахівців вищої школи (Балушки Л. М, 2015; Горбунова О. В., 2012; Жамардія В. О., 2012; Стеценка А. І., 2011; Лобко
В. С., 2015 та ін.), а також власних досліджень вказує на низький рівень фізичної підготовленості та здоров’я учнівської та
студентської молоді. Так, науковці Друзь В. А., Єрмаков С. С., Носко М. О., Шестерова Л. Є., Прусик Кр., Прусик Е., Козина Ж.
Л. та інші встановлюють, що одним з напрямків покращення такого незадовільного розвитку молоді є використання
навчально-тренувальних занять різними видами спорту. В останні роки відомо, що все більшої популярності набувають
різноманітні тренування в спортивних залах та секціях, зокрема пауерліфтингом (Мінов М. Ю., 2010; Стеценко А. І.,
Пилипко В. Ф., Ван Сіньна, 2009; Сан Женьцян, 2016 та ін.). Пауерліфтинг – відносно молодий вид спорту, суттю якого є
подолання максимально великої ваги при виконанні трьох вправ: присідання зі штангою на плечах; жиму штанги, лежачи на
горизонтальній лаві, і тяги штанги. Цей вид зараз дуже популярний серед підлітків, за допомогою якого можна мотивувати
молодь до здорового способу життя.
Якщо для юнаків студентського віку, які спеціалізуються з пауерліфтингу, експериментально обґрунтовано головні
положення тренувального процесу, то для юнаків шкільного віку вони тільки починають розроблятися (Жамардій В. О.,
Житницький А. О., Кузнєцов О. С Стеценко О. І.). Автори встановили, що рівень розвитку фізичних якостей сучасних підлітків
дуже низький. Вони не можуть виконати елементарні вправи. Тому Батигін Ю. В., Глядь С. А., Муравйов В. Л., Остапенко Л.,
Сан Женьцян, Старов М. А., Шейко Б. І. та інші розробили спеціальні комплекси вправ пауерліфтингу для різного віку,
орієнтовні плани занять з дозованими навантаженнями для здорових людей та для людей з вадами; визначали їх рівень
фізичної підготовленості та функціонального стану; висвітлити основні теоретичні засади вироблення умінь і навичок
студентів в навчально-тренувальному процесі; виявили фактори, що впливають на ефективність функціонування дитячоюнацьких спортивних шкіл на етапі початкової та підготовчої базової підготовки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стеценко А. І. узагальнив дані про функціонування дитячо-юнацьких
спортивних шкіл у сучасних умовах, вивчив особливості поширення пауерліфтингу в системі дитячо-юнацьких спортивних
шкіл України та здійснив порівняльний аналіз представництва у всеукраїнських змаганнях, а також встановив, що не всі
відділення пауерліфтингу спортивних шкіл беруть участь у цих змаганнях та намітив шляхи подальшого розвитку
37

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова

Випуск 3 (97) 2018

пауерліфтингу в системі дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Жамардій В. О. визначив спеціальні знання з пауерліфтингу й
проаналізував структуру рухових навичок і умінь та їх вплив на навчально-тренувальну діяльність студентів. Тому є
актуальним пошук спеціальних знань, новітніх методик та програм, а також вправ, які б дозволили досліджуваному
контингенту швидше отримати спеціальні знання про здоровий спосіб життя, адаптуватися до майбутнього навчання у вищих
навчальних закладах та бути готовими до майбутнього життя. Женьцян Сан, Школа О. М., Футорний С. М., Lewis C. в своїх
дослідженнях виявили, що одним із базових положень тренувального процесу є зміст річного циклу занять. З урахуванням
сформованих уявлень в педагогічній та інших науках про здоровий спосіб життя було вирішено використовувати дитячоюнацькі спортивні школи як ядро, за допомогою якої формуються неформальні соціальні середовища. При цьому колектив
підлітків в кожній групі в процесі навчально-тренувального процесу не формально контактує з вузьким колом своїх колег. Це
коло найчастіше складається за місцем спільного навчання в школі, за місцем проживання, за спільністю професійних
інтересів в школі (участь в олімпіадах з англійської мови, математики, фізики та іншого). Тому, перебуваючи в ДЮСШ, кожен
підліток для досягнення мети для себе визначає інтуїтивно певні бажання. У руслі такого уявлення необхідний кількісний
аналіз динаміки кількості учнів за роками навчання. Найбільш інформативною для цих цілей, на наш погляд, є форма 5-ФК
(фізична культура), яка щорічно подається кожною дитячо-юнацькою спортивною школою в кінці року до органів державної
статистичної звітності.
У попередніх наших дослідженнях були розглянуті питання щодо особливості впливу секційних занять
пауерліфтингом на фізичну підготовленість підлітків, раціональної побудови тренувального процесу дітей середнього і
старшого шкільного віку, відображено розуміння скритих факторів, що виявляють функціональні можливості дитячоюнацьких спортивних шкіл з урахуванням мотивації учнів, галузі використання певних знань, що не виявляються
педагогічними науками, обґрунтована спеціальна програма навчання для підлітків з пауерліфтингу [3, 9, 15, 16].
Найважливішим та актуальним є питання щодо формування спеціальних знань здорового способу життя старших підлітків в
процесі занять пауерліфтингом, від яких багато в чому залежить підвищення рівня фізичного здоров’я підлітків. Також
залишається дискусійним питання про зростання їхнього інтересу до занять фізичними вправами.
Дослідження проведено у рамках науково-дослідної роботи, що фінансується за рахунок державного бюджету
Міністерства освіти і науки України «Концепція формування здоров’язбережувального світогляду, як фундаментальної
платформи розвитку сучасної педагогічної освіти» (№ держреєстрації 0117U004828).
Вищезазначене обумовило необхідність організації та проведення річного експерименту, метою якого було
формування спеціальних знань про здоровий спосіб життя в програмі річних занять пауерліфтингом для старших підлітків,
застосування якої мало б забезпечити покращення рівня їх фізичної підготовленості.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів. В дослідженні
прийняли участь 60 підлітків віком 15-18 років, яких було розподілено на дві групи (по 30 осіб у кожній). До першої групи
віднесено учнів Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 9 міста Харкова, до другої – Першотравневої дитячоюнацької спортивної школи Харківської області. Від усіх учасників експерименту була отримана інформована згода на участь
у дослідженні.
Був організований порівняльний річний педагогічний експеримент, у якому взяли участь дві групи дітей. Діти кожної
групи виконували спеціальні комплекси силових вправ та вправи пауерліфтингу. А в першій групі учні ще мали можливість
отримувати спеціальні знання про здоровий спосіб життя засобами пауерліфтингу. На початку та наприкінці дослідження
було проведено анкетування щодо виявлення мотивації до занять в різних спортивних секціях спортивних шкіл та рівня
знань зорового способу життя, умінь та навичок виконувати певні рухи. Тренувальні заняття у спортивній школі проводилися
три рази на тиждень протягом десяти місяців. На початку, в середині (через 5 місяців) та в кінці (через 10 місяців)
експерименту було проведено тестування рівнів фізичної підготовленості учнів. У процесі дослідження на основі
загальноприйнятих контрольних випробувань у підлітків 15-18 років вивчали показники основних рухових якостей: сили,
гнучкості, спритності, витривалості, швидкості. Був зроблений аналіз статистичної бази даних за формою 5-ФК (фізична
культура) цих спортивних шкіл для розуміння характеру причинно-наслідкових зв’язків між збереженням кількості навчальних
груп за видами спорту.
Також наше дослідження базувалося на виявленні тенденції до покращення рівня фізичної підготовленості й
мотивації до занять на кожному етапі навчання або їх відсутності. Це може свідчити про наявність чи відсутність причиннонаслідкових зв’язків на протязі кожного року навчання між внутрішньою мотивацією учнів у розрізі спортивних відділень і
збереженням контингенту набраного на початковому етапі навчання до завершення початкової підготовки і продовженням
частиною підлітків процесу навчання на навчально-тренувальному етапі.
З аналізу статистичних даних учнів, що навчаються за різними видами спорту в ДЮСШ видно, що з 30
тренувальних груп в 2012 році на відділенні баскетболу було п’ять груп (15%), на відділенні боксу - одна група. У той час як
волейболом займалося три групи, художньою гімнастикою - шість груп, легкою атлетикою - три, пауерліфтингом - чотири.
Найпопулярнішим був і залишається футбол, де на початку аналізованого періоду (2012 р.) було вісім навчальних груп. У
2013 році їх залишилося п’ять. Однак, в 2014 році знову намітилося зростання на цьому відділенні до шести груп, а в 2015
році вийшов на рівень 2012 року – 8 груп. Потім у 2016 році знову сталися зменшення на три групи. Близька до футболу
ситуація простежується на відділенні з баскетболу, де за весь аналізований п’ятирічний період лише в 2013 році кількість
тренувальних груп з 5 знизилося до 4. Потім у 2014 році вона вийшла на початковий період і залишилася без зміни протягом
наступних 2 років. Близька до цієї склалася ситуація на відділеннях з художньої гімнастики і легкої атлетики. Найбільш
тривожна ситуація, як видно з наведеної таблиці, була і залишається на відділенні з боксу, де протягом перших двох років
було по одній навчальній групі, а потім вони повністю припинили свою роботу.
Відзначимо ключові процеси, що представлені в таблиці 1. Перший аспект, який заслуговує на осмислення,
представлений показниками в графі 4. Він відображає початкову та спортивно-оздоровчу підготовку. Так, у 2012 році
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загальний контингент учнів склав 1153 людини в КДЮСШ і 426 в Першотравневій дитячо-юнацькій спортивній школі. У 2013
році він зріс на 47 осіб і піднявся до 1200 в КДЮСШ № 9 і до 482 осіб у Першотравневій ДЮСШ. У 2014 році - 1263 і 382
відповідно, в 2015 - 1142 і 430, в 2016 році - 1092 і 392. Другий аспект полягає в тому, що в міру просування навчального
контингенту з першого року навчання до закінчення початкової підготовки і до завершального п’ятого навчального року в
загальній чисельності учнів на всіх відділеннях спостерігався послідовний природний процес зниження. Так, на другому році
навчання було 60 осіб, з 151 яких займалися на першому році.
Таблиця 1
Кількість учнів КДЮСШ № 9 (м. Харків) і ДЮСШ (м. Першотравневий Харківської області) за даними звіту дитячоюнацьких спортивних шкіл
№
Назва
Рік
Початкова
Навчально-тренувальні групи
п/п
ДЮСШ
підготовка та
1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
2-й/ 1-го р. н.
спортивнонавчанн навчання навчання навчання навча
оздоровча
я
ння
±
%
підготовка
1.

КДЮСШ №
9

2.

ДЮСШ
(м. Першотравневий)

2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016

1153
1200
1263
1142
1092
426
482
382
430
392

151
139
179
181
275
45
13
52
51
147

60
60
56
88
81
66
77
84
35
-

61
59
67
88
40
8
9
35
14

24
36
30
36
20
-

6
6
-

-91
-79
-123
-93
194
21
64
32
-16
-147

39,7
43,1
31,3
48,6
29,5
146,6
592,3
161,5
68,6
-

Тобто за перший рік навчально-тренувального процесу майже 2/3 з різних причин припинили навчання в спортивній
школі. На третьому році навчання весь контингент другого року навчання зберігся і навіть збільшився на одну людину
(найімовірніше це сталося тому, що прийшла дитина з числа тих, хто раніше залишив процес навчання або при перевівся з
інших шкіл Харківської області, або ж приїхав з інших областей). На четвертому році навчання знову спостерігається процес
різкого зниження кількості тих, хто займається. Із 61 людини залишилося лише 24. Ще більш інтенсивний процес зниження
чисельності учнів мав місце на наступному році навчання в спортивній школі.
Як вже позначалося, у відповідності до завдання дослідження було проведено річний експеримент, що передбачав
використання у двох групах питань комерційної торгівлі тренувальних засобів. Тестування рівня фізичної підготовленості,
проведеного на початок річного експерименту не виявив статистично значущих відмінностей між відповідними показниками
підлітків групи 1 (де використовувалися засоби пауерліфтингу) та групи 2 (де використовувалися тільки шкільні заняття).
Проведення тренувальних занять з пауерліфтингу три рази на тиждень протягом десяти місяців призвело до питань
позитивних зрушень у рівнях фізичної підготовленості підлітків групи 1 та підвищення мотивації до занять за рахунок
впровадження комплексу спеціальних знань про здоровий спосіб життя.
У таблиці 2 представлена загальна кількість дітей, яка займається пауерліфтингом в досліджуваних дитячоюнацьких спортивних школах, протягом всього навчання у спортивній школі. Розглядаючи отримані в процесі дослідження
результати з позицій формування здорового способу життя у підлітків, на наш погляд, можна зробити наступне
узагальнення.
Як показано в таблиці 3, ситуація в двох аналізованих школах має як загальні ознаки в динаміці, так і суттєві
відмінності. Спільним є те, що тенденція зниження від першого року навчання до п’ятого носить стійкий закономірний
характер. Ця стійкість пояснюється цілою групою різнорідних причин, які, проявляючись в загальному процесі, не можуть
бути відображені в даних статистичної звітності.
Для того, щоб пояснити виявлену тенденцію відвідування спортивних секцій, зокрема пауерліфтингу, в дослідженні
двічі на рік проводилося анкетне опитування з підлітками та їх батьками, за результатами яких було встановлено наступне:
процес надходження дітей в спортивні школи в різних сім’ях має неоднакову першопричину, що формує принципово різні
мотиви заняття спортом дітей з першого року їх навчання; різний рівень природної підготовки дітей до певних видів спорту
знаходить відображення в періоді прийняття ними рішення про доцільність подальших занять, так як для одних очевидна
безперспективність свого спортивного росту, для інших - краще займатися іноземними мовами або математикою, для третіх
зі зміною місця проживання батьків стає скрутним транспортне сполучення і час на поїздку від місця проживання до
спортивної школи; різні види спорту передбачають неоднакове фінансове навантаження сім’ї з придбання спортивного одягу
як для занять в залах, так і на стадіонах й під час сімейного відпочинку на природі.
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Таблица 2
Кількість учнів у відділеннях з пауерліфтингу КДЮСШ № 9 (м. Харків) та ДЮСШ (м. Першотравневий Харківської
області), форма 5-ФК
№
Назва дитячоРік
Кількість учнів
Кількість навчальних груп
Дітей
п/п
юнацької школи
до 18
Усьог
Віком до
ПочатНавчаСпортиВищої
років,
о
18 років
кова
льновного
спортив-ної
%
підготренувдоскомайстертовка
вальні
налення
ності
1.
Комплексна
2012
166
145
11
5
1
1
87,3
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Також було встановлено, що за період річного експерименту кращих показників фізичної підготовленості досягли
пауерліфтери групи 1. У них спостерігається статистично значуща перевага над однокласниками з групи 2 за результатами
згинання-розгинання рук в упорі лежачи, піднімання тулуба в сід з положення лежачи на спині, стрибка в довжину з місця,
човникового бігу 4×9 м, та теста Купера.
Наведені вище матеріали дозволяють констатувати, що в річному циклі занять пауерліфтингом старших підлітків
ефективним для вдосконалення фізичних показників є використання спеціальних засобів та комплексу спеціальних знань
про здоровий спосіб життя. Такий підхід дозволяє підтримувати або навіть покращувати певні показники фізичної
підготовленості учнів групи 1 під час занять з пауерліфтингу. Отримані дані дають підстави стверджувати про отримання
нового наукового результату щодо реалізації керівних положень системи підготовки спортсменів різних відділень у
спортивних школах, формування та використання спеціальних знань здорового способу життя в процесі підготовки
пауерліфтерів 15-18 років [1, 2, 4-6, 17, 18]. Це стосується принципу варіативності змісту навчально-тренувальних занять з
пауерліфтингу на етапі початкової базової підготовки (поєднання тренувальних навантажень зі спеціальними знаннями).
Таким чином, отримані результати дають підстави рекомендувати певні фактори залучення до здорового способу життя,
зміцнення здоров’я, профілактики шкідливих звичок, підготовки до майбутнього навчання у вишах шляхом занять спортом,
зокрема пауерліфтингом,
Висновки і перспективи подальших досліджень. Проведений аналіз педагогічної літератури засвідчив, що
важливими складовими підготовки старших підлітків є спеціальні уміння та навички, які повинні забезпечити готовність до
навчальної та майбутньої професійної діяльності. Вивчення матеріалів наукових пошуків провідних вчених і фахівців вищої
школи, а також власних досліджень вказує на низький рівень фізичної підготовленості та здоров’я учнівської та студентської
молоді. Встановлено, що одним із напрямків покращення такого незадовільного становища є використання занять різними
видами спорту, зокрема, пауерліфтингом. З урахуванням практичного досвіду бачимо, що залишилося 6 з 30 осіб від
кількості підлітків першого року навчання, що концентровано відображають в своїй сукупності результативну силу. А сила
складається з трьох різнорідних не зафіксованих в будь-якої зі статистикою складових.
Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку слід пов’язувати з визначенням оптимальної структури
побудови мікроциклів старших підлітків у процесі річних занять пауерліфтингом.
Література
1. Балушка Л. М. Вдосконалення рівня фізичної підготовленості учнів ліцеїв з посиленою військово-фізичною
підготовкою засобами спортивної боротьби / Л. М. Балушка // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного
виховання і спорту. - Харків, 2016. - № 5. - С. 4-10. http://dx.doi.org/ 10.15561/18189172.2016.0501
2. Горбунов А. В. Пауэрлифтинг в системе физического воспитания студентов / А. В. Горбунов // Известия
Волгоградского технического университета, 2012. - Т. 9. - № 11(98). - С. 38-41.
3. Женьцян Сан. Обґрунтування оздоровчої методики занять пауерліфтингом для студентів університетів з
порушеннями опорно-рухового апарату / Сан Женьцян // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного
виховання і спорту. - Харків, 2015. - № 11. - С. 33-38. http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2015.1105
4. Житницкий А. А. Особенности формирования учебно-тренировочных групп в детско-юношеских спортивних
школах в условиях современности / А. А. Житницкий // Слобожанський науково-спортивний вісник, 2015. - № 6(50). - С. 63-68.
dx.doi.org/10.15391/snsv.2015-6.011
5. Кузнецов А. С. Организационно-методические основы сохранения контингента учащихся ДЮСШ / А. С. Кузнецов
// Физическая культура: воспитание, образование, тренировка, 2002. - № 1. - С. 30-31.
6. Жамардий В. А. Специальные знания по пауерлифтингу как фактор повышения учебно-тренировочной
деятельности студентов / В. А. Жамардій // Витоки педагогічної майстерності; Полтавский национальный педагогический
университет имени В. Г. Короленко, 2012. -Вип. 10. - С. 101-104.
40

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова

Випуск 3 (97) 2018

7. Минов М. Ю. Пауэрлифтинг как эффективное средство развития физических качеств и укрепления здоровья
студентов / М. Ю. Минов // Вестник Красноярского педагогического университета им. В. П. Астафьева, 2010. - № 2. - С. 4751.
8. Капко І. О. Пауерліфтинг: навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл / І. О. Капко, С. Г. Базаєв, В.
Г. Олешко. - Республіканський науково-методичний кабінет Державної служби молоді та спорту України, 2013. - 96 с.
9. Прусик Кр. Показатели физического развития, физической подготовленности и функционального состояния
польских студентов / Кр. Прусик, Е. Прусик, С. С. Єрмаков, Ж. Л. Козина // Педагогіка, психологія та медико-біологічні
проблеми фізичного виховання і спорту, 2012. -№ 12 - С. 113-122. http://dx.doi.org/106084/m9.figshare.105467
10. Сан Женьцян. Методика удосконалення рухових якостей і функціональної підготовленості студентів
університетів з ураженнями опорно-рухового апарату на заняттях з пауерліфтингу: дис... на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук:
13.00.02 / Женьцян Сан. - Харків, 2016. - 196 с.
11. Стеценко А. І. Дитячо-юнацький пауерліфтинг у системі ДЮСШ / А. І. Стеценко // Педагогіка, психологія та
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2011. - № 10. - С. 84-88.
12. Футорний С. М. Теоретико-методичні основи інноваційних технологій формування здорового способу життя
студентів в процесі фізичного виховання: дис… на здоб. наук. ст. докт. наук з фіз. вих. і сп.: 24.00.02 / С. М. Футорний. - Київ,
2015. - 43 с.
13. Druz V. A, Iermakov S. S., Nosko M. O., Shesterova L. Y., Novitskaya N. A. The problems of students’ physical training
individualization / Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, 2017. - № 2. - С.
51-59. http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2017.0201
14. Lobko V. S. Psycho-physiological characteristics of students-powerlifters of different training experience, who have
affections of muscular skeletal apparatus / Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports,
2015. - № 5. - Р. 22-26.
15. Lewis C. Another sports drug-testing failure: Australian government policy and powerlifting / C. Lewis // International
Journal of Sport Policy and Politics. – 2015. – №7(2). – P. 233-253.
16. Rossouw F. The effect of creatine monohydrate loading on maximal intermittent exercise and sport-specific strength in
well trained power-lifters / F. Rossouw, P. E. Krüger, J. Rossouw // Nutrition Research. - 2000. -№ 20(4). - P. 505-514.
17. Shkola О. М. Зміст та організація навчального процесу з фізичного виховання української молоді на основі
системи STREET WORKOUT / О. М. Shkola // Zbior raportow naukowych «Pedagogika. Teoria. Praktyka» (29.11.2014 30.11.2014). - Warszawa : Wydawca : Sp.z o.o. «Diamond trading tour», 2014. - S.105-108.
18. Tremblay L. Specificity of Practice / L. Tremblay, L. Proteau // The Case of Powerlifting. Research Quarterly for
Exercise and Sport. - 1998. - № 69(3). - P. 284-289.
Захарова И.Ю.
Национальный технический университет Украины
Киевский политехнический институт имени Сикорского И.И.
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА В СФЕРЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Анализ справочной и научной литературы показывает, что впервые термин «монитор» (как сущностная,
корневая основа интересующего нас понятия «мониторинг») приведен и рассмотрен в Толковом словаре
великорусского языка В. И. Даля, где « монитор – военный боевой корабль…. действующий вблизи берегов….».
Характерно, что такое название корабля дано от «ящерицы монитор, будто бы предваряющей близость
крокодила….». В кратком словаре иностранных слов прямо указывается, что monitor (в переводе с английского
означает «предостерегающий»; английский язык заимствовал это слово из латинского языка).
Производное от слова «монитор» - «мониторинг» обозначает, таким образом, действия, направленные на
реализацию таких функций как наблюдение, предупреждение, контроль, регулирование, прогнозирование.
Обращаясь к «адресу и предметной направленности», стоит отметить, что первоначально мониторинг
затрагивал сферу природных явлений и влияние на неѐ техногенных систем, которые используются человеком.
Ключевые слова: мониторинг, контролирующее устройство, функции наблюдения, конкретизирующие
характер действий, прогнозирование, регулирование, контроль, предупреждение.
Захарова І.Ю. Стан і проблеми проведення педагогічного моніторингу в сфері фізичного виховання
Аналіз довідкової та наукової літератури показує, що вперше термін «монітор» (як сутнісна, коренева основа
цікавить нас поняття «моніторинг») наведено і розглянуто в тлумачному словнику великоросійської мови В. І. Даля, де
«монітор - військовий бойовий корабель .... діючий поблизу берегів .... ». Характерно, що таку назву корабля дано від
«ящірки монітор, нібито яка випереджає близькість крокодила ....». У короткому словнику іноземних слів прямо
вказується, що monitor (в перекладі з англійської означає «застережливий»; англійська мова запозичив це слово з
латинської мови).
Похідне від слова «монітор» - «моніторинг» позначає, таким чином, дії, спрямовані на реалізацію таких функцій
як спостереження, попередження, контроль, регулювання, прогнозування.
Звертаючись до «адресою і предметної спрямованості», варто відзначити, що спочатку моніторинг торкався
сферу природних явищ і вплив на неї техногенних систем, які використовуються людиною.
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Ключові слова: моніторинг, контролює пристрій, функції спостереження, що конкретизують характер дій,
прогнозування, регулювання, контроль, попередження.
Zakharova I. The state and problems of pedagogical monitoring in the field of physical education. The analysis of
reference and scientific literature shows that for the first time the term "monitor" (as the essential, root basis of the concept
"monitoring" of interest to us) is given and discussed in dictionary of the Great Russian language, V.Dahl, where "the monitor is a
military warship .... operating near the shores .... ". Characteristically, what is the name of the ship is given from the "lizard monitor,
as if the foreground proximity of the crocodile ....". In the short foreign language dictionary it is explicitly stated that the monitor (in the
English translation means "warning", the English language borrowed the word from the Latin language).
The derivative of the word "monitor" - "monitoring" means, in this way, actions aimed at the implementation of functions
such as observation, prevention, control, regulation, forecasting.
Turning to the "address and subject-matter", it should be noted that the initial monitoring involved the field of natural
phenomena and the influence on it of man-made systems that are used by man.
Key words: monitoring, control device, monitoring functions, concretizing the nature of actions, forecasting, regulation,
control, warning.
Актуальность. Основной из многочисленных социальных проблем нашего общества является проблема здоровья
человека. Как оказалось, важным ключом к современным проблемам проведения мониторинга в сфере физического
воспитания являются совершенные методы проведения занятий по данному направлению [2].
Во – первых, мониторинг – это процесс наблюдения за объектом; оценивание его состояния; осуществление
контроля за характером происходящих событий; предупреждение нежелательных тенденций развития. Мониторинг
осуществляется через системы, реализующие определѐнные функции.
Во – вторых, мониторинг имеет адрес и предметную направленность, то есть применяется в конкретной сфере, к
определѐнным объектам и процессам, а также для решения конкретных задач.
Во – третьих, мониторинг представляет собой процесс, организующийся на протяжении достаточно длительного
времени, что позволяет фиксировать состояние объекта в определѐнные моменты и оценивать тенденции процессов, а
также осуществлять прогноз развития этих тенденций.
Цель работы: проанализировать преимущества применения различных форм занятий по физическому
воспитанию и применению его для мониторинга в сфере физического воспитания.
Методы исследования: анализ литературных источников, опрос студентов и специалистов, педагогические
наблюдения.
Результаты исследований. Наибольшее значение в контексте данной статьи имеет педагогический или
образовательный мониторинг так как физическая культура являе6тся одной из предметных областей образовательной
системы. Возможно, что именно то, что разработано на сегодняшний день в педагогике относительно применения в ней
мониторинга, может стать основанием для создания системы мониторинга в физическом воспитании вообще и в вузовском
в частности. Тем более понятно, что как теоретические подходы, так и опыт применения мониторинга в других сферах
учитывались при разработке научного основания педагогического мониторинга.
В наиболее обобщѐнном варианте педагогический мониторинг определяется как «длительное слежение за какими
– либо объектами или явлениями педагогической деятельности». При этом к объектам педагогического мониторинга А. А.
Орлов относит «результаты учебно-воспитательного процесса и средства, которые используются для их достижения».
Другими авторами даѐтся более развѐрнутое определение педагогического мониторинга. Так, с точки зрения А. С. Белкина
«педагогический мониторинг есть процесс непрерывного, научно обоснованного, диагностико-прогностического слежения за
состоянием, развитием педагогического процесса в целях оптимального выбора образовательных целей, задач и средств
их решения» [1.3.5]
Специалисты определяют педагогический мониторинг как форму организации сбора, хранения, обработки и
распространения информации о деятельности педагогической системы, которая даѐт непрерывное слежение за еѐ
состоянием и прогнозирование еѐ развития. Немногим от этого отличается и определение, данное в работах многих
специалистов где, во – первых, мониторинг назван «образовательным»; во – вторых, речь идѐт не о «форме организации»,
а о системе.
В целом же определение звучит следующим образом: «Образовательный мониторинг – это система организации
сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, которая даѐт
непрерывное слежение за еѐ состоянием и прогнозирование еѐ развития». Возможно, что слово «система» более точно
отражает смысл организации мониторинга, нежели слово «форма».
С точки зрения исследователей, педагогический мониторинг – это «диагностика, оценка и прогнозирование
состояния педагогического процесса; отслеживание его конечных результатов и перспектив развития».
Ограничившись приведенными определениями понятия «педагогический мониторинг», тем не менее можно
выделить его сущностные характерные особенности (если взять в качестве критериев основные характеристики). Прежде
всего ясно, что к основным объектам наблюдения в педагогике относятся результаты учебно-воспитательного процесса и
педагогические средства; конечный результат педагогического процесса; деятельность педагогической системы; состояние
развития педагогического процесса. Подытоживая вышесказанное, можно сказать, что основными объектами наблюдения в
педагогическом мониторинге являются педагогический процесс и его конечный результат[3.5.7]
Далее очевидно, что в приведенных дефинициях отражены такие основные характерные особенности
мониторинга как наблюдение (слежение) за состоянием и развитием педагогического процесса и его результатов;
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прогнозирование этого развития; системный характер организации сбора, хранения, обработки и распространения
информации.
Не ставя здесь задачу критиковать ранее сформулированные определения, тем не менее мы считаем
необходимым отметить некоторые их неточности и недостатки. Прежде всего необходимо отметить, что в целом ряде
определений речь идѐт о «прогнозировании развития». Но любой педагогический процесс носит отчѐтливо формирующий
характер с активным вовлечением педагога и занимающихся. Поэтому обязательным аспектом педагогического
мониторинга должна быть коррекция (что, соответственно и должно быть отражено в определении). Именно с учѐтом
возможностей коррекции должно осуществляться и прогнозирование.
Необходимо также отметить, что используемый целым рядом авторов термин «непрерывный» по отношению к
педагогическому мониторингу, возможно, не может быть применим. Такого рода непрерывность может быть присуща,
очевидно, медицинскому мониторингу да и то лишь при определѐнном объекте исследования (например, физиологических
характеристик). Возможно, точнее будет ввести термин «систематический». Таковы в общем виде соображения в
отношении понятийного аппарата, относящегося к педагогическому мониторингу что касается его определения. Возможно,
что для создания основы для анализа существующего состояния мониторинга в сфере физического воспитания (а также
для дальнейшего построения концептуальных положений относительно непосредственно предмета нашего исследования)
целесообразно также рассмотрение принципов, видов, направленности педагогического мониторинга.
Прежде чем рассмотреть существующие виды педагогического мониторинга, надо отметить, что необходимым его
элементом является обратная связь, которая (для необходимой эффективности) должна, по мнению авторов, отвечать
следующим требованиям: полнота, релевантность, адекватность, объективность, точность, своевременность, доступность,
структурированность, специфичность. Эти требования обычно рассматриваются как основные свойства мониторинга,
обуславливающие, в свою очередь, его различные виды [2.4]
Наиболее широкий спектр видов мониторинга в сфере физического воспитания предлагается учеными. Они
выделяют такие виды: по масштабу целей образования – стратегический, тактический, оперативный виды; по этапам
обучения – входной или отборочный, промежуточный или учебный, выходной или итоговый; по временной зависимости –
ретроспективный, предупредительный или опережающий, текущий; по частоте процедур – разовый, периодически,
систематический; по охвату объекта наблюдения – локальный, выборочный, сплошной; по организационным формам –
индивидуальный, групповой, фронтальный; по формам объект – субъектных отношений – внешний или социальный,
взаимоконтроль, самоанализ; по используемым средствам – стандартизированный, нестандартизированный, матричный и
другие виды.
Есть и другая систематизация видов педагогического (образовательного) мониторинга, построенная на одном
основании: дидактический мониторинг – слежение за различными сторонами учебно-образовательного процесса;
воспитательный – слежение за различными сторонами воспитательного процесса, учитывая отношения и характер
взаимодействия участников образовательного процесса; управленческий – слежение за характером взаимодействия на
различных управленческих уровнях в системах: руководитель-педагогический коллектив; социально – психологический
мониторинг-слежение за системой коллективно – групповых, личностных отношений а также за характером психологической
атмосферы коллектива, группы [1.4]
На основе циклических изменений, связанных с учебным процессом, считают целесообразным выделить два
основных вида педагогического мониторинга: долгосрочный мониторинг, то есть наблюдение за изменениями в
образовательной среде учебного заведения с течением времени. Такой мониторинг необходим для определения тенденций
развития учебного заведения (а возможно и любого другого образовательного учреждения) и определения целей и этапов
еѐ развития; циклический мониторинг, то есть наблюдение за образовательной средой в течение цикла обучения. Есть ещѐ
одна систематизация, которая может иметь как теоретическое, так и практическое значение; она предлагается
американским исследователем Д. Вильямсом; он выделяет три «системы мониторинга», то есть виды: мониторинг
согласования, который направлен на отслеживание имеющегося в соответствии со стандартами образования; соблюдение
процентного соотношения преподавателей, обслуживающего персонала и студентов, то есть имеются в виду начальные
условия обучения; диагностический мониторинг, ориентированный на получение и обработку результатов освоения
дисциплин (на конечный результат); мониторинг деятельности который, как явствует из названия, включает наблюдения за
содержанием и характером деятельности педагогов и студентов.
Таковы имеющиеся на сегодняшний день в
педагогической литературе сведения о существующих видах педагогического мониторинга. Следующий чрезвычайно
важный аспект для любого рода деятельности (и мониторинг не является исключением) – это разработанность принципов.
Как известно, принцип – это «правило, основа, от которой не отступают». Принцип в педагогике – это также
инструментальное, данное в категориях деятельности выражение педагогической концепции; это методологическое
отражение познанных законов и закономерностей». От того, насколько полно и глубоко разработаны принципы и от того, как
они реализуются, во многом зависит эффективность деятельности. Необходимо отметить, что сейчас, исходя из
имеющихся литературных источников, наиболее распространѐнной является классификация принципов педагогического
мониторинга, разработанная автором. Именно на эти принципы ссылается в своих работах большинство исследователей,
занимающихся мониторингом. Авторами определены следующие принципы: непрерывность, научность, воспитательная
целесообразность, диагностико-прогностическая направленность, прогностический мониторинг, целостность и
приемственность [3]
Принцип непрерывности предлагает рассматривать мониторинг как целостную, динамически развивающуюся,
несаморегулируемую систему, в которой происходят структурно-функциональные перестройки, носящие не только
количественный, но и качественный характер. Мониторинг должен определять моменты перехода одного качества в другое
а также корректировать, поддерживать или ослаблять соответствующие тенденции образовательного процесса. На наш
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взгляд термин «непрерывность» по отношению к педагогическому мониторингу неприемлем; наиболее целесообразно в
данном контексте употреблять слово «систематичность». Но сама суть принципа от этого не меняется.
Принцип научности означает такую организацию слежения, которая построена на научно обоснованных
характеристиках образовательного процесса а также исключает житейски-бытовой подход к их оценке, соответствует
основным закономерностям психолого-педагогического познания а также управления педагогическими объектами и
явлениями.
В соответствии с этим принципом большое внимание при проведении педагогического мониторинга надо обращать
на инструментарий, к которому прежде всего относятся методы. В качестве методов при проведении мониторинга, по
мнению А. С. Белкина, должны применяться методы научно-исследовательской педагогической деятельности, которые в
процессе педагогического мониторинга выполняют в основном диагностическую функцию. Ориентация на эту функцию и
определяет выбор конкретных методов, используемых при проведении мониторинга.
Принцип воспитательной целесообразности. Суть данного принципа заключается в том, что мониторинг не
является самоцелью, а выступает средством глубокого изучения и надѐжным инструментом педагогического управления
образовательным процессом. В использовании методов и приѐмов при проведении мониторинга не могут быть применены
технологии, наносящие в любой степени вред интересам, достоинству, а также правам личности преподавателя, учащихся
и других участников образовательного процесса. Далее на наш взгляд чрезвычайно важным в контексте рассмотрения
смысла данного принципа является слежение за ходом образовательного процесса и его результатами должно проводиться
не только педагогами. Каждый учащийся также должен иметь возможность слежения, причѐм как за результатами своей
деятельности, так и за результатом деятельности всей группы.
Принцип диагностико – прогностической направленности. Основной смысл данного принципа заключается в
том, что полученная в ходеслежения информация должна быть соотнесена на основании заранее разработанных
показателей и критериев с определѐнной, заранее списанной нормативной картиной педагогического процесса. Таким
образом всякая диагностика – это слежение, но не всякое слежение – это диагностика.
Принцип прогностического мониторинга, основной смысл которого не столько в том, чтобы получить конкретную
картину состояния педагогического процесса в определѐнный момент, на определѐнной стадии сколько в том, чтобы
сделать заключение о тенденциях развития той или иной стороны образовательного процесса и предвидеть возможные
направления управленческой деятельности, нацеленные на поддержку и развитие положительных а также на торможение и
блокировку нежелательных факторов. Понимая роль прогнозирования при проведении мониторинга а также стремление
особенно выделить эту роль, мы тем не менее склонны считать, что следовало бы либо ограничиться принципом
диагностико-прогностической направленности, либо же рассматривать принципы диагностики и прогнозирования как
самостоятельные. Кроме того, говоря о принципах мониторинга в целом называть один из них «принципом
прогностического мониторинга» не очень корректно.
Принцип целостности и преемственности предполагает тесную взаимосвязь процессов слежения, диагностики,
коррекции, прогнозирования а также управления образовательным процессом; при этом первостепенной задачей
организации отслеживания эффективного управления образовательным процессом является формирование
технологической модели мониторинга управленческого; формирование системы еѐ показателей и оценок.
Таково на сегодняшний день представление о принципах проведения педагогического мониторинга.
Выводы 1. Анализ публикаций в данном контексте показывает, что адресность исследований, затрагивающих
педагогический мониторинг, достаточно широка. Исследования по использованию педагогического мониторинга
проводились в сфере физического воспитания в высших учебных заведенияха также в учебных заведениях начального
профессионального образования.
2. Что касается предметной направленности педагогического мониторинга, то, во-первых, основным здесь
является управление педагогическим процессом будь то в пределах образовательного учреждения или региональной
системы образования. Во – вторых представляется достаточно важным то, что на сегодня главенствующее значение имеет
педагогический мониторинг, ориентированный не на отслеживание образовательного процесса или характера деятельности
педагогов а также студентов, а на конечный результат педагогического процесса (на качество). Анализ исследований,
проводимых в сфере педагогического мониторинга, говорит как раз об этом.
Органическая связь мониторинга с управленческими функциями «проявляется в том, что каждая функция
управления выступает как основная точка мониторинга, то есть мониторинг затрагивает цели а также информацию и
прогнозы, решения, организацию и выполнение педагогической деятельности а также коммуникацию и коррекцию».
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФІТНЕСОМ НА ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВКУ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ СТУДЕНТІВ
У статті показана специфіка впливу регулярних занять різними видами фітнесу в процесі академічних занять
фізичною культурою на фізичну підготовку та функціональний стан систем організму студентів.
Ключові слова: фізичні вправи, студенти, фізична підготовка, функціональний стан.
Зенина И.В, Гаврилова Н.М. Влияние занятий фитнесом на физическую подготовку и функциональное
состояние организма студентов. В статье показана специфика влияния регулярних занятий разными видами
фитнеса в процес се академических занятий физической культурой на физическую подготовку и функциональное
состояние систем организма студентов.
Ключевые слова: физические упражнения, студенты, физическая подготовка, функциональное состояние.
Zenina I.V., Gavrilova N.M. Influence of employment by fitness on physical preparation and a functional condition
of an organism of students.
Many students are paying a lot of attention to the physical education of the students, but many issues that require further
development remain unsolved. These issues include the need to improve the educational sporting specializations for students of
non-physical education institutions, the selection of sports that contribute not only to physical development, but also the development
of socialization of the individual. One such type of sport is fitness aerobics.
At present, fitness aerobics is a popular, massive sport in the country. During the exercise of fitness aerobics in the active
work involves a large group of muscles, increases the activity of the cardiovascular and respiratory systems. The steady trend in
reducing the health of students, one of the reasons for which is lack of motor activity, attracts the attention of specialists who seek to
solve the problem of hypo dynamics .
Prospective way of solving this problem, experts consider the improvement of the composition of the means of physical
education students. In particular, in order to increase the interest of students in physical education classes, it is suggested that the
most popular among the students of the system of physical exercises and sports be included into the composition of the traditional
means used. So new and quite popular among girls and women means of motor activity is the fitness system.
However, the analysis of scientific and methodological literature, which discusses the use and differentiation of the loading
parameters of various fitness programs, has revealed contradictions between the social need for attracting students to physical
education and sports, as part of a healthy lifestyle, increasing popularity of the fitness system and the lack of scientifically grounded
methods for its use in combination with traditional physical exercises and sports in the process of academic activities of physical
training the in terms of higher education.
Of course, for the use of fitness it is expedient to allocate the most popular groups of exercises and experimentally check
the peculiarities of their impact on physical qualities, physical development and functional state of the organism of the girls of the
given age.
Key words:. physical exercises, students, physical training, functional state.
Постанова проблеми. Фізичному вихованню студентів багато дослідників приділяють велику увагу, але
залишаються невирішеними багато питань, які вимагають подальшої розробки. До цих питань відносяться необхідність
вдосконалення навчальних спортивних спеціалізацій для студенток нефізкультурних вузів, підбір видів спорту, що сприяють
не тільки фізичному розвитку, а й розвитку соціалізації особистості. Одним з таких видів спорту є фітнес-аеробіка.
В даний час фітнес-аеробіка є популярним, масовим видом спорту в країні. Під час занять фітнес-аеробікою в
активну роботу залучається велика група м'язів, посилюється діяльність серцево-судинної і дихальної систем. Стійка
тенденція зниження рівня здоров'я студентів, однією з причин якої є недостатня рухова активність, привертає увагу фахівців,
які прагнуть вирішити проблему гіподинамії [4, 5].
Перспективним шляхом вирішення цієї проблеми фахівці вважають вдосконалення складу засобів фізичного
виховання студентів. Зокрема, для підвищення інтересу студентів до занять фізичною культурою пропонується до складу
традиційно використовуваних засобів включати найбільш популярні серед студентської молоді системи фізичних вправ і
видів спорту [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
Таким новим і досить популярним серед студентів засобом рухової активності є система фітнесу [1, 3, 4, 5].
Разом з тим, аналіз науково-методичної літератури, в якій розглядаються питання використання та
диференціювання параметрів навантаження різних програм фітнесу, виявив протиріччя між соціальною потребою залучення
студентської молоді до занять фізичною культурою і спортом, як складової частини здорового способу життя, зростанням
популярності системи фітнесу та відсутністю науково обґрунтованих методик щодо її використання в сукупності з
традиційними фізичними вправами і видами спорту в процесі академічних занять фізичною культурою в умовах вищого
навчального закладу.
Звісно ж, що для використання засобів фітнесу доцільно виділити найбільш популярні групи вправ і
експериментально перевірити особливості їх впливу на фізичні якості, фізичний розвиток і функціональний стан систем
організму студентів даного віку.
Метою даного дослідження було виявлення впливу занять фітнес-аеробікою на фізичний розвиток і поліпшення
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функціональних можливостей студентів політехнічного вузу.
Завдання роботи: вивчити стан питання оздоровчого ефекту занять фітнесом у студентів за літературними
джерелами; визначити ефективність впливу занять фітнесом на здоров'я студентів.
Методи і організація дослідження. Для вирішення поставленних в роботі завдань використовувалися наступні
методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних наукової літератури; антропометричні методи дослідження;
фізіологічні методи; педагогічні методи; метод анкетування; методи математичної статистики;
Для експериментальної перевірки особливостей впливу засобів фітнесу, перш за все, шляхом анкетування за
сумою місць було визначено рейтинг популярності серед студенток кожного з 10 запропонованих програм.
Для подальшого дослідження були відібрані ті засоби фітнесу, які за результатами опитування зайняли перші п'ять
місць: аеробіка, степ-аеробіка, пілатес, фітбол-аеробіка, стретчинг. Особливості їх впливу на студенток визначалися в
процесі чотирьох місяців (вересень-грудень). У дослідженні брали участь 52 студентки політехнічного вузу 1-2 курсів.
В результаті встановлено, що полуторагодинні заняття аеробікою два рази на тиждень протягом чотирьох місяців
мають позитивний вплив на загальну фізичну працездатність і загальну витривалість студентів, на що вказують статистично
достовірні зміни показника PWC170 (t = 2,14; p <0,05) і часу бігу на 1000 метрів (t = 2,36; p <0,05). Крім того у них також
покращилися показники зовнішнього дихання в пробі Штанге (t = 2,30; p <0,05) і Генчі (t = 2,41; p <0,05), функціонального
стану серцево-судинної системи за показниками проби Руф'є (t = 2,35; p <0,05) і центральної нервової системи за
показниками КЧССМ (t = 2,53; p <0,05).
Порівняльний аналіз вихідних і кінцевих показників фізичної підготовленості, фізичного розвитку і функціонального
стану систем організмустудентів, які займалися степ-аеробікою, дозволив встановити, що під впливом цих навантажень у
них покращилася загальна фізична працездатність і загальна витривалість, що підтверджують статистично достовірні зміни
показника PWC170 (t = 2,11; p <0,05) і часу бігу на 1000 метрів (t = 2,83; p <0,01), а також швидкісно-силові здібності м'язів
нижніх кінцівок і спритність, на що вказують відповідно збільшення дальності стрибка з місця (t = 2,80; p <0,01).
Позитивні зміни у цих студентів спостерігаються і за деякими показниками фізичного розвитку. Зокрема, у них
статистично достовірно знизилася маса тіла (t = 2,20; p <0,05), зменшився обхват талії (t = 2,19; p <0,05) і сідниць (t = 2,44; p
<0,05), зменшилася товщина шкірно-жирової складки на животі (під пупкової точкою) (t = 2,23; p <0,05) і на стегні ззаду по
центру (під сідничним м'язом) (t = 2,34; p <0,05).
Систематичні заняття степ-аеробікою позначилися позитивно і на функціональному стані дихальної, серцевосудинної і центральної нервової систем, а також вестибулярного аппарату студентів. На це вказують статистично достовірні
зміни показників в пробі Штанге (t = 2,28; p <0,05) і Генчі (t = 2,35; p <0,05), пробі Руф'є (t = 2,82; p < 0,01), КЧССМ (t = 2,47; p
<0,05) і пробі Яроцького (t = 2,19; p <0,05).
Заняття пілатесом надали позитивний вплив на рівень розвитку гнучкості і силової витривалості м'язів верхніх
кінцівок і черевного пресу. Це підтверджується статистично достовірними змінами відповідно кількості підтягувань у висі на
низькій перекладині (t = 2,24; p <0,05) і числа підйомів тулуба з положення лежачи на спині (t = 2,32; p <0,05) , а також
збільшенням глибини нахилу вперед з положення стоячи (t = 2,90; p <0,01). Крім того, у цих студентів за даний період
зменшилася маса тіла (t = 2,29; p <0,05), абсолютний (t = 2,47; p <0,05) і відносний (t = 2,37; p <0,05) обсяг жирового
компонента маси тіла, обхват талії (t = 2,16; p <0,05) і сідниць (t = 2,45; p <0,05 ), а також зменшилася товщина шкірножирових складок на животі (під пупкової точкою) (t = 2,16; p <0,05) і на лінії талії (на спині) (t = 2,22; p <0,05 ).
Також встановлено, що навантаження вправ пілатесу справила позитивний вплив на функціональний стан
дихальної та серцево-судинної систем, а також вестибулярного апарату, на що вказують відповідно змінилися величини в
пробах Руф'є ( t = 2,44; p <0,05) і Яроцького (t = 2,23; p <0,05).
Дослідження особливостей впливу систематичних занять фітбол-аеробікою на рівень фізичної підготовленості,
фізичного розвитку і функціонального стану студентів дозволило встановити, що у них статистично достовірно покращилися
показники спритності в бігу 3x10 метрів (t = 2,56; p <0,05), силової витривалості м'язів верхніх кінцівок за кількістю
підтягувань у висі на низькій перекладині (t = 2,49; p <0,05), силової витривалості м'язів черевного преса за кількістю підйомів
тулуба з положення лежачи на спині (t = 2,51; p <0,05), гнучкості по глибині нахилу вперед з положення стоячи (t = 2,38; p
<0,05), а також функціональний стан дихальної та серцево-судинної системи, вестибулярного аналізатора, на що вказують
статистично достовірні зміни показників в пробі Штанге (t = 2,37; p <0,05), пробі Генчі (t = 2,45; p <0,05), пробі Руф'є (t = 2,63;
p <0,05) і пробі Яроцького (t = 2,55; p <0,05).
Аналіз чотирьохмісячної динаміки показників фізичної підготовленості, фізичного розвитку і функціонального стану
систем організму студентів, які систематично три рази в тиждень займалися стретчингом, дозволив встановити, що під
впливом цих вправ у них покращилася гнучкість при нахилі вперед з положення стоячи (t = 2,41; p <0,05), вибухова сила
м'язів нижніх кінцівок (t = 2,99; p <0 , 01), а також функціональний стан серцево-судинної і центральної нервової систем, що
знайшло відображення в статистично достовірному поліпшенні показників КЧССМ (t = 2,73; p <0,05).
Також встановлено, що заняття стретчингом позитивно впливають на фізичний розвитокстудентів, що
підтверджується статистично достовірним зменшенням обхвату талії (t = 2,15; p <0,05), товщини шкірно-жирової складки на
животі (t = 2,20; p < 0,05), на животі під пупкової точкою (t = 2,29; p <0,05) і на спині на лінії талії (t = 2,15; p <0,05).
Таким чином, в результаті чотирьох місячного експерименту були встановлені специфічні для кожного з
апробованих засобів фітнесу особливості впливу на розвиток фізичних якостей, фізичний розвиток і функціональний стан
систем організму що займаються.
В цілому отримані в дослідженні дані не суперечать і розширюють відомості, які опубліковані іншими авторами
раніше.
Очевидним є факт, що отримані в результаті експериментального дослідження дані дозволяють говорити про те,
що розглянуті засоби фітнесу можна використовувати для ефективного цілеспрямованого розвитку фізичних якостей, а
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також впливу на показники фізичного розвитку та функціонального стану систем організму студентів.
Висновки. Перспективним напрямком підвищення ефективності академічних занять фізичною культурою у вузі є
вдосконалення засобів фізичного виховання шляхом включення до їх складу найбільш популярних серед студентів програм
фітнесу. Найбільш популярні серед студентів програми фітнесу володіють різними вираженими можливостями впливу на
фізичні якості, фізичний розвиток і функціональний стан систем організму: класична аеробіка; степ-аеробіка; пілатес; фітболаеробіка; стретчинг. Отримані дані функціональних і фізичних показників підтвердили ефективність введення в навчальні
заняття з фізичної культури спеціалізацію «фітнес-аеробіка».
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Іваненко Г. О.
Національний університет фізичного виховання і спорту України
ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Подготовка специалистов в сфере физического воспитания и спорта является одним из важнейших
элементов развития отрасли. Анализ литературных источников, свидетельствует, что специалистами обосновано
социальную значимость олимпийского образования, систематизированы формы и методы реализации олимпийского
образования в общеобразовательных учебных заведениях, доказано ценность олимпийского образования в процессе
подготовки специалистов отрасли «Физическая культура и спорт». В то же время, актуальным остаѐтся вопрос о
формах реализации олимпийского образования в заведениях высшего образования. В рамках проведѐнного исследования
были определены формы работы со студенческой молодѐжью, которые являются эффективными во внедрении
олимпийского образования в образовательный процесс: учебные занятия, практическая подготовка, самостоятельная
работа и контрольные мероприятия, каждая из которых имеет содержательное наполнение. Так, учебные занятия
предусматривают проведение лекций, семинаров, учебных конференций и др.; практическая подготовка включает
различные виды учебных практик; к самостоятельной работе относится работа с литературными источниками,
экспериментально-исследовательская работа и др.; контрольные мероприятия предусматривают экзамены/зачѐты,
защиты курсовых и дипломных работ и др. С целью изучения наиболее эффективных форм, в рамках которых,
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целесообразно внедрять вопросы по олимпийскому образованию в заведениях высшего образования, был проведѐн
экспертный опрос (n=10), результаты которого позволили проранжировать выделенные формы в соответствии с
эффективностью: на первом, по значимости месте идут учебные занятия, далее – контрольные мероприятия,
практическая подготовка и самостоятельная работа.
Ключевые слова. Олимпийское образование, формы, образовательный процесс, заведения высшего
образования.
Іваненко Г. О.Форми реалізації олімпійської освіти у закладах вищої освіти. Підготовка спеціалістів у сфері
фізичного виховання та спорту є одним з важливих елементів розвитку галузі. Аналіз літературних джерел свідчить,
що фахівцями обґрунтовано соціальну значущість олімпійської освіти, систематизовано форми та методи реалізації
олімпійської освіти у загальноосвітніх навчальних закладах, доведено цінність олімпійської освіти у в процесі підготовки
фахівців сфери «Фізична культура і спорт». В той же час, актуальним залишається питання щодо форм реалізації
олімпійської освіти у закладах вищої освіти. В рамках проведеного дослідження було визначено форми роботи зі
студентською молоддю, що є ефективними у впровадженні олімпійської освіти в освітній процес: навчальні заняття,
практична підготовка, самостійна робота та контрольні заходи, кожна з яких має певне змістове наповнення. Так,
навчальні заняття передбачають проведення лекцій, семінарів, навчальних конференцій та ін.; практична підготовка
включає різні види навчальних практик; до самостійної роботи входять робота з друкованими джерелами,
експериментально-дослідницька робота та ін.; контрольні заходи передбачають іспити/заліки, захист курсових та
дипломних робіт та ін. З метою визначення найбільш ефективних форм, в рамках яких, доцільно впроваджувати
питання з олімпійської освіти в закладах вищої освіти, було проведене експертне опитування (n=10), результати якого
дозволили проранжувати виділені форми в порядку ефективності: на першому, за значущістю місці йдуть навчальні
заняття, далі – контрольні заходи, практична підготовка та самостійна робота.
Ключові слова. Олімпійська освіта, форми, освітній процес, заклади вищої освіти.
Ivanenko Halyna. Forms of implementation of the olympic education in the high education establishments.
Training of specialists in the field of physical education and sports is one of the most important elements of the development of the
industry. The analysis of the academic sources shows that the experts substantiate the social significance of the Olympic education.
There were also systematized the forms and methods of implementing the Olympic education in the higher education
establishments, as well as proved the value of the Olympic education in the training of the specialists in the field "Physical Culture
and Sport".
Meanwhile, the question of implementing the forms of the Olympic education in the higher education establishments
remains relevant. Within the framework of the conducted research, there were identified the forms of work with students which are
quite effective in launching Olympic education into the educational process: training sessions, practical training, independent work
and control activities, each of which has a meaningful content.
Thus, the training sessions include lectures, seminars, training conferences, etc .; practical training includes various types
of training practices; independent work includes work with literary sources, experimental research work, etc .; control measures
include examinations / tests, defence of the thesis statements and coursework, etc.
In order to study the most effective forms, within which it is advisable to introduce questions of the Olympic education in the
higher education establishments, an expert survey was conducted (n = 10), the results of which enabled to rank the selected forms
in accordance with the effectiveness: at the first place, training sessions, further - control activities, practical training and independent
work.
Key words. Olympic education, forms, educational process, the of higher education establishments.
Постановка проблеми. Європейська інтеграція, як стратегічний напрямок розвитку країни зумовлює перебіг не
тільки економічних, соціальних процесів, які відбуваються в країні, але й освітніх [5].
Аналіз спеціалізованої науково-методичної літератури дозволяє зазначити, що метою модернізації вищої освіти в
сучасних умовах розвитку України є створення такої моделі освітнього простору, яка сприятиме підготовці активної,
конкурентоспроможної, патріотично орієнтованої особистості [1, 2]. Дослідження свідчать, що одним із шляхів вирішення цієї
проблеми є впровадження елементів олімпійської освіти в освітній процес. При цьому, вивчення фахових літературних
дозволяє виділити значну кількість науково-методичних публікацій, присвячених питанням організації освітнього процесу [2,
5, 9]; формам та методам роботи зі студентською молоддю [1, 4, 7]; у спеціалізованій літературі детально обґрунтовано
соціальну значущість олімпійської освіти та розкрито її цінність в освітньому процесі [6, 8, 9, 10]. Однак, впровадження
олімпійської освіти в процес роботи закладу вищої освіти, зокрема – форми реалізації олімпійської освіти при роботі зі
студентською молоддю залишається актуальним питанням наукових досліджень.
Зв'язок з важливими науковими програмами. Робота виконана в рамках теми: «Реалізація національної ідеї
становлення громадянина-патріота України через ціннісний потенціал олімпізму» (№ державної реєстрації: 0117U002384).
Мета роботи – визначення форм роботи зі студентською молоддю, що є ефективними у впровадженні олімпійської
освіти в освітній процес.
Методи дослідження: синтез та аналіз науково-методичної літератури, документальних джерел, синтез та
узагальнення, опитування, метод експертних оцінок.
Результати дослідження. Дослідження свідчать, що засвоєння знань студентами та ефективність освітнього
процесу залежить від адекватно підібраних форм організації процесу навчання [4]. Тому першим кроком нашої роботи було
визначення та систематизація форм організації процесу навчання, що мають місце в роботі закладів вищої освіти в Україні.
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Форми організації процесу навчання розкривають через способи взаємодії педагога зі студентами під час розв’язання
дидактичних завдань. Вони виявляються за допомогою різних шляхів керування діяльністю, спілкуванням, відносинами. У
них реалізується зміст освіти, освітні технології, стилі, методи й засоби навчання. Аналіз спеціальної науково-методичної
літератури дозволяє зазначити, що форма організації навчання – це певна структурно-організаційна та управлінська
конструкція навчального заняття залежно від його дидактичних цілей, змісту й особливостей діяльності суб’єктів та об’єктів
навчання. На думку спеціалістів, форми організації навчання мають упорядковувати навчальний процес. Їхньою провідною
ознакою для класифікації є дидактичні цілі. Водночас кожна організаційна форма навчання може мати кілька дидактичних
цілей [6, 7].
Першим кроком нашої роботи було вивчення форм, що мають місце в забезпеченні освітнього процесу у закладах
вищої освіти. В Законі України «Про вищу освіту» [3] зазначено, що освітній процес у закладах вищої освіти здійснюється за
такими формами: 1) навчальні заняття; 2) самостійна робота; 3) практична підготовка; 4) контрольні заходи.
Опитування фахівців дозволило зазначити, що питання з олімпійської освіти доцільно впроваджують в рамках всіх
перерахованих форм, тому наступним кроком дослідження було визначення змістового наповнення виділених форм
організації освітнього процесу у закладах вищої освіти, що мають місце у нашій країні (таб.1).
Узагальнення матеріалу свідчить, що до першої групи належать: лекція, семінар, лабораторне заняття, практичне
заняття, індивідуальне заняття, навчальна конференція, консультація, навчальна гра, брейн-ринг та ін. Дослідження
свідчать, що саме ця форма є найбільш поширеною (за загальним часом, що відводиться на навчання) при роботі зі
студентською молоддю. Під час навчальних занять студент має змогу отримати інформацію від викладача, що може стати
ефективним шляхом впровадження олімпійської освіти у навчальний процес. Ці організаційні форми навчання мають свої
особливості. Їх урахування дає змогу оптимізувати процес навчання.
Таблиця 1.
Змістове «наповнення» форм освітнього процесу
Навчальні заняття
Практична підготовка
Самостійна робота
Контрольні заходи
лекція, семінар,
лабораторне заняття,
практичне заняття,
індивідуальне заняття,
навчальна конференція,
консультація, навчальна
гра, брейн-ринг,
інтерактивне навчання,
дистанційне навчання

навчальна практика,
технологічна практика,
переддипломна практика,
стажування

робота з друкованими
іспити/заліки, контроль, контрольні
джерелами, самостійне
роботи, контрольна перевірка
вивчення певних питань,
оволодіння професійними
участь у роботі гуртків,
знаннями, навичками і вміннями з
експериментальнорізних предметів, вирішення
дослідницька робота,
кваліфікаційних завдань, захист
самостійний перегляд
курсових та дипломних робіт
телепередач, тематичних
кінофільмів,
прослуховування
радіопередач та ін.
Дидактична мета другої групи – організаційних форм практичної підготовки – формування у студентів професійних
навичок, а також практичних умінь, необхідних для виконання професійних завдань. Практична підготовка студентів в
закладах вищої освіти є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. Практична підготовка студентів здійснюється на
підприємствах і організаціях різних галузей господарства, науки, освіти, охорони здоров’я, культури та мистецтва, торгівлі і
державного управління. Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним
керівництвом викладача закладу вищої освіти та спеціаліста з даного фаху, що дає змогу студентам застосувати на практиці
засвоєний матеріал, зокрема з олімпійської освіти. Програма практичної підготовки та терміни її проведення визначаються
навчальним планом.
До третьої групи організаційних форм самостійної роботи – належить робота з друкованими джерелами
(підручниками, навчальними посібниками, інструкціями, настановами тощо), самостійне вивчення певних питань, участь у
роботі гуртків, експериментально-дослідницька робота, самостійний перегляд телепередач, тематичних кінофільмів,
прослуховування радіопередач та ін. Мета самостійної роботи студентів – самостійне вивчення, закріплення й поглиблення
раніше здобутих і нових знань, набуття практичних навичок і умінь. Дидактичні цілі самостійної роботи: закріплення,
поглиблення, розширення й систематизація знань, здобутих під час аудиторних занять; самостійне оволодіння новим
навчальним матеріалом; формування професійних навичок і вмінь; формування вмінь і навичок самостійної розумової праці;
розвиток самостійності мислення, творчого підходу до розв’язання поставлених завдань; самоосвіта. Завдяки цій формі,
студенти мають змогу отримати більше інформації з різноманітних джерел, різнобічно розглянути питання, які вивчаються,
що є ефективним для впровадження олімпійської освіти в освітній процес. До четвертої групи – організаційних форм
контрольних заходів – належать: іспити/заліки, модульний контроль, контрольні роботи, контрольна перевірка оволодіння
професійними знаннями, навичками і вміннями з різних предметів, розв’язання кваліфікаційних завдань, захист курсових і
дипломних робіт. Дана форма дозволяє покращити якість впровадження олімпійської освіти серед студентів, стимулюючи їх
до кращого засвоєння та розуміння матеріалу, що вивчається. Наступним кроком роботи було проведення експертного
опитування (n=10) з метою визначення найбільш ефективних форм, в рамках яких доцільно впроваджувати питання з
олімпійської освіти в освітній процес роботи зі студентами. Результати експертного оцінювання дозволили проранжувати
виділені форми, щодо ефективності їх використання у процесі впровадження питань з олімпійської освіти. Так, що найбільш
ефективною формою фахівці вважають – навчальні заняття, далі, за значущістю йдуть контрольні заходи, практична
підготовка, самостійна робота. Отримані результати дозволяють рекомендувати їх до використання в рамках впровадження
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питань з олімпійської освіти в освітній процес роботи зі студентами.
Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження будуть присвячені обґрунтуванню ефективних
методів впровадження олімпійської освіти в роботу зі студентською молоддю, а також обґрунтуванню шляхів вдосконалення
освітнього процесу у закладах вищої освіти шляхом інтеграції питань з олімпійської освіти.
Висновки:1. Аналіз літературних джерел дозволяє зазначити, що олімпійська освіта є ефективним засобом
гуманізації освітнього процесу, що сприяє залученню молоді до здорового способу життя, розширяє кругозір, дозволяє
протидіяти ряду негативних соціальних факторів; при цьому, питання щодо форм впровадження питань з олімпійської освіти
в процес роботи зі студентською молоддю залишається актуальним у наявних наукових дослідженнях. 2. Синтез та
узагальнення даних спеціальної літератури, нормативних документів, проведення бесід із фахівцями дозволили зазначити,
що основними формами, в рамках яких доцільно впроваджувати питання з олімпійської освіти є: навчальні заняття,
практична підготовка, самосійна робота та контрольні заходи. 3. Дослідження дозволили визначити змістове наповнення
кожної з форм організації освітнього процесу. Так, навчальні заняття передбачають проведення лекцій, семінарів,
навчальних конференцій та інш.; практична підготовка включає різні види навчальних практик; до самостійної роботи
входять робота з друкованими джерелами, експериментально-дослідницька робота та ін.; контрольні заходи передбачають
іспити/заліки, захист курсових та дипломних робіт та ін.
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Іванишин Ю.І., Ковальчук Л.В., Іванишин І.М.
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
ВПЛИВ ЗАСОБІВ ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ПІДЛІТКІВ 13–14
РОКІВ ЧОЛОВІЧОЇ СТАТІ
Метою дослідження було виявлення впливу екстремальних видів рухової активності (скейтбордингу та
роллеспорту) на фізичну підготовленість підлітків 13–14 років чоловічої статі. У результаті дослідження впливу
екстремальних засобів фізичного виховання на фізичну підготовленість підлітків, які займалися в позаурочний час
скейтбордингом та роллерспортом, було виявлено її покращення на рівні статистичної тенденції вже після півроку
систематичних занять за авторською програмою. Встановлено достовірний приріст рівня фізичної підготовленості
досліджуваного контингенту після експерименту.
Ключові слова: підлітки, фізичне виховання, скейтбординг, роллерспорт, фізична підготовленість
Иванишин Ю.И., Ковальчук Л.В., Иванишин И.М.. Влияние средств экстремальной двигательной
активности на физическую подготовленность подростков 13–14 лет мужского пола. Целью исследования было
изучить влияние экстремальных видов двигательной активности (скейтбординга и роллеспорта) на физическую
подготовленность подростков 13–14 лет мужского пола. В результате исследования влияния экстремальных средств
физического воспитания на физическую подготовленность подростков, занимавшихся во внеурочное время
скейтбордингом и роллерспортом, было обнаружено ее улучшения на уровне статистической тенденции уже после
полугода систематических занятий по авторской программе. Установлен достоверный прирост уровня физической
подготовленности исследуемого контингента после эксперимента.
Ключевые слова: подростки, физическое воспитание, скейтбординг, роллерспорт, физическая
подготовленность
Summary. Ivanyshyn Ju. I., Kovalchuk L.V., Ivanyshyn I.M. Influence of extreme motor activity means on physical
preparedness of male adolescents aged 13–14. The aim of the study is to identify the effects of motor activity extreme types
(skateboarding and roller sport) on physical preparedness of male adolescents aged 13–14. 20 adolescents of secondary school50
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lyceum number 23 of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University (Ivano-Frankivsk) participated in the experiment. The pupils
of experimental group were training under the author’s methodology in health recovering club “Extreme”. The duration of the forming
experiment lasted 9 months. The physical preparedness testing was performed using a modified battery of J. Talag tests [15], which
consists of 7 tests: 30m sprint, standing long and vertical jumps, medicine ball overhead throw, curl-up test for 2 minutes, back-saver
sit and reach, comprehensive test for coordination abilities. As a result of the study of extreme physical education influence on the
physical preparedness of adolescents engaged in extracurricular skateboarding and roller sports activity, its improvement has
already been revealed according to the statistic tendency after six months of author's program systematic training. There was
established a significant increase of physical preparedness level of studied contingent after the experiment. It is shown that using
roller sports and skateboarding equipment in extra-curricular physical education forms resulted in threefold quantity decreasing of
teenagers with low physical preparedness (25.00% versus 76.47%).
Key words: adolescents, physical education, skateboarding, roller sport, physical preparedness.
Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень та публікацій її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями. Зниження за останніх 20 років на 75 % рухової активності школярів [14], дані офіційної
статистики, за якими в Україні більше 85 % учнівської молоді мають проблеми із здоров’ям [16], стали передумовою
розроблення комплексної програми із розвитку координаційних здібностей учнів 13–14-річного віку засобами екстремальних
видів рухової активності.
На думку значної частини дослідників [2] та за нашими спостереженнями, цей стан значною мірою зумовлений
малоефективною системою позакласної роботи у сучасній школі, якій притаманний авторитарний підхід до планування
занять, де не беруться до уваги інтереси та бажання учнів [13]. Разом з тим, сучасна позакласна робота в умовах школи не
зазнала оновлення ні у змісті, ні у формах.
Дослідження виконано відповідно до теми кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту «Теоретикометодичні основи диференційованого фізичного виховання в дошкільних закладах, школах та позашкільних установах»
(номер державної реєстрації 0116U003890) Зведеного плану НДР ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника» на 2014-2018 рр.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фізична підготовленість – це результат фізичної підготовки, що
досягається при тренуванні рухових навичок і підвищенні рівня працездатності організму, які потрібні для засвоєння й
виконання людиною визначеного виду діяльності.
Останніми роками все більша увага фахівців та дослідників у галузі фізичної культури звертається на необхідність
перебудови навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів і впровадження інноваційних підходів у
систему фізичного виховання учнів різного віку з урахуванням їх інтересів та потреб [7; 9; 11; 12].
Пошуком шляхів удосконалення системи фізичного виховання учнів підліткового віку займалися різні дослідники [8;
14]. Так, у роботі Н. В. Москаленко висвітлена концепція проектування інноваційних технологій у фізичному вихованні
молодших школярів [4]; використання степ-аеробіки як засобу підвищення рівня фізичної підготовленості дівчат 13–14 років
висвітлено в роботі І.В. Степанової [10], елементів таеквон-до в процесі фізичного виховання підлітків у працях С. Страшко
[206, 207]; засобів туризму у роботі Б. П. Пангелова та ін. [6]; питання оптимізації занять оздоровчої спрямованості у
фізичному вихованні хлопчиків 11–14 років висвітлені в роботі К.М. Сидорченка [8]; проблеми позаурочної роботи з
фізичного виховання учнів і підлітків зокрема досліджували як вітчизняні, так зарубіжні науковці [2; 11; 12; 14].
Отже, удосконалення системи фізичного виховання в загальноосвітній школі вимагає пошуку нових засобів і
методів розвитку рухових якостей, якими у підлітковому віці, на нашу думку, є засоби екстремальних видів рухової активності
[3].
Формулювання мети й завдань дослідження. Виявити вплив екстремальних видів рухової активності
(скейтбордингу та роллеспорту) на фізичну підготовленість підлітків 13–14 років чоловічої статі.
Матеріал і методи. Констатувальний етап дослідження проведено на базі СШ I–IІI ступенів № 5, 11, ЗОШ I–III
ступенів № 17, 22, 23 м. Івано-Франківська. У дослідженнях взяли участь хлопці віком 13–14 років. Усього обстежено 102
особи, які не займалися у спортивних секціях у позаурочний час. У формувальному експерименті, який проводився на базі
загальноосвітньої школи-ліцею №23 Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ),
брали участь 20 підлітків 13–14 років чоловічої статі. Тривалість формувального експерименту становила 9 місяців. В
експериментальній групі (ЕГ) впроваджували програму формування координаційних якостей підлітків 13–14 років засобами
скейтбордингу та роллерспорту в умовах позаурочних форм фізичного виховання.
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури, практичного досвіду
тренерів-волонтерів; тестування фізичної підготовленості за допомогою модифікованої батареї тестів J. Таlagа [15], яка
складалася із 7 тестів для підлітків 13–14 років; методи математичної статистики (варіаційний аналіз, перевірки статистичних
гіпотез) з використанням пакету прикладних програм ―Statistika 6.0‖ [5].
Виклад основного матеріалу дослідження. У результаті проведеного дослідження нами визначені показники
фізичної підготовленості підлітків експериментальної групи, а також досліджена динаміка абсолютного та відносного
приросту цих показників на проміжних та кінцевому етапах експерименту (табл. 1). Порівнюючи вихідні та проміжні дані, ми
бачимо, що в експериментальній групі, в якій використовувалися засоби екстремальної рухової активності (скейтбордингу та
роллерспорту) абсолютний та відносний приріст показників фізичної підготовленості відбувся у всіх тестових вправах: бігу на
30 м результат покращився на 0,44 с (t = 3,23; р < 0,01), стрибку в довжину з місця на 13,3 см (t = 2,77; р < 0,01), стрибку у
висоту з місця на 4,03 см (t = 2,75; р < 0,01), метанні медичного м’яча стоячи з-за голови уперед на 1,48 м (t = 2,30; р < 0,05),
підніманні тулуба в сід протягом 2 хв на 12,21 раза (t = 4,69; р < 0,001), нахилу тулуба вперед на 4,13 см (t = 3,67; р < 0,001),
комплексному координаційному тесті на 1,46 с (t = 2,84; р < 0,01).
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Таблиця 1
Показники фізичної підготовленості підлітків 13–14 років чоловічої статі експериментальної та контрольної
груп (М ± mх)
група
після
10–12 тижнів
22–24 тижні
контролю
До експерименту
експерименту
Тестова вправа
(ЕВРА)
(n = 102)
(n = 20)
(n = 47)
Біг на 30 м, с
5,23 ± 0,08
5,14 ± 0,15
4,95 ± 0,13Т
4,79 ± 0,13**•
4,02 ± 0,03
••
Стрибок у довжину з
190,10 ± 2,80
195,50 ± 3,07
200,71 ± 4,58Т
203,42 ± 3,89 210,70 ± 4,58
місця, см
**
Метання медичного м’яча
6,87 ± 0,17
7,15 ± 0,55
7,88 ± 0,85
8,35 ± 0,62*•
10,70 ± 0,17
стоячи
з-за
голови
уперед, м
Піднімання тулуба в сід
51,25 ± 1,34
57,95 ± 2,02**
60,25 ± 2,00***
63,46 ± 2,23** 71,17 ± 0,94
протягом 2 хв, разів
*••
Стрибок угору з місця, см
35,62 ± 1,02
37,15 ± 0,82
38,55 ± 1,15Т
39,65 ± 1,05** 42,87 ± 1,15
•
Комплексний тест на
14,73 ± 0,25
14,03 ± 0,39
13,48 ± 0,42*
13,27 ± 0,45** 12,14 ± 0,20
визначення
•
координаційних
здібностей, с
Нахил тулуба вперед, см
5,52 ± 0,79
6,45 ± 0,93
7,84 ± 0,80*
9,65 ± 0,80***
2,00 ± 0,80
•
Примітки:
1)
* – достовірні відмінності між показниками експериментальної групи до та на різних етапах експерименту (*
– p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001);
2)
• – достовірні відмінності між показниками ЕГ після експерименту та ІІІ гупи (ЕВ РА) (• – p < 0,05; •• –
p < 0,01; ••• – p < 0,001);
3)
Т – відмінності на рівні статистичної тенденції (p < 0,1)
Темпи приросту значень показників фізичних якостей підлітків, які займалися скейтбордингом та роллерспортом
показано на рис. 1.

Рис. 1 Темпи приросту показників фізичної підготовленості підлітків ЕГ протягом формувального експерименту: 1
– біг на 30 м; 2 – стрибок у довжину з місця; 3 – стрибок угору з місця; 4 – метання медичного м’яча, стоячи з-за голови
уперед; 5 – піднімання тулуба з положення лежачи протягом 2 хв; 6 – нахил тулуба вперед з положення сидячи; 7 –
комплексний тест на визначення координаційних здібностей
Узагальнивши дані ми встановили, що найбільш суттєві зміни показників фізичної підготовленості у підлітків 13–14
років чоловічої статі ЕГ відбулися в показниках тесту на гнучкість (нахил тулуба вперед із положення сидячи) – результат
покращився на 54,45 % (p < 0,001), показниках силової витривалості м’язів черевного пресу, де результат зріс на 21,29 %
(p < 0,001), а також вибухової сили м’язів рук – показник зріс на 19,45 % (p < 0,05). Також, на 10,71 % покращився результат у
стрибку з місця в висоту (р < 0,01), на 10,43 % зменшився час виконання комплексного тесту на визначення координаційних
здібностей (р < 0,01). Темпи приросту результатів у цих тестах (більше 10–15 %), відповідно до класифікації за формулою
С. Броуді [5], свідчать про те, що зміни значень у цих тестах відбулися не тільки за рахунок росту природної рухової
активності, а й за рахунок цілеспрямованої системи занять за запропонованою програмою.
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Статистично значущих змін зазнали також інші досліджені показники, а саме: на 8,78 % зменшився час бігу на
дистанції 30 м (р < 0,01) та на 6,76 % – у стрибку в довжину (p < 0,01).
Перерозподіл за рівнями фізичної підготовленості вказав на достовірні зміни фізичної підготовленості підлітків 13–
14 років ЕГ (рис. 2).

Рис. 2 Динаміка розподілу підлітків 13–14 років ЕГ за рівнями фізичної підготовленості протягом
формувального експерименту: * – достовірність відмінностей з вихідним станом (* – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** –
р < 0,001); Т – достовірність відмінностей на рівні статистичної тенденції (р < 0,1)
Так, високого рівня фізичної підготовленості досягли 5,00 % представників ЕГ, тоді як до експерименту таких у цій
групі не було. На 7,06 % збільшилась частка підлітків ЕГ із рівнем вище за середній, середній рівень мали кожен п'ятий
(20,00 %) проти 7,84 % до експерименту, кількість осіб з нижче середнього рівнем фізичної підготовленості зросла майже в
три рази (40,00 % проти 12,75 %). Слід відзначити, що більш як втричі зменшилась, зокрема, 6,8 %я, частка підлітків ЕГ, які
мали низький рівень фізичної підготовленості (25,00 % проти 76,47 %) (χ2 = 23,37, р < 0,01).
Висновок. Отже, в результаті дослідження фізичної підготовленості підлітків, які займалися в позаурочний час
скейтбордингом та роллерспортом, було встановлено її покращення на рівні статистичної тенденції вже після півроку
систематичних занять за авторською програмою, а після експерименту ці зміни мали достовірний характер.
Найбільших змін під впливом авторської програми зазнали силові якості та гнучкість, а також спринтерська
швидкість і координаційні якості.
Перспективи подальших розвідок полягають у дослідженні впливу засобів екстремальних видів рухової
активності, спрямованих на підвищення координаційних здібностей, на взаємозв’язок між параметрами фізичної
підготовленості, розвитком координаційних здібностей і психологічними та психофізіологічними показниками підлітків 13–14
років.
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Куценко В.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ
ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ
Статья посвящена вопросам реабилитации пациентов с синдромом хронической усталости. Автор
представляет результаты собственных исследований пациентов с синдромом хронической усталости и оценивает их
уровень физического состояния до и после применения методики скандинавской ходьбы. На основании полученных в
течение 4 месяцев результатов, автором практически установлено положительное влияние методики скандинавской
ходьбы на восстановления людей с синдромом хронической усталости. Однако стоит отметить о необходимости
продолжения таким людям реабилитационных мероприятий ещѐ в течение 6-12 месяцев, поскольку это позволит
поднять уровень физического состояния и избежать возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Особое
внимание вопросу профилактики следует уделять в возрасте 40 - 60 лет, особенно мужчинам.
Ключевые слова: скандинавская ходьба, синдром хронической усталости, физическая реабилитация
Куценко Віталій. Застосування методики скандинавської ходьби в комплексному лікуванні пацієнтів з
синдромом хронічної втоми. Стаття присвячена питанням реабілітації пацієнтів з синдромом хронічної втоми. Автор
представляє власних результати досліджень пацієнтів з синдромом хронічної втоми і оцінює їх рівень фізичного стану
до та після застосування методики скандинавської ходьби. На підставі отриманих протягом 4 місяців результатів,
автором практично встановлено позитивний вплив методики скандинавської ходьби на відновлення людей з синдромом
хронічної втоми. Однак варто зазначити про необхідність продовження таким людям реабілітаційних заходів ще
протягом 6-12 місяців, оскільки це дозволить підняти рівень фізичного стану та уникнути виникнення серцево-судинних
захворювань. Особливу увагу питанню профілактики слід приділяти у віці 40 - 60 років, особливо чоловікам.
Ключові слова: скандинавська ходьба, синдром хронічної втоми, фізична реабілітація
Kutsenko Vitaly. Application of the technique of nordic walking in the complex treatment of patients with chronic
fatigue syndrome. The article is devoted to rehabilitation of patients with chronic fatigue syndrome. The author presents the results
of her own studies of patients with chronic fatigue syndrome and assesses their level of physical condition before and after applying
the Scandinavian walking technique. According to the technique of the author, the duration of training on the first month of training
was up to 10-12 minutes; then starting from the 2nd month, the duration of the classes was increased by 4-5 minutes in each class
and by the end of the 2nd month the duration of the session was 30 minutes. Based on the results obtained within 4 months, the
author has practically established the positive influence of the Nordic walking technique on the recovery of people with chronic
fatigue syndrome. The author explains this effect of Scandinavian walking with a number of advantages over conventional walking
training, as it facilitates the movement itself, which is difficult in patients with CFS due to excessive body weight, reduces the load on
the joints by 10-30%, and, most importantly, - quite effectively trains the respiratory and cardiovascular system in patients.
The positive results of the Scandinavian walk are also confirmed by the results of the research. 39 women and 24 men
were examined. The average age of women was 46.27 ± 8,88 years. Based on the results of the studies, significant improvements
were observed in 50% of patients with chronic fatigue syndrome after rehabilitation. In 13 women (33.33%), the indices of the
physical state index remained unchanged. And only in 5 women (19.2%) with chronic fatigue syndrome after rehabilitation the index
of physical condition and its evaluation - decreased. Before the rehabilitation, 15.4% of women had a low physical condition index,
and in 30.8% the physical condition was below the average level, after rehabilitation of women with a low level of the physical state
index there was not; Only 26.9% of women with the level of the physical state index were below the average.
In 29.5% of men, there was a significant improvement in these indicators. If before the rehabilitation in men with chronic
fatigue syndrome a "low" physical condition index was observed in 17.6% of patients, and a "below average" index in 23.5% of
patients, after the rehabilitation of patients with a physical state index "low" remained 5.88%, and with the index - below the average
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was 29.4% of men.
It is worth noting the need to continue to such people rehabilitation activities for another 6-12 months, since this will raise
the level of physical condition and avoid the occurrence of cardiovascular diseases. Particular attention should be given to patients
aged 40-60, especially men.
Кey words: nordic walking, chronic fatigue syndrome, physical rehabilitation.
Постановка проблемы. Актуальной проблемой мировой медицины 21-го столетия является «Синдром
хронической усталости» (СХУ) (Chronic fatique syndrome), который появился на протяжении последних двух десятилетий [14]. Актуальность проблемы синдрома хронической усталости обусловлена тем, что у пациентов с указанным синдромом,
появляется беспричинная усталость, которая не проходит после отдыха, длится несколько месяцев. При этом у пациентов
снижается на 50% и более физическая работоспособность, ухудшается интеллектуальная деятельность, снижается память,
нарушается сон, изменяется психоэмоциональное состояние, возникают психосоматические нарушения личности пациентов
[3].
Так, по данным национального Центра инфекционных заболеваний и Центра по контролю заболеваемости, с 1996
по 2000 гг. в США зафиксировано от 4 до 10 случаев СХУ на 100 тысяч взрослых (18 лет и старше), независимо от пола и
расы. По данным эпидемиологических служб США, как минимум, от 30 до 50 тысяч человек в Америке больны СХУ.
Совершенно очевидно, что общее количество больных СХУ неуклонно растѐт [6].
Анализ последних исследований и публикаций. Увеличение количества заболеваний, связанных с
нарушениями нейроиммуно-гормональных систем, обусловлено резким ухудшением экологических показателей, активацией
латентных вирусов, возрастанием психоэмоциональных перегрузок, ведущих к снижению устойчивости организма и
усилению невротических и иммунных нарушений при СХУ, что обусловливает необходимость комплексного системного
подхода к диагностике, лечению и профилактике этого заболевания. Одной из первоочередных задач является
восстановительное лечение пациентов с СХУ.
Остается значительное количество вопросов в отношении лечения СХУ и прогноза заболевания, поскольку на
сегодняшний день не разработаны эффективные методы лечения этого заболевания. Как правило, лечение СХУ состоит в
симптоматической терапии, которая, при необходимости, может сопровождаться медикаментозной коррекцией
нейроиммунных расстройств. Из всего вышеизложенного становится очевидным насколько актуальной и сложной
проблемой для учѐных различных специальностей является проблема – «Синдром хронической усталости».
В настоящее время синдром хронической усталости в большинстве своѐм регистрируется в экологически
неблагоприятных регионах, где высокий уровень загрязнения окружающей среды химически вредными веществами, или
повышен уровень радиации. Эти факторы негативно влияют на состояние иммунной системы, ослабляют ее (клинически
этот этап определяют, как синдром повышенной утомляемости), что способствует активации латентных вирусов,
возникновению персистирующей вирусной инфекции с поражением центральной нервной системы, преимущественно
височно-лимбической области.
В развитии ответных реакций организма на стрессорные воздействия, особенно при действии интенсивных и
длительных возмущающих факторов, ведущая роль принадлежит нервной, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой и
иммунной системам, гибкое взаимодействие которых и их устойчивое функционирование в целом определяют
резистентность организма к психоэмоциональным перегрузкам и действию разнообразных факторов внешней среды.
Нарушение взаимодействия между нервной, иммунной и эндокринной системами играет важнейшую роль в развитии и
прогрессирование СХУ.
Несмотря на то, что этот синдром не является опасным для жизни пациента заболеванием, тем не менее, он
оказывает своѐ негативное действие на соматическое здоровье пациента, уменьшая на 50% и более его физическую
активность, а также нарушая психическое состояние человека, которое вызывает негативное отношение близких к нему
людей и в социальной среде в целом. Все это обусловило выбор направления нашего исследования.
Цель работы – оценить роль применения скандинавской ходьбы в восстановительном лечении пациентов с
синдромом хронической усталости.
Методы и организация исследования. Всего нами было обследовано 63 пациента с синдромом хронической
усталости. Среди обследованных - 39 женщин и 24 мужчины. Средний возраст у женщин составил 46,27±8,88 лет; у
мужчин средний возраст составил 49,76±8,61 лет.
Возраст, в каком были выявлены признаки синдрома хронической усталости у пациентов женского и мужского пола
представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Распределение пациентов с синдромом хронической усталости по возрастным группам
Возраст, лет
27-30
31-39
40-49
50-59
60- и больше
абс. кол%
абс.
%
абс. кол%
абс. кол%
абс. кол-во
%
во (чел.)
кол-во
во (чел.)
во (чел.)
(чел.)
(чел.)
Женщины
1
2,56
9
23,1
16
41,0
12
30,77
1
2,56
n=39
Мужчины
1
4,17
1
4,17
8
33,3
12
50,0
2
8,33
n=24
Оценка уровня физического состояния осуществлялась по формуле Е.А. Пироговой (ИФС):
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ИФС = 700-3 х ЧСС – 2,5 х Ад среднее – 2,7 х возраст + 0,28 х вес
350 – 2,6 х возраст + 0,21 х рост
Продолжительность наблюдения составила 4 месяца.
Результаты исследований и их обсуждение. Анализ показателей индекса физического состояния у женщин с
синдромом хронической усталости, до проведения физической реабилитации, свидетельствует о некоторых особенностях
относительно уровня физического состояния в возрастном аспекте у пациенток с синдромом хронической усталости. Так, из
11 женщин в возрасте от 27 до 46 лет, у 8 пациенток (72,7%) был определѐн средний уровень физического состояния.
Только у 1 женщины (9,1%) был определѐн высокий уровень физического состояния – 0,913 у.е.; а у 2-х пациенток
(18,2%) физическое состояние отвечало уровню – ниже средний – 0,446 у.е. у 2-х пациенток 0,45 у.е. У 10 женщин (66,7%)
из обследованных женщин уровень физического состояния оказался ниже среднего и низким.
Оценивая физическое состояние отметим, что только у двух мужчин показатели индекса физического состояния
оказались высокими (ИФС – 0,991) и выше среднего – у 1 пациента (38 лет) – (ИФС 0,680 у.е.).
У пациентов в возрасте от 41 до 63-х лет индекс физического состояния колебался от ниже среднего – 0,395 у.е. до
низкого – 0,264 у.е. у 1 – го пациента.
Общая тенденция к снижению индекса физического состояния у мужчин с СХУ, по мере увеличения возраста,
также, как и у женщин, сохранялась, однако колебания индекса физического состояния у мужчин сильно отличались – у
некоторых более старших мужчин индекс физического состояния был выше, чем у более молодых (49 лет - 0,720; Л-в, 50
лет – 0,553; 55 лет – 0,684).
Пациентов с уровнем физического состояния – ниже среднего, среди женщин оказалось 30,8%, а среди мужчин –
23,5%. Коррекционно-восстановительные мероприятия при СХУ, основой которых являются средства и методы физической
реабилитации, широко используются на всех этапах восстановительного лечения [2]. Мышечная активность, в различных ее
проявлениях, является одним из наиболее мощных средств в процессе формирования организма, повышения его защитноприспособительных свойств, в значительной мере определяющих уровень физического развития и состояния здоровья [3].
Многими исследователями [1-6] доказано, что дозированная физическая нагрузка способствует стимуляции
функционирования всех реакций, повышению компенсаторных механизмов, восстановлению нарушенных функций органов
и систем. Воздействие физических упражнений на различные системы организма является, ни с чем не сравнимым и не
заменимым средством укрепления здоровья, профилактики осложнений, лечения различных нарушений и заболеваний [6].
Физическая активность в виде, ходьбы является наиболее физиологическим и безопасным методом тренировки
для здоровья пациентов, так как она легко дозируется. Использование дозированной ходьбы обусловлено с биологической
и физиологической позиций, так как ходьба улучшает гемодинамику, сократительную способность миокарда, усиливает
дыхательную функцию и оказывает общетонизирующее воздействие на организм, так как в процессе ходьбы задействуются
крупные группы мышц [8].
Тренировочные нагрузки должны быть безопасными для пациентов, так как в последние годы дозированную
ходьбу специалисты рекомендуют проводить в домашних условиях [3-5]. Безопасность тренировочной нагрузки при
дозированной ходьбе базируется на определении пороговой толерантности сердечно-сосудистой системы пациента к
физической нагрузке.
В нашем исследовании в качестве дозированной ходьбы мы использовали, так называемую, «скандинавскую
ходьбу», как разновидность тренировочной дозированной ходьбы.
Аргументом для использования «скандинавской ходьбы» в восстановительном лечении при СХУ были жалобы
пациентов на хроническую усталость, что подтверждалось результатами предварительного исследования, которые
свидетельствовали о низком физическом состоянии и сниженной физической работоспособности как у женщин, так и у
мужчин. Из числа обследованных у 15,4% пациенток был низкий уровень физического состояния, а у мужчин – 17,6%.
Физическое состояние пациентов с уровнем – ниже среднего уровня, также сопровождалось наличием у них факторов риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний. У таких пациентов несколько выше физическая работоспособность, однако у
них снижена толерантность к физическим нагрузкам и состояние здоровья находится на грани нормы и патологии.
Наличие каких-либо стрессовых ситуаций, приводят к ухудшению состояния их здоровья и могут вызывать
состояние дезадаптации [2-5]. Становится очевидным, что использование движения или ходьбы, как биологической
потребности организма, и наиболее эффективного средства из форм лечебной физкультуры, показано пациентам с
синдромом хронической усталости не только с целью реабилитации их состояния, но и с целью профилактики развития
сердечно-сосудистых заболеваний.
Скандинавская ходьба имеет ряд преимуществ по сравнению с обычной тренировочной ходьбой, так как облегчает
само движение, которое затруднено у пациентов с СХУ в связи с избыточной массой тела, снижает на 10-30% нагрузку на
суставы, и, что наиболее важно, – достаточно эффективно тренирует дыхательную и сердечно-сосудистую систему у
пациентов.
«Скандинавскую ходьбу» у пациентов с СХУ мы использовали на первом этапе – в фитнес клубе, 3 раза в неделю,
в течение 1 месяца; затем - в течение ещѐ одного месяца, 4-5 раз в неделю.
Продолжительность тренировок на 1-ом месяце занятий составляла до 10-12 минут; затем начиная со 2-го месяца,
продолжительность занятий увеличивали на 4-5 минут в каждом занятии и к концу 2-го месяца продолжительность занятия
составляла уже 30 минут.
При тренировке «скандинавской ходьбой» контролировали темп ходьбы путѐм подсчѐта частоты сердечных
сокращений, которая была определена у каждого пациента ранее с помощью пробы PWC 170 [6].
Особое внимание уделяли пациентам с низким и ниже среднего уровнями физического состояния, у которых
факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний оказались более выраженными. Таким образом, у женщин с
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низким уровнем физического состояния (у 15,4% обследованных) и у 30,8% женщин с уровнем физического состояния –
ниже среднего, а также у мужчин 17,6% и 23,5% соответственно, использование «скандинавской ходьбы», как наиболее
эффективного средства физической реабилитации, позволило существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых
заболеваний
Оценивая результаты комплексного лечения с применением методики скандинавской ходьбы отметим, что показатели индекса
физического состояния у 50% пациенток с синдромом хронической усталости значительно улучшились. У 13-ти женщин (33,33% случаев)
показатели индекса физического состояния остались прежними. И только у 5-ти женщин (19,2%) с синдромом хронической усталости
после проведения реабилитации индекс физического состояния и его оценка – уменьшились.
Если до проведения реабилитации у 15,4% женщин имел место низкий индекс физического состояния, и у 30,8%
уровень физического состояния соответствовал уровню - ниже среднего, то после реабилитации женщин с низким уровнем
индекса физического состояния не оказалось; осталось только 26,9% женщин с уровнем индекса физического состояния –
ниже среднего.
Оценивая в целом показатели индекса физического состояния мужчин с синдромом хронической усталости после
проведѐнных реабилитационных мероприятий, следует отметить существенное улучшение указанных показателей у 29,5%
мужчин.
Так, если до проведения реабилитации у мужчин с синдромом хронической усталости «низкий» индекс
физического состояния наблюдался у 17,6 % пациентов, а индекс «ниже среднего» у 23,5% пациентов, то после проведения
реабилитации пациентов с индексом физического состояния «низкий» осталось 5,88%, а с индексом – ниже среднего
оказалось 29,4% мужчин.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об эффективности использования методики
скандинавской ходьбы для восстановления людей с синдромом хронической усталости. Однако стоит отметить о
необходимости продолжения таким людям реабилитационных мероприятий ещѐ в течение 6-12 месяцев, поскольку это
позволит поднять уровень физического состояния и избежать возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Особо
следует уделять внимание пациентам в возрасте 40 - 60 лет, особенно мужчинам.
Выводы. Из результатов исследования физического состояния женщин и мужчин с СХУ и эффективности
проведения реабилитационных мероприятия стоит выделить, что у мужчин эффективность реабилитации ниже, чем у
женщин, поскольку после окончания 4-х месячной программы реабилитации в группе по результатам исследований
оставались мужчины с низким уровнем физического состояния, тогда как среди женщин с низким уровнем физического
состояния после реабилитации, таковых не оказалось. Таким образом, можно отметить, что именно мужчинам следует рекомендовать
продолжительные курсы реабилитационных мероприятий (дольше, чем 4 месяца) поскольку это позволит улучшить физическое состояние до
среднего уровня, тем самым, предупредить у них развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
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Лаврентьєв О.М.
Університет державної фіскальної служби України
ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ
В статті розглядаються питання щодо формування підготовки молодих фахівців за новими спеціальностями,
які навчаються за військовою програмою або проходять службу в правоохоронних органах. Нами був визначений напрям
підготовки, розроблена логічно-структурна модель, щодо формування базових знань із спеціальних дисциплін за
професійним напрямом. Проведено аналіз і узагальнення наукової, навчально-методичної та спеціальної літератури.
Ключові слова: професійна підготовка, структура підготовки, спеціальність.
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Лаврентьев А.Н. «Оптимизация профессиональной подготовки в правоохранительных органах». В
статье рассматриваются вопросы формирования подготовки молодых специалистов в новых специальностях,
обучающихся по военной программе или проходящих службу в правоохранительных органах. Нами было определено
направление подготовки, разработана логико-структурная модель к формированию базовых знаний специальных
дисциплин и профессиональному направлению. Проведен анализ и обобщение научной, учебно-методической и
специальной литературы.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, структура подготовки, специальность.
Lavrentiev A.N. «Optimization of the professional training in law enforcement agencies». Annotation. In the article
questions are considered at the expense formation of training of young specialist with new specialties, who studying for a military
program or serving in law enforcement agencies.
We have defined the direction of training, developed a logical structural model for the formation of basic knowledge of special
disciplines in the professional direction. The analysis and generalization of scientific, educational, methodological and special
literature has been carried out.
Protecting the interests of the state, our compatriots face the following problems: living conditions (on the front); military
equipment (imperfect); unexpected danger (pressure from locals).
The authors also draw attention to the fact that the psychological stability during the performance of official duties during the
ATO by employees of any units will, to a greater extent, affect the development of knowledge skills to preserve health and from their
personalities as professionals.
For this purpose, we have developed a specialty «Operational, tactical and force support of the activity of law enforcement
bodies».
In this specialty, a model of training is developed taking into account the specifics of their future activities, which is
calculated for four years of studying.
It consists of five main units, namely: organization of service in law enforcement agencies; special physical training; fire
training; personal safety of law enforcementt officers; tactical and special training, each block contains several items.
For example, the fifth block is composed of the following disciplines: the foundations of cartography and orientation; the
limits of admissibility of legal restrictions and tactical techniques when using official duties; organization and holding of special
events; fundamentals of sinology; special technique; tactics of action of mobile groups of employees of the fiscal service during
performance of official duties; interaction of law enforcement agencies during active activities.
The base for passing the practice and further employment is planned in special units of law enforcement agencies of
Ukraine.
Keywords: professional training, structure training, specialty.
Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Службова підготовка в
правоохоронних органах України є однією з ланок професійної підготовка. Вона передбачає, що працівник в силу своїх
навичок, умінь, досвіду, знань повинен виконати будь-яке оперативно-службове завдання.
Разом з тим службова підготовка входить до системи бойової підготовки, являючись одним з її предметів,
складовою і невід'ємною частиною навчання і виховання. Але сьогодні присутня тенденція до зниження вимог з вогневої та
фізичної підготовки, а саме зменшення навчальних годин та вимог до здачі контрольних нормативів кандидатів на службу
[2,5,6].
Професійна підготовленість працівника передбачає належний рівень розвитку фізичних та морально-вольових
якостей. Впевнене володіння табельною зброєю, спеціальними технічними засобами. Мати необхідний рівень правової
підготовки, бути готовим до застосування заходів фізичного впливу (сили). Направлених на забезпечення фізичної
готовності та оволодіння зброєю і бойовою технікою, ефективне їх використання в бою, стійке перенесення фізичних
навантажень, нервово-психічних напружень і несприятливих факторів бойової діяльності.
Так як дії правопорушників як правило проявляються в рухах: - наведення зброї в ціль; - різноманітні удари руками,
ногами; - при спробі дістати і кинути предмет тощо [3,4,5,10].
Вдалим рішенням виходу із складної ситуації є вміння оперативно здійснювати аналіз отриманої інформації.
Досягти це можливо в практичній діяльності за умови вивчення аналізу службових документів з інформацією про скоєні
злочини проти працівників правоохоронних органів та моделювання ситуацій під час навчання у ВНЗ або центрах підготовки
та перепідготовки, де вони будуть відпрацьовувати відповідні дії в конкретній ситуації.
Розробка, вивчення та вміння орієнтуватись у змодельованих службових ситуаціях, дозволить навчитись
розрізняти моменти їх виникнення. Так надалі при потраплянні в аналогічні умови працівники (слухачі) зможуть в більшості
випадках прогнозувати виникнення екстремальності та небезпеки, як за поведінкою підозрюваного, так і за іншими
ознаками.
Особливістю поведінки в тій чи іншій ситуації є індивідуальний характер працівників правоохоронних органів. Так
як фізична, технічна, тактична, бойова та психологічна підготовки у них різні, поведінка у кожного особлива. Тому їм
необхідні навики діяти при дефіциті часу, простору, швидко і варіативно змінювати свою позицію, прогнозувати дії
противника та приймати швидкі рішення. Всі ці якості треба враховувати при проведені індивідуальних тренувань та на
практичних заняттях [3,6,8].
З цією метою нами була розроблена спеціальність «Оперативно-тактичне та силове забезпечення діяльності
правоохоронних органів».
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Захищаючи інтереси держави, наші співвітчизники зіштовхуються з
наступними проблемами: умови життя (на передовій); військове спорядження (не досконале); неочікувана небезпека (тиск
місцевих жителів); психологічний настрій (психічна нестабільність як з боку противників, так і з боку «союзників») [4].
Євроатлантична інтеграція передбачає глибокі внутрішні реформи, як в бойовій підготовці так і у фізичній, що
направлені на:
- визначення характеру прийомів і дій працівників правоохоронних органів при виконанні ними службовооперативних завдань;
- вивчення місцевості для проведення оперативно-розшукових заходів;
- характер і обсяг фізичних навантажень і нервово-психічних напружень в процесі нестандартних ситуацій;
- особливості впливу навчально-професійної підготовки на фізичний і психічний стан працівника;
- формування стабільної та варіативної технічної майстерності при проведені пошукових заходів [4,6,7,9].
Поведінкою в екстремальних ситуаціях працівників правоохоронних органів займались науковці (В.І. Плиско, В.В.
Бондаренко, О.М. Івлев, А.Р. Лущак); успішне використання тактичних знань в екстремальних ситуаціях (В.Я.
Горбачевський); використання ситуативного методу для формування спеціальних якостей та формування моделі
професійної готовності (Ю.П. Сергієнко, С.А. Антоненко, A.M. Андрєянов).
Наукове дослідження виконується згідно науково-дослідної теми кафедри спеціальних дисциплін та організації
професійної підготовки факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції
Університету державної фіскальної служби України на 2014-2019 роки за темою «Формування спеціальних професійних
якостей працівників правоохоронних органів» (державний реєстраційний номер 0114U001841).
Формування мети та завдань роботи. Розробити логічно-структурну модель підготовки майбутніх працівників
правоохоронних органів враховуючи практичний досвід на протязі навчання у ВНЗ та студентів, що проходять навчання з
військової підготовки.
Завдання дослідження:
Визначити компоненти та напрями підготовки щодо формування професійних якостей майбутніх фахівців за новою
спеціальністю.
В роботі використовуються методи аналізу й узагальнення наукової, навчально-методичної та спеціальної
літератури.
Виклад основного матеріалу дослідження. Значення фізичної підготовки як фактора удосконалення рівня розвитку
працівників правоохоронних органів полягає в тому, що вона є не лише найбільш ефективним засобом забезпечення
фізичної готовності до службової діяльності, але й може служити ефективним засобом удосконалення моральнопсихологічної готовності особового складу та сприяти посиленню злагодженості між працівниками правоохоронних органів.
Так для вирішення даних питань на кафедрі розроблена спеціалізація «Оперативно-тактичне та силове
забезпечення правоохоронної діяльності». Галузь знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 262 «Правоохоронна
діяльність». Характерною ознакою даної спеціалізації є адаптування молодих фахівців до службової діяльності сьогодення,
а саме нестабільна ситуація в світі, військові конфлікти на сході та проведення на тернах України АТО.
Вона направлена на створення комплексу, щодо швидкого, оперативного втручання та правового вирішення
практичних завдань на будь-яку активну діяльність об’єкта небезпеки.
Заходами для вирішення завдань виступає сукупність прийомів та спеціальних засобів. Підготовка розрахована на
чотири роки.
Так на (Рис. 1) вказана модель професійної підготовки з основними напрямами діяльності. Модель підготовки
складається з п’яти основних блоків, які вирішують на нашу думку питання щодо формування професійної підготовки, а
саме:
перший блок направлений на вивчення законів військової служби, на основі яких проходить повсякденне
життя, навчання, виховання, бойова підготовка в правоохоронних органах. Вміти виконувати вправи, стройові прийоми без
зброї, правильно діяти у складі підрозділу, керувати окремими особами і відділенням на місці та під час руху. Ознайомитись
з сучасними засобами та методами розвитку фізичних якостей, спортивного тренування. Вивчити законодавчі акти та закони,
основні вимоги загальновійськових Статутів, вимоги по дотриманню дисципліни, правила носіння форменого одягу,
офіцерської етики;
другий блок формує знання і практичні вміння, які направлені на розвиток фізичних якостей (сила,
швидкість, витривалість, гнучкість, координація, спеціальні якості), підготовку та адаптацію функціональних систем організму
працівника, для вирішення службових завдань;
третій блок отримання знань з матеріальної частини, тактико-технічних характеристик зброї, заходів
безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю, правових підстав застосування зброї, прийомів та правил стрільби зі
стрілецької зброї, а також особливостей техніки, тактики, стрільби в різних умовах, способів розвідки цілей, визначення
дальності до них, а також управління вогнем та проведення стрільби з різних положень та укрить;
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Модель професійної підготовки за спеціалізацією«Оперативно-тактичне та силове
забезпечення правоохоронної діяльності»
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Рис.1. Модель професійної підготовки з основними напрямами діяльності
четвертий блок направлений на здійснення ефективного управління заходами забезпечення безпеки, що
спрямовується на формування, подолання та готовність у працівників відповідальності за особисту та колективну безпеку.
Психічна підготовка направлена на розвиток емоційно-вольових якостей (сміливості, рішучості, витримки, волі до перемоги),
уваги (стійкості, переключення, розподілу), швидкості мобілізації, орієнтування в нестандартних ситуаціях, оперативної
пам'яті, наочно-дійового мислення, що забезпечить гарантування безпеки при виконанні оперативно-службових завдань.
Вміння надати першу медичну допомогу в типових ситуаціях та під час бойових дій у зонах активного конфлікту, їх евакуації
в безпечну зону;
п’ятий блок - це отримання майбутніми працівниками теоретичних і практичних знань (гра професійного
спрямування) при виконанні будь-яких операцій на всіх етапах її організації. Проведення невідкладних активних заходів під
час слідчих дій. Уміння організувати практичну взаємодію всіх служб, підрозділів, використання спеціальних засобів і техніки.
Прийняття рішень, вмілого їх використання при складанні маршрутів мобільних груп на різних видах місцевості.
Відпрацювання та здійснення невідкладних дій, як у звичайних умовах, так і під час ускладнення оперативної обстановки.
Вище зазначені напрямами діяльності зможуть характеризувати дії та поведінку працівника в будь-якій ситуації, де
багато чого залежить від їх особистих якостей: уміння оцінити ситуацію, навичок миттєвої орієнтації у просторі та за
несподіваних обставин, вольової зібраності, рішучості, доцільності дій і розвитку витримки, наявного досвіду поведінки в
аналогічних ситуаціях, сміливості, вміння швидко розпізнати небезпеку і миттєво, не втрачаючи самовідчуття, реагувати на
неї, холоднокровно виконувати свій службовий обов'язок [3,9].
Зміст занять за даним напрямом підготовки включають в себе різноманітними ситуаційними моделями, в яких
динаміка супроводжується постійним осмисленням обставин, власні дії та противника, поставлені задачі повинні
виконуватись за різний час. Тактичні дії потрібно відпрацьовувати на місцевості, кабінетах, під час виконання кросу на довгих
і коротких відстанях, проводити орієнтування на місцевості. Проводити різні комбіновані ситуації з одним правопорушником,
двома, групою підозрілих тощо, вміти виявляти лідерів, хто має більшу ступінь агресивності, вміти описувати зовнішній
вигляд.
Як показує практика, небезпека у підготовлених співробітників викликає бойове збудження, яке характеризується
станом бойової готовності, пов'язаної з активною свідомою діяльністю, яка породжує хоробрість і надає можливість діяти.
Висновок. Особливості методики моделювання процесу підготовки майбутніх працівників правоохоронних органів
заключається у вивченні і вдосконалені знань з поліцейських заходів примусу на різних етапах підготовки для використання
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їх у штатних, позаштатних та екстремальних ситуаціях. Також приділяти увагу на індивідуальні дії працівників та їх
взаємодію в складі груп.
Моделювання здійснюється за допомогою технічних засобів, спеціальних ігор, дій в нічний час, за несприятливих
кліматичних умов, в умовах обмеженого простору, часу, імітації різних чинників нестандартної ситуації за допомогою
спеціальних засобів (муляжі трупів, неприємних запахів, макетів місць подій тощо), виконання вправ на висоті, на хитних і
вузьких поверхнях, над водою і вогнем, імітація сильної протидії, яка створює загрозу невиконання завдання і може привести
до психічного зриву, детального прогнозувати ситуації протидії, імітації застосування правопорушником зброї й інших засобів
нападу, виконання вправ із зв'язаними очима.
Тому доцільно включити в навчальний процес у підготовці майбутніх правоохоронців спеціальність
«Оперативно-тактичне та силове забезпечення правоохоронної діяльності», яка допоможе врахувати та направити власні дії
на виконання поставлених завдань.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Подальше дослідження вбачаємо у поглибленому
вивчені шляхів оптимізації професійної підготовки в процесі моделювання службової діяльності в нестандартних умовах з
використанням будь-якої зброї.
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Ляшенко В. М., Іванько В. В., Морозова С. М.
Київський університет імені Бориса Грінченка
САМООЦІНКА ОСОБИСТОСТІ СПОРТСМЕНА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПОРТИВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Самооцінка виступає психологічним ядром особистості. Вона поєднує структурні та процесуальні
характеристики індивіда, а також розглядається як одна з ключових психологічних якостей, що впливає на
ефективність будь-якої діяльності, включаючи й спортивну. В статті розглянуто рівень самооцінки у спортсменів та її
прояв в залежності від кваліфікації. Визначено, що самооцінка потрібна не лише для того, щоб краще усвідомлювати свої
слабкі та сильні сторони, а вона дає можливість перерозподілити ресурси та віддавати перевагу тим, де у спортсмена
максимально більше шансів на успіх. Невдоволення собою має свій позитивний момент, так як розуміння недоліків є
необхідним для перерозподілу ресурсів і особистісного потенціалу, а головне завдання самооцінки є використання своїх
сильних особистісних якостей у боротьбі за досягнення поставлених цілей.
Ключові слова. Самооцінка, кваліфікація, тренувальний процес, змагальна діяльність.
Ляшенко В. Н., Иванько В. В., Морозова С. Н. Самооценка выступает психологическим ядром личности. Она
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сочетает структурные и процессуальные характеристики индивида, а также рассматривается как одна из ключевых
психологических качеств, влияет на эффективность любой деятельности, включая и спортивную. В статье
рассмотрены уровень самооценки у спортсменов и ее проявление в зависимости от квалификации. Определено, что
самооценка нужна не только для того, чтобы лучше понимать свои сильные и слабые стороны, а она дает
возможность перераспределить ресурсы и отдавать предпочтение тем, где у спортсмена максимально больше
шансов на успех. Недовольство собой имеет свой положительный момент, так как понимание недостатков необходимо
для перераспределения ресурсов и личностного потенциала, а главная задача самооценки является использование
своих сильных личностных качеств в борьбе за достижение поставленных целей.
Ключевые слова. Самооценка, квалификация, тренировочный процесс, соревновательная деятельность.
Valentina Liashenko, Ivanko Valentina Vladimirovna, Morozova Svetlana Nikolaevna. Self-esteem acts as the
psychological core of the individual. It combines the structural and procedural characteristics of the individual, and is also considered
one of the key psychological qualities that affects the performance of any activity, including sports. The article considers the level of
self-esteem in athletes and its manifestation depending on qualification.
Among athletes 1 and 2 level, athletes with low self-esteem prevails. Undervalued self-esteem sometimes manifests itself
in the quest for any cost to avoid failures, and thus refuse goals that at least in a small degree threaten to turn into failure. Therefore,
given almost identical indicators of adequate and low self-esteem, sporting activities for them can be stable and even successful, but
well below the potential of athletes, since there is no activity in achieving more difficult goals.
Athletes with an adequate self-esteem, and their more among masters of the international class. High-level athletes have
a strong nervous system, experience in competitions of various levels, and a high sporting result that needs to be maintained and
increased, since they are a great responsibility. In this case, professional activity is characterized by high stability, in addition, they
have a fairly complete realization of their own capabilities.
Athletes with a low self-esteem are found among masters of sports and among candidates for the master of sports, and
not only 1 and 2 levels. This indicates that the person's data in the professional activity may be passive and a weak desire to achieve
the goal, the level of success they usually have below the average, however, is characterized by stability.
It is determined that self-esteem is needed not only to better understand their weaknesses and strengths, but also to
redistribute resources and to give preference to those where the athlete has the greatest chance of success. Dissatisfaction with one
has its own positive moment, since understanding the disadvantages is necessary for the redistribution of resources and personal
potential, and the main task of self-evaluation is to use their strong personal qualities in the struggle to achieve their goals.
Keywords. Self-assessment, qualification, training process, competitive activity.
Постановка проблеми. Особливе значення дослідження самооцінки особистості спортсмена набуває в сучасних
умовах спортивної та змагальної діяльності. Розвиток у спортсменів здібностей до саморегуляції має велике значення для
максимальної реалізації їхніх можливостей. Серед факторів, що обумовлюють формування механізмів саморегуляції,
центральне місце належить самооцінці, що детермінує напрямок і рівень активності суб'єкта та становлення його
особистості. Разом з тим аналіз спортивної практики показує, що питання впливу самооцінки на спортивний результат
приділяється недостатня увага, недооцінюється її роль як механізму довільної саморегуляції діяльності спортсмена.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багатьма дослідниками [1, 2, 6] відзначається особлива роль
самооцінки з точки зору успішності і надійності спортивної діяльності. Адекватна, злегка завищена, більш-менш стійка
самооцінка найбільш сприятлива для успішної спортивної діяльності, найкращою адаптованості до неї і для надійності
спортсмена. Поняття самооцінки безпосередньо пов'язане з тим, як людина оцінює себе та свої власні якості [8, 11]. В
даному процесі особистість, з одного боку, пізнає і оцінює реальну дійсність, на яку спрямована її діяльність, з іншого - свої
власні якості та можливості, щоб забезпечити виконання цієї діяльності. Самооцінка є результатом цих двох ліній пізнань За
даними провідних авторів [3, 5, 10], ми виявили, що особистість, у якій спостерігається тенденція до завищення самооцінки,
здатна тверезо оцінити власні можливості, зважити свої сильні і слабкі сторони, відповідно до цього розробити план дій,
спрямованих на конкретний результат, і сформувати реалістичні домагання. Саме такий спортсмен емоційно більш стійкий і
ефективний. Все це надає йому здорового впевненості в собі, прагнення до успіхів і, безумовно, позитивно позначається на
результативності спортивної діяльності і на адаптованості особистості як в спорті, так і у всіх інших сферах життя [12, 14].
Формування адекватної самооцінки - процес складний. Тому необхідно ретельне і об'єктивне вивчення особистості
спортсменів, яке допоможе не тільки виявити їх здібності та особливості, а й сформувати у них адекватну самооцінку, яка
буде сприяти покращенню тренувального та змагального процесу. Адже саморегуляція особистістю своєї поведінки і
самоорганізація свого способу життя здійснюється через самооцінку [4, 9].
Мета роботи: аналіз рівня самооцінки та кваліфікації спортсменів, які спеціалізуються в легкій атлетиці.
Виклад основного матеріалу дослідження. Детальний розгляд отриманих даних дає підставу зробити наступні
висновки. З обстежених спортсменів адекватний рівень самооцінки мають 36%, випробовуваних; 54 % піддослідних мають
високий рівень самооцінки, або завищену, що говорить про переоцінку спортсменами своїх сил і можливостей; а, що
залишилися 10% складають спортсмени з низьким рівнем самооцінки, тобто ті, хто відчуває скутість і недооцінює свої сили
(Рис.1).
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Рис. 1 Діагностика рівня самооцінки у спортсменів, що займаються легкою атлетикою
Важливо відмітити, що спортсмен, який має неадекватну самооцінку (занижену або занадто високу), знижуються
його здатності до саморегуляції. У такій ситуації можливе погіршення спортивних результатів, розлади саморегуляції,
внутрішні та міжособистісні конфлікти. Все це супроводжується негативними проявами особистісних характеристик
спортсмена. Підвищується особистісна тривожність, рівень домагань перестає бути адекватним, розвивається розлад
перспективного цілепокладання, переважає мотивація уникнення невдач, виникають емоційні переживання ─ все це
заважає реалізації мети.
У спортсменів з адекватною самооцінкою спостерігається цілеспрямованість, наполегливість, впевненість. Успіх
надає впливає на них стимулюючи, а невдача не викликає різких негативних емоційних реакцій, а навпаки, сприяє прояву
наполегливості в досягненні мети і прагненню визначити дійсні причини невдачі. При цьому професійна діяльність
характеризується високою стабільністю, крім того, їм властива досить повна реалізація власних можливостей.
Серед спортсменів 1 та 2 розряду переважають легкоатлети з низьким рівнем самооцінки. Занижена самооцінка
іноді проявляється у прагненні будь-якою ціною уникати невдачі, і, таким чином, відмовлятися від цілей, які хоча б в малому
ступені загрожують обернутися провалом. Тому, зважаючи на майже однакові показники адекватної та низької самооцінки,
спортивна діяльність для них може бути стабільною і навіть успішною, але значно нижче потенційних можливостей
спортсменів, оскільки відсутня активність в досягненні більш важких цілей.
Спортсмени з адекватною самооцінкою, а їх більше серед майстрів міжнародного класу. Спортсмени високого
рівня, мають міцну нервову систему, досвід виступу на змаганням різного рівня, та високий спортивний результат, який
необхідно не лише підтримувати, а й підвищувати, оскільки на них лежить велика відповідальність. При цьому професійна
діяльність характеризується високою стабільністю, крім того, їм властива досить повна реалізація власних можливостей.
Спортсмени із заниженою самооцінкою зустрічаються і серед майстрів спорту і серед кандидатів в майстри спорту,
а не лише 1 та 2 розряд. Це свідчить про те, що дані особистості у професійній діяльності можуть проявляти пасивність і
слабке прагнення до досягнення мети, рівень успішності у них зазвичай нижче середнього, проте, характеризується
стабільністю.

Рис. 2. Графічне зображення кваліфікації та рівня самооцінки спортсменів
- адекватний рівень самооцінки
- високий рівень самооцінки
- низький рівень самооцінки
Спортсмени із заниженою самооцінкою не реалізують повною мірою свої можливості, тому вони або залишають
спорт, або працюють над собою та досягають успіху у майбутньому.
Висновки. Самооцінка може бути найбільш важливим психологічним ресурсом при вирішенні життєвих завдань, і в
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першу чергу - на спортивній арені. Фундаментальний аспект самооцінки це віра у власну здатність вчитися, судити та
вирішувати. Нездатність приймати рішення - одна з головних причин невдач у спортивній діяльності. В основі дослідження
самооцінки лежить життєва необхідність більш точно виявити всі ресурси, які допоможуть спортсменам досягти бажаної
мети і показувати спортивні результати будуть відповідати їх потенційним можливостям.
Подальші дослідження в цьому напрямі полягають у більш глибокому вивченні структури психологічного захисту в
спортсменів, які спеціалізуються в легкій атлетиці та розробці способів регуляції й керування своїм станом у стресових
умовах і на змаганнях.
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Ляшенко В. М., Портна І. Л.,Гаврилова Н. Г.
Київський університет імені Бориса Грінченка

ПРОВІДНІ МЕХАНІЗМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ У СПОРТСМЕНІВ РІЗНОЇ СТАТІ
В статті розглянуто провідні психологічні захисти спортсменів як система механізмів і способів психічної
саморегуляції свідомості та поведінки в екстремальних для психіки умовах спортивної діяльності. Призначення психологічного
захисту складається в підтримці цілісності «Я-концепції» спортсмена шляхом огородження його свідомості від негативних
психотравмуючих переживань, страху невдачі, тривоги або непевності у своїх діях на змаганнях. Досліджено полоспецифічні
особливості системи захисних механізмів і рівень їх вираженості у спортсменів з урахуванням гендерної належності.
Виявлено та проаналізовано яві види захистів переважають у жінок та чоловіків. Незважаючи на те, що заміщення часто
розглядається як захист, що гальмує розвиток особистості, його застосування даним контингентом досліджуваних,
можна вважати цілком адекватними. З огляду на специфіку діяльності та особливості поведінки, вона, так чи інакше,
пов'язана з функціонуванням моторних і сенсорних механізмів, якими спортсмен інстинктивно користується, щоб
полегшити свій емоційний стан в ситуації вираженого конфлікту або втоми.
Ключові слова. Психологічний захист, витіснення, заміщення, раціоналізація, спортсмен.
Ляшенко Валентина Николаевна, Портная Ирина Леонидовна, Гаврилова Наталья Григорьевна. Ведущие
механизм психологической защиты в спортсменов разного пола. В статье рассмотрены ведущие психологические
защиты спортсменов как система механизмов и способов психической саморегуляции сознания и поведения в
экстремальных для психики условиях спортивной деятельности. Назначение психологической защиты состоит в
поддержании целостности «Я-концепции» спортсмена путем ограждения его сознания от негативных
психотравмирующих переживаний, страха неудачи, тревоги или неуверенности в своих действиях на соревнованиях.
Исследованы полоспецифические особенности системы защитных механизмов и уровень их выраженности у
спортсменов с учетом гендерной принадлежности. Несмотря на то, что замещение часто рассматривается как
тормозящее развитие личности, частое его применение данным контингентом испытуемых, можно считать вполне
адекватными, поскольку спортсмены инстинктивно пользуется им, чтобы облегчить свое эмоциональное состояние
в ситуации выраженного конфликта или нервно-психической перегрузки и утомления.
Ключевые слова. Психологическая защита, вытеснение, замещение, рационализация, спортсмен.
Valentina Liashenko, Irina Portna, Natalya Gavrilova. Conductive mechanisms of psychological protection in
sportsmen of different state. The article deals with the leading psychological protection of athletes as a system of mechanisms and
methods of psychic self-regulation of consciousness and behavior in extreme conditions for sports activities for the psyche. The
appointment of psychological protection consists in maintaining the integrity of the "I-concept" of the athlete by fence his
consciousness from negative psycho-traumatic experiences, the fear of failure, anxiety or uncertainty in his actions in the
competitions. The specific features of the protective mechanisms and their level of athletes in terms of gender belonging to the
athlete are studied. Identified and analyzed the types of protection prevailing in women and men. Men are dominated by
intellectualization and displacement. The use of displacement by men can be explained by the need to constantly suppress some
emotions, since the manifestation of emotion or doubt is not a form of behavior that is not encouraging society, and in sports, in
particular, the task of overcoming uncertainty and various negative emotions arises much more often.
Athletes who have intellectualism predominate tend to justify their failures, writing them for external reasons, and consider
success as merely their merit. At the same time, the main feature of rationalization is to attempt to create a harmony between the
desired and the actual state of the post factum and thereby prevent the loss of self-esteem. For athletes with a predominance of
displacement characterized by an active exclusion from the consciousness (forgetting) information about what happened in general.
The reason for such forgetting, which is the basis of displacement, ─ the athlete's desire to avoid a sense of dissatisfaction or
disappointment that may be caused by the memory of the data.
In comparison with men, the protection of women, such as jet formations and projections, predominate in the female group
of subjects. Despite the fact that substitution is often viewed as a defense that impedes the development of personality, its use by
the given contingent of the subjects can be considered quite adequate. Given the specifics of the activity and the peculiarities of the
behavior, it is one way or another related to the functioning of motor and sensory mechanisms that the athlete instinctively enjoys to
relieve his emotional state in a situation of expressed conflict or fatigue.
Keywords. Psychological protection, displacement, substitution, rationalization, athlete.
Постановка проблеми. Феномен психологічного захисту - це форма психічної організації людини, що враховує її
багаторівневий та багатофункціональний характер, а також динамічну особливість [3, 4]. В результаті аналізу закордонної і
вітчизняної науково - практичної літератури стає очевидним, що психологічний захист є фундаментальним психічним
феноменом у діяльності спортсмена [5, 9]. В залежності від різних факторів він може виконувати різні функції в житті
спортсмена: негативну, адаптивну або позитивну. При цьому, він є необхідним для охорони психіки спортсмена від
руйнуючого впливу різних екстремальних спортивних факторів таких як невдалий виступ на змаганнях, поразка у
відповідальному старті, травма, стресові ситуації, конфлікти й т.д.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що захисний процес здійснюється механізмами захисту [6, 8] і
головна функція деяких із цих механізмів - підтримувати нашу душевну рівновагу. Присутність інших завжди є ознакою
захворювання. Однієї з характерних рис цих механізмів є той факт, що навіть будучи здоровими, ми дуже рідко
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усвідомлюємо, що застосовуємо їх [1, 2]. Зважаючи на те, що психічне здоров'я - це пристосування, або рівновага між
конфліктуючими факторами як всередині особистості, так і між особистістю та навколишнім середовищем, то цілком
очевидно, що часом усі ми відчуваємо почуття тривоги або страху, а при емоційному стресі в багатьох з'являються фізичні
симптоми. При цьому, майже в кожного є які-небудь ексцентричні особливості, манери або дії, що сприяють зниженню або
усуненню впливу стресу на організм [5, 7].
Ціль дослідження полягала в визначенні провідних механізмів психологічного захисту спортсменів з урахуванням гендерної
належності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ґрунтуючись на результатах дослідження, ми одержали дані, що
характеризують структуру організації психологічного захисту для випробуваних всієї вибірки (рис.1). Виявлено, що найбільший відсоток у
випробуваних набрали такі види захистів, як заміщення (76,3%), регресія (73,1%), компенсація (71,3%) і заперечення (70,9%). Найменше
спортсменами використовується «проекція» (65,5%), «інтелектуалізація» (61,9%), «реактивні утворення» (61,5%) і «придушення» (56,6%).
Узагальнення представлених на рис.1 відомостей, дозволило виявити деякі особливості ієрархії психологічних захисних механізмів
у досліджуваних спортсменів. Так, психологічний захист - заміщення, середньо групове значення якого відповідає 76,3 %.
Незважаючи на те, що заміщення часто розглядається як один з найбільш "злоякісних" психологічних захистів, що гальмують
розвиток особистості, часте її використання в даному контингенті випробуваних, з огляду на специфіку діяльності й
особливості поведінки так чи інакше пов'язана з функціонуванням моторних і сенсорних механізмів, якими спортсмен
інстинктивно користується, щоб полегшити свій емоційний стан у ситуації вираженого конфлікту або нервово-психічного
перевантаження й стомлення, тому, отримані дані можна вважати цілком адекватними.
Наступними захисними механізмами в ієрархії випробуваних спортсменів виявилися такі психологічні захисти, як регресія,
компенсація й заперечення, що займають із другого по п'яте місце. У випробуваних на третьому місці виявився такий вищий захист як
компенсація. І якщо її третя позиція в ієрархії захисних механізмів у дорослих закономірна, оскільки традиційно прийнято вважати це
явище типовим для відносно зрілої особистості, тому що використання "дорослих", вищих психологічних захистів є ознакою
благополуччя емоційного розвитку й соціалізації в цілому. То друга позиція в частоті використання такого захисного механізму
як регресія викликає здивування, оскільки часте використання примітивних захистів може свідчити про невротизацію
внаслідок невизначеності соціального статусу, пов'язаного з рішенням актуальної для них проблеми особистісного й
професійного самовизначення. Цей процес може привести до тимчасової емоційно-особистісної інфантилізацїі,
викликаної емоційним дискомфортом.
Розглядаючи особливості психологічних захисних механізмів за статтю випробуваних легкоатлетів, що
спеціалізуються в стрибках, було встановлено, що між виразністю окремих психологічних захистів чоловіків і жінок є
принципові розходження.

Рис. 1. Графічне подання показників психологічного захисту у спортсменів - жінок
Результат обробки отриманого емпіричного матеріалу дозволив зрівняти особливості психологічних захистів
у структурі особистості чоловіків і жінок досліджуваної вибірки, які представлені на рис.2.
Вивчення особливостей психологічного захисту у чоловіків і жінок дозволило встановити, що достовірні
відмінності відзначаються в переважанні певних захисних механізмів. Ці статистично значимі розходження стосуються
в першу чергу: заміщення (79,9% у жінок й 72,7% у чоловіків), реактивних утворень(72% у жінок й 51,1% у чоловіків)
і проекцїі (72,6% у жінок й 58,3% у чоловіків) (р < 0.05), всі вони переважають у жінок.
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Рис. 2. Графічне подання показників психологічного захисту у спортсменів - чоловіків
В той час як у чоловіків переважає: витіснення (64,3% у чоловіків й 48,9% у жінок) і інтелектуалізація (65,1%
у чоловіків й 58,8% у жінок) (рис. 2).
На підставі використання чоловіками здебільшого інтелектуалізації та витіснення, їх можна віднести до
"чоловічих" захистів. Переважання витіснення у чоловіків можна пояснити необхідністю постійно пригнічувати деякі
емоції, так як прояв емоційності або сумнівів є не заохочувальною соціумом формою поведінки, а в спорті, зокрема,
завдання долати невпевненість і різні негативні емоції виникає набагато частіше.
Ті спортсмени, у яких переважає інтелектуалізація, схильні виправдовувати свої невдачі, списуючи їх на
зовнішні причини, а успіх вважають тільки своєю заслугою. При цьому головна особливість раціоналізації полягає в
спробі постфактум створити гармонію між бажаним і реальним станом і тим самим запобігти втраті самоповаги. Для
атлетів з переважанням витіснення характерно активне виключення зі свідомості (забування) інформації про те, що
трапилося в цілому. Причина подібного забування, що лежить в основі витіснення, ─ прагнення спортсмена уникнути
почуття невдоволення або розчарування, які можуть бути викликані даними спогадом.
У порівнянні з чоловіками, у жіночої групи випробовуваних переважають такі механізми захисту, як реактивні
утворення та проекція. Проекція ─ це психологічний захист, пов'язана з перенесенням власних почуттів, бажань і
прагнень на інших. В даному випадку відповідальність за те, що відбувається всередині «Я», переноситься на
навколишній світ, і спортсмен, як би він був не правий, готовий звинувачувати всіх, крім самого себе. Що стосується
прояву захисту реактивні утворення, то в разі невдалого виступу, або коли результат не відповідає очікуванням
атлета, він намагається приховати справжні почуття і демонструє поведінку абсолютно протилежне пережитим
емоціям.
Однак слід зазначити, що, процентна виразність шести захистів із восьми в жінок вище. Опираючись на
отримані дані, ми бачимо, що загальна напруженість психологічного захисту в жінок вище в порівнянні із чоловіками.
Висновки. Для досліджуваного контингенту спортсменів головним домінуючим видом захисту є «заміщення». Він
здійснюється через напрямок активності психіки, нездатної знайти адекватний вихід у її реалізації іншим способом, тобто
здатність переорієнтувати свої дії з не прийнятних на соціально схвалювані. У спортивній діяльності це досить широко
представлено, тому, прояв заміщення з посиленням асоціальних та агресивних дій цілком виправдано. При цьому, виявлено,
що перевага тих або інших захисних механізмів у спортсменів як у процесі тренувальної, та змагальної діяльності залежить
від статевих особливостей спортсменів.
Достовірні відмінності спостерігаються у показниках заміщення (79,9% у жінок й 72,7% у чоловіків),
реактивних утворень(72% у жінок й 51,1% у чоловіків) і проекцїі (72,6% у жінок й 58,3% у чоловіків) (р < 0.05), всі
вони переважають у жінок. Спортсмени, що показують високі результати, використовуючи ті механізми захисту, які
допомагають йому ефективно володіти собою в напружених умовах тренувальної і змагальної діяльності.
Подальші дослідження в цьому напрямі полягають у більш глибокому вивченні структури психологічного захисту
в спортсменів, які спеціалізуються в легкій атлетиці та розробці способів регуляції й керування своїм станом у стресових
умовах і на змаганнях.
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Моисеенко Е.К,. Горчанюк Ю.А., Харченко Е.С.
Харьковская государственная академия физической культуры
ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ ПОД
ВЛИЯНИЕМ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ НАГРУЗОК
В статье приведены показатели зрительной, слуховой и тактильной сенсорных систем волейболистов
студенческой команды и их изменения под влиянием стандартных вращательных нагрузок на кресле Барани.
Цель:определение показателей сенсорных сдвигов после стандартних вестибулярних раздражений на кресле Барани
юношей-волейболистов сборной команды ХГАФК. Материал и методы: анализ литературных источников, методы
определения функционального состояния зрительного, слухового и тактильного аналзаторов до и после раздражения
на кресле Барани (10 оборотов за 20 с), методы математической статистики.
Результаты: в статье показатели функцыонального состояния зрительного, слухового и тактильного анализаторов
волейболистов команды ХГАФК и их изменения под. влиянием стандартних вращательных загрузок на кресле Барани.
Выводы: на основании статистического анализа даннях полученных после вестибулярного раздражения можно
констатировать, что функциональное состояние сенсорних систем ухудшается, и требует включения в учебнотренировочный процесс волейболистов специально подобранных упражнений направленнях на стабилизацию
вестибулярних рефлексов.
Ключевые слова: вестибулярный анализатор, волейболисты, вращательные нагрузки, сенсорные системы.
Моісеєнко О.К., Горчанюк Ю.А., Харченко Є.С. Зміни показників сенсорних систем волейболістів
студентської команди під впливом вестибулярних навантажень. В статті наведено показники зорової, слухової та
тактильної сенсорних систем волейболістів студентської команди, і їх зміни до і після стандартних обертань на кріслі
Барані. Мета: визначення показників сенсорних зрушень після стандартного вестибулярного навантаження на кріслі
Барані студентів-волейболістів збірної команди ХДАФК. Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення
науково-методичної літератури, вивчення документальних матеріалів і педагогічне спостереження, педагогічне
тестування, методи визначення окремих показників зорового, слухового та тактильного аналізаторів до і після
стандартних вестибулярних навантажень на кріслі Барані (10 обертів за 20 с) , методи математичної статистики.
Результати: в статті наведено показники функціонального стану зорового, слухового та тактильного аналізаторів
волейболістів команди ХДАФК, і їх зміни під впливом стандартних обертальних навантажень на кріслі Барані. Висновки:
Таким чином, на підставі статистичного аналізу даних, отриманих після вестибулярного роздратування можна
констатувати, що функціональний стан аналізаторних систем погіршується, і потребує включення в навчальнотренувальний процес волейболістів спеціально спрямованих вправ спрямованих на стабілізацію вестибулярних
рефлексів.
Ключові слова: вестибулярний аналізатор, волейболісти, обертальні навантаження, сенсорні системи.
Moiseyenko O. K. Gorchanyuk Yu.A., Kharchenko Ye.S. Changes of indicators ofsensory systems of volleyball
players of the student’s team under the influenceofvestibular loads. Indicators of visual, acoustical and tactile sensory systems
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of volleyball players of the student’s team, and their change before and after standard rotations on the Barany chair are given in the
article. Purpose: definition of indicators of sensory shifts after standard vestibular load of students-volleyball players of national team
of KhSAPC on the Barany chair. Material and methods: theoretical analysis and generalization of scientific-methodical literature,
studying of documentary materials and pedagogical observation, pedagogical testing, methods of definition of separate indicators of
visual, acoustical and tactile analyzers before and after standard vestibular loads on the Barany chair (10 turns per 20 s), methods of
mathematical statistics. Results: indicators of functional state of visual, acoustical and tactile analyzers of volleyball players of the
team KhSAPC, and their change under the influence of standard rotary loads on the chair Barany are given in the article.
Conclusions: Thus, on the basis of the statistical analysis of the data, which were obtained after vestibular irritation, it is possible to
note that functional state of analyzed systems worsens and needs inclusion of volleyball players of specially directed exercises of the
vestibular reflexes, which are focused on stabilization in the educational-training process.
Keywords: vestibular analyzer, volleyball players, rotary loads, sensory systems.
Постановка проблеми. Одним из приоритеных направлений в игровых видах спрота – является улучшение
сенсорних способностей, благодаря которым совершенствуется анализ движений, увеличивается двигательный опыт и
происходит ориентирование спортсмена в пространстве и времени.
Многочисленные исследования в области физической культуры и спорта доказывают огромное влияние сенсорных
нагрузок на результат соревновательной деятельности [3, 6, 7, 9].
Так, в свою очередь, определенные виды двигательной активности не только предъявляют високие требования к
анализу сенсорной информации в целом, но и определяют необходимость максимального проявления отдельных ее
разновидностей.
Анализ последних исследований. Современный волейбол – это спорт больших нагрузок и высоких скоростей,
где быстрота реагирования, часто является определяющим фактором в получении спортивного результата соревнований
различного уровня.
Способность ориентироваться в пространстве, а также возможность построения новых двигательных программ,
осуществляется благодаря работе ряда анализаторных систем, среди которых, зрительная, вестибулярная, слуховая и
тактильная являются ведущими [8, 10, 12, 14].
Зрительная сенсорная система на 90 процентов обеспечивает контакты организма с окружающей средой и
является ведущей в процессе обучения движениям и совершенствовании двигательных навыков волейболистов [13].
Слуховой анализатор – является важнейшей системой определяющей адаптивные возможности организма. С
функцией слухового анализатора связана возможность регулирования скорости движения, оценки продолжительности,
частоты и ритма отдельных двигательных проявлений.
Нападающие удары, быстрые перемещения, прыжки, неожиданное изменение направления движения, быстрые
повороты головы и туловища – все эти действия становятся возможными благодаря работе всех отделов вестибулярной
сенсорной системы [15]. Тактильный анализатор играет особую роль в восприятии движений, так как выполнение
двигательных действий сопряжено с растягиванием кожи и давлением на отдельные еѐ участки. К тактильной сенсорной
системе предъявляются большие требования при выполнении сложных по координации двигательных действий, она
сообщает информацию об амплитуде движений и соприкосновении тела со спортивными снарядами и инвентарѐм, а также
играет определѐнную роль в пространственной ориентировке человека [10].
Вопросами определения функционального состояния анализаторных систем у разного континтента людей
занимались (Ровний 2001, Шестерова 2004, Масляк 2007, Моисеенко 2016 ). В своих работах авторы указывают на
относительно высокую степень взаимосвязи между показателями развития физических качеств и отдельных показателей
вестибулярной сенсорной системы [10, 13, 16]. Однако работ посвященных определению сенсорних сдвигов под влиянием
вестибулярных нагрузок в доступной литературе обнаружено не было.
Поэтому целью нашей работы стало определение показателей сенсорных сдвигов после стандартних
вестибулярних раздражений на кресле Барани юношей-волейболистов сборной команды ХДАФК.
Поставленная цель определяет следующие задачи исследования:
1.На основании анализа научно – методической литературы изучить особенности функционирования
вестибулярной, зрительной, слуховой и тактильной сенсорных систем разного контингента людей.
2.Исследовать уровень активности зрительного, слухового и тактильного анализаторов до стандартного
вестибулярного раздражения на кресле Барани юношей-волейболистов сборной команды ХГАФК.
3.Провести сравнительный анализ вестибулярной устойчивости по показателям сенсорних сдвигов до и после
стандартних вращательных нагрузок на кресле Барани юношей-волейболистов сборной команды ХГАФК.
Методы исследования: анализ литературных источников, методы определения функционального состояния
зрительного анализатора по показателам периферического объема поля зрения, слухового анализатора по показателям
костной и слуховой проводи мости и тактильного аналзатора до и после раздражения на кресле Барани (10 оборотов за 20
с), методы математической статистики.
Организация исследования: В исследования брали 12 юношей – волейболистов мужской сборной команды
ХГАФК. Все юноши принимавшие участие в исследовании были практически здоровы и находились под наблюдением
спортивного доктора.
Связь исследования с научными програмами, планами, темами. Исследование проведено согласно плана
научно – исследовательской работы кафедры спортивных и подвижных игр, Харьковской государственной акдемии
физической культуры. Направление исследования отвечает тематике инициативной темы плана научно –
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исследовательских работ в сфере физической культуры и спорта на 2016 – 2020 годы по направлению «Психо-сенсорная
двигательной деятельности спортсменов ситуативних видов спорта»
Результаты исследований: Параметры поля зрения определялись методом периметрии с использованием
периметра Ферстера. Результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели периферического зрения правого и левого глаза юношей – волейболистов сборной команды
ХДАФК до и после стандартних вестибулярних нагрузок (градусы)
Показатели периферического
до вращения
после вращения
t
р
зрения

Х  m (n=12)
Кнаружи
Кнури
Кверху
Книзу
Кнаружи
Кнури
Кверху
Книзу

правого глаза
89,3±1,4
54,6±1,4
56,8±1,4
67,6± 1,5
левого глаза
86,2±1,3
53,6±1,4
55,1±1,5
68,3± 1,6

84,2±1,9
50,1±1,6
52,1±1,6
66,5±1,6

2,3
2,1
2,2
0,5

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

81,9±1,7
49,5±1,6
49,8±1,7
66,9±1,7

2,0
2,1
2,3
0,6

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

Измерения показателей объема поля зрения спортсменов– волейболистов производились последовательно кнаружи, кнутри, вверх, низ. Вращательные нагрузки повторялись отдельно для каждого глаза. Полученные после вращения
данные зависели в том числе, от длительности временного промежутка после вращательной нагрузки.
Рассматривая динамику показателей границ поля зрения по всем исследуемым меридианам выявлено, что под
влиянием вестибулярных нагрузок по большинству исследуемых показателей объем поля зрения сужается, и большинство
различий при этом, носят достоверный характер
(р<0,05). Исключение составили результаты объема поля зрения вниз – последнего исследуемого показателя, где
результаты ухудшаются не существенно и статистически недостоверно (р>0,05). Следует отметить, что наблюдаются
незначительные различия в показателях объѐма периферического зрения правого и левого глаза, и границы поля зрения
правого глаза шире левого. Данная статистическая зависимость актуальна как для показателей до вращательных нагрузок,
так и после них. При проведении периметрического исследования показателей границ поля зрения правого и левого глаза
кнаружи, спортсменов – волейболистов, установлено, что они значительно превышали возможности дуги периметра (90
градусов) и данные вносимые в протокол имели субъективные погрешности.
Оценка показателей слухового анализатора определялась методом камертональных проб, с использованием
камертона (140 Герц.) для каждого уха в отдельности. Исследования производились как до, так и после вращательных
нагрузок на кресле Барани. Результаты исследования представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели слуховой чувствительности юношей – волейболистов сборной команды ХДАФК до и после
стандартних вестибулярних нагрузок (с)
до
после
вращения
вращения
Тести для определения слуховой чувствительности
t
р
Х  m (n=12)
Правое ухо
Показатели камертональной пробы правого уха (воздух)
12,13±1,09
8,09±1,03
2,69
<0,05
Показатели камертональной пробы правого уха (кость)

7,88±1,04

6,35±1,12

1,00

12,16±1,03
8,15±0,36

8,18±1,33
7,47±0,42

2,37
1,23

>0,05

Левое ухо
Показатели камертональной пробы левого уха (воздух)
Показатели камертональной пробы левого уха (кость)

<0,05
>0,05

Исследование функционального состояния слухового анализатора по показателям воздушной проводимости
правого и левого уха до и после вращательных нагрузок волейболистов студенческой команды выявило их статистически
достоверное ухудшение (р<0,05). Разница в средних показателях для правого уха составила 3,98 с, для левого - 4,82 с.
Показатели костной проводимости также ухудшились, однако статистически достоверных различий между ними
выявлено не было (р>0,05).
Данные исследования в процентном соотношении носили разнонаправленный характер. В сторону увеличения
длительности звучання они составили - 12 процентов, в сторону уменьшения – 81 процент и 7 процентов данных остались
без изменения.
Результаты звуковой чувствительности левого уха оказались несколько выше, правого, как по данным воздушной
проводимости, так и костной.
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Таким образом, можно констатировать, что функция периферического поля зрения у исследуемого контингента
спортсменов развита достаточно, однако под влиянием вестибулярных нагрузок объем поля зрения по большинству
исследуемых показателей сужается.
Аналогичная тенденция прослеживается у показателей слухового анализатора.
Поэтому, на наш взгляд, внедрение в учебно – тренировочный процесс волейболистов упражнений направленных
на стабилизацию вестибулярных рефлексов положительно повлияет на результаты соревновательной деятельности
данного контингента спортсменов.
Кожная чувствительность определялась методом экстезиометрии с использованием циркуля Вебера. Оценка
показателей тактильного анализатора определялась в следующей последовательности - предплечье, 3 фаланга пальца,
середина ладони, тыльная поверхность кисти. Исследования производились как до, так и после вращательных нагрузок на
кресле Барани.
Таблица 3
Показатели тактильной чувствительности юношей – волейболистов сборной команды ХДАФК
до и после стандартних вестибулярних нагрузок (см)
до
после вращения
Тести для определения
вращения
t
р
тактильной чувствительности
Х  m (n=12)
Правая рука
Предплечье
0,5±0,4
0,8±0,5
0,5
>0,05
3 фаланга палца
Середина лодони
Тыльная поверхность кисти
Предплечье
3 фаланга палца
Середина лодони
Тыльная поверхность кисти

0,4±0,4

0,7±0,4

0,5

>0,05

0,6±0,3
0,8±0,2
Левая рука
0,6±0,3
0,5±0,3
0,7±0,3
1,0±0,2

0,8±0,4
1,0±0,4

0,4
0,4

>0,05
>0,05

0,8±0,4
0,8±0,5
1,0±0,4
1,1±0,3

0,4
0,5
0,6
0,3

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

Анализ результатов тактильной чувствительности по всем исследуемым показателям выявил их ухудшение после
вращательных нагрузок, однако статистически достоверных различий между ними виявлено не было(р>0,05).
Данные исследования в процентном соотношении носили разнонаправленный характер, так, как после вращательных
нагрузок они имели тенденцию к изменению как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения показателей.
Показатели кожной чувствительности составили в сторону увеличения - 71 процент, в сторону уменьшения – 22 процента и
7 процентов данных остались без изменения.
Результаты левой руки оказались несколько ниже, показателей правой.
Исследование тактильных ощущений, также как и предыдыщих исследуемых сенсорних функций выявило
ухудшение даннях после вестибулярной нагрузки, однако по большинству показателей статистических виявлено не было.
Выводы: Таким образом, можно констатировать, что функция периферического поля зрения у исследуемого
контингента спортсменов развита достаточно, однако под влиянием вестибулярных нагрузок объем поля зрения по
большинству исследуемых показателей сужается.
Аналогичная тенденция прослеживается у показателей слухового и тактильного анализаторов.
Поэтому, на наш взгляд, внедрение в учебно – тренировочный процесс волейболистов упражнений направленных
на стабилизацию вестибулярных рефлексов положительно повлияет на результаты соревновательной деятельности
данного контингента спортсменов.
В перспективе: в данном направлении является интересным определение взаимосвязи сенсорных функций с
проявлением различных физических качеств волейболистов.
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Палатний Артур
Комітет Верховної Ради України
з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму
НОРМАТИВНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ БОКСУ УКРАЇНИ
У статті з’ясовано нормативно-правові основи діяльності та висвітлено сучасний керівний склад Федерації
боксу України. Серед отриманих результатів визначено, що основні регламентовані нормативними основами Федерації
боксу України напрями діяльності за змістовою компонентою можна умовно поділити на окремі групи: спортивні,
міжнародна співпраця, соціальні, фінансові та ресурсні та інші напрями діяльності. Керівництво діяльністю федерації
боксу України здійснюється через найвищі органи: конференція (вищий орган), виконавчий комітет (виконавчий орган),
бюро (орган оперативного управління). Персоніфікована частина керівного складу Федерації боксу України передбачає
наявність посад президент, генеральний секретар, віце-президент (зокрема перші), виконавчий директор та директори
із визначеними функціональними обов’язками. Окрім того активні позицію в діяльності федерації мають адміністрація і
постійні комісії та робочі групи.
Ключові слова: бокс, федерація, нормативні основи, розвиток, діяльність.
Нормативные основы деятельности Федерации бокса Украины. Артур Палатный. Комитет Верховной
Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма. В статье показаны нормативноправовые основы деятельности и раскрыт современный руководящий состав Федерации бокса Украины. Среди
полученных результатов определено, что основные регламентированые нормативными основами Федерации бокса
Украины направления деятельности по содержанию можно условно разделить на отдельные группы: спортивные,
международное сотрудничество, социальные, финансовые и ресурсне, другие направления деятельности. Руководство
деятельностью Федерации бокса Украины осуществляется через высшие органы: конференция (высший орган),
исполнительный комитет (исполнительный орган), бюро (орган оперативного управления). Персонифицированная
часть руководящего состава Федерации бокса Украины предусматривает наличие должностей президент, генеральный
секретарь, вице-президент (в том числе первые), исполнительный директор и директора с определенными
функциональными обязанностями. Кроме этого активные позиции в деятельности федерации имеют администрация,
постоянные комиссии и рабочие группы.
Ключевые слова: бокс, федерация, нормативные основы, развитие, деятельность.
Normative basics of Ukrainian boxing federation activity. Artur Palatnyy. Committee of the Verkhovna Rada
Ukraine on Family Matters, Youth Policy, Sports and Tourism. In recent years boxing is growing popularity in group of Olympic
martial arts sports. Achievements of Ukrainian athletes give grounds to talk about overall effective system of national structures
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activity for development of this kind of sport. Aim of the research: to find out legal and normative basics of federation activity and
modern management of Ukrainian Boxing Federation.
Historiography of boxing was carried out by a number of scientists. The disclosure of Ukrainian athletes’ achievements at
the same time has a larger share in the total amount of all researches. However, to the issue of direct activity of boxing development
in Ukraine organizational structures are devoted much less attention of scientists.
It has been established that the main regulated normative basics of Ukrainian Boxing Federation in terms of the content
component can be divided into separate groups: sports, international cooperation, social, financial, resources and other areas of
activity. The management of Ukrainian Boxing Federation is carried out through the highest bodies: a conference (supreme body),
an executive committee (executive body), a bureau (operational management body). The personified part of the governing body of
Ukrainian Boxing Federation presumes the availability of next positions: president, general secretary, vice president (including the
first), executive director and directors with defined functional responsibilities. In addition, the administration and permanent
commissions and working groups have an active role in the Ukrainian Boxing Federation activity.
According to the results of the UBF report and election conference from 02.24.2017 the management of UBF is Prodivus
V. S. (President); Pavelets O. Y., Shentsev D. O., Manger V. M. (First Vice-Presidents); Andriychuk Y. M., Yeliseyev D. V.,
Manukyan V. A. (Vice-Presidents); Gurovich I. A. (general secretary).
Key words: boxing, federation, normative basics, development, activity.
Постановка проблеми. Спортивні єдиноборства є невід’ємною та видовищною складовою частиною програми Ігор
Олімпіад сучасності [1, 6, 8, 10]. Упродовж останніх років високою та зростаючоюпопулярність у цій групі відзначається бокс.
Досягнення українських спортсменів дають підстави говорити про загалом ефективну систему діяльності національних
структур з розвитку цього виду спорту [2, 6, 7, 9]. Це спонукало нас до пошуку інформації щодо нормативних основ діяльності
Федерації боксу України на введення ї у науковий простір.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Історіографія боксу проведена низкою науковців [2, 5, 6, 7, 8].
Розкриття питань досягнень українських спортсменів водночас має більшу частку в сукупності досліджень. Однак питанням
безпосередньої діяльності організаційних структур розвитку боксу в Україні присвячено значно менше уваги науковців.
Більшість наукових даних передбачає розкриття тих чи інших особливостей розвитку боксу у контекстів комплексних
досліджень, які вивчають не лише питання цього виду спорту чи групи спортивних єдиноборств, а є фундаментальним
узагальненнями в системі олімпійського спорту [1, 7, 10].
Таким чином, актуальним науковим питанням виокремлено з’ясування основних аспектів діяльності Федерації
боксу України як провідної організаційної структури розвитку цього олімпійського спортивного єдиноборства.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано згідно теми «Теоретикометодичні основи управління тренувальним процесом та змагальною діяльністю в олімпійському, професійному та
адаптивному спорті» плану науково-дослідної роботи Львівського державного університету фізичної культури на 2016–2020
рр.
Мета дослідження: з’ясувати нормативно-правові основи діяльності та сучасний керівний склад Федерації боксу
України.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової та методичної літератури, аналіз
документальних матеріалів, контент аналіз.
Результати дослідження. Проведений пошук та дані, отримані у відповідь на офіційний запит вказують на таку
сукупність наукової інформації. Федерація боксу України (ФБУ) є всеукраїнською громадською організацією фізкультурноспортивного спрямування, яка створена заради об’єднання суб’єктів боксерського руху України, координації їх діяльності,
захисту інтересів, організації і проведення змагань з боксу, відповідно до Законів України «Про громадські об’єднання» та
«Про фізичну культуру і спорт» [3, 4]
Будуючи єдиним легітимним представником, ФБУ визнає статути і регламентні документи AIBA та EUBC,
імплементує та керується в своїй діяльності цими документами. Окрім цього ФБУ бере на себе відповідальність за
Олімпійський бокс AIBA (AOB) і Професійний бокс AIBA (APB) на всій території України [3].
Вивчення окремих історичних аспектів дає підстави стверджувати, що Федерація боксу незалежної України була
створена у 1991 році. Першим її президентом було обрано Миколу Славова (майстра спорту СРСР, який очолював
«Укррічфлот»). На думку певного кола фахівців боксу ця організація не відповідала тим темпам роботи і тенденціям, які мали
б бути притаманні незалежній Україні та в більшості керувалася радянськими підходами.
У 1992 році було створено відносно нове громадське об’єднання − Асоціація аматорського боксу України.
Керівництво цієї боксерської організації почало більш активну роботу з подальшому розвитку боксу в країні. Серед основних
напрямів беззаперечно було входженню в міжнародні боксерські структури та забезпечення участі збірних команд України в
міжнародних змаганнях. На той час президентом цієї організації був Гайдамак Ігор Іванович.
У цьому ж 1992 році створюється новий формат − Всеукраїнська громадська організація «Федерація боксу України»
(ФБУ). Почесну місію очільника виконує генеральний директор «Укрзаграннафтагазстрой» – Іван Дадіверін, а зазначеного
вище Гайдамака І. І. обрано віце-президентом.
У 1997 році було відбувається зміна «титульного керівництва» та на посаду президента ФБУобрано Голубченка
Анатолія Костянтиновича, який в той час займав посаду першого віце-прем’єр-міністра України.
Тривалий час по тому, з 2003 по 2005 роки на посаді президента ФБУ перебував Єлисєєв Дмитро Васильович,
маючи у своєму активі спортивні та бізнес досягнення [3, 5].
У 2005 році президентом Федерації боксу України обрано Рябіку Володимира Леонідовича (Народний депутат
України). Однак у тому ж році розпочалися певні внутрішні зміни, що можна узагальнити як повернення «старого»
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керівництва. Основним аргументом для цих подій стала потреба відродження втрачених позицій українських боксерів на
міжнародному рівні. Цей період відзначений гострою боротьбою за керівні посади у ФБУ. Однак у гострій та безкомпромісній
боротьбі команда фахівців під керівництвом першого віце-президента ФБУ Гайдамака І.І. поступово налагоджує діяльність та
загалом ситуацію, яка склалася в українському боксі.
У грудні 2006 року президентом Федерації боксу України обрано Костеріна Володимира Олександровича, який у
той час працював головою наглядової ради комерційного банку «Трансбанк».
У 2008 році президентом Федерації обрано Продивуса Володимира Степановича, який займає дану посаду по
теперішній час. З огляну на попередню інформацію, динаміку виступів українських спортсменів на змаганнях різного рівня та
ще низки чинників суб’єктивного та об’єктивного характеру таке досить тривале керівництво вказує на значну довіру до
очільників ФБУ. Місцеві осередки ФБУ відкривались поступово з 1992 року по 2002 рік. Всього ФБУ налічує 27 місцевих
осередків, об’єднує 24 обласних федерацій, Федерацію боксу АР Крим та Київську і Севастопольську міські федерації боксу.
На даний момент діяльність кримських осередків фактично призупинена в зв’язку з тимчасовою окупацією території АР Крим
з боку РФ. За офіційною інформацією повноцінну діяльність на сьогодні здійснюють лише 25 осередків.
Зазначене дає нам підстави говорити про динамічність у історичному ракурсі основних організаційних структур на
початку існування ФБУ. Лише з 2008 й до сьогодні спостерігається відносна стабілізація найвищого керівного складу.
Тому звернемо увагу на основні нормативні основи діяльності ФБУ, тобто статутну діяльність за окремими
системно визначальними статтями [4, 5]
Змістова частина цього нормативного документа вказує, що органами управління ФБУ є конференція, виконавчий
комітет та бюро; посадовими особами − президент, генеральний секретар, віце-президенти, виконавчий директор.
Виходячи з головної мети діяльності, а саме забезпечення та сприяння зростанню розвитку, рівня та масовості
боксу в Україні на основі консолідації і координації зусиль осіб, зацікавлених у його розвитку можна виокремити низку
важливих завдань.
На наш погляд зі сторони розвитку боксу як виду спорту варто відзначити такі завдання:
 організація взаємодії і співробітництва громадян і організацій, зацікавлених урозвитку боксу в Україні і Європі в дусі
миру, взаєморозуміння, бездискримінації за будь-якими ознаками;
 забезпечення гідного представництва України у міжнародному боксерському співтоваристві та ведення справ у дусі
європейської солідарності;
 упровадження (поширення) єдиної політики розвитку боксу;
 удосконалення системи підготовки боксерів;
 розвиток системи пропаганди і популяризації боксу;
 проведення курсів, семінарів і конференцій та інших науково-методичних та практичних занять з питань розвитку
боксу;
 розповсюдження інформації про діяльність ФБУ;
 підтримання контактів та співробітництво з EUBC, AIBA, Конфедераціями та асоціаціями-учасницями.
Поряд із системними завданнями діяльності ФБУ визначено низку напрямів за якими здійснюється усі діяльність
федерації. З огляду на основну спрямованість дослідження ми хочемо акцентувати увагу на тих напрямах, які на наш погляд
мають виражену спрямованість на безпосередній розвиток виду спорту.
Так беззаперечно, що усю сукупність наявних напрямів доречно розподілити на кілька груп. Серед них суто
спортивними напрямами варто вважати: розроблення та забезпечення реалізації довгострокових програм розвитку боксу,
зокрема підготовки боксерів міжнародного рівня, збірних команд України до участі в Олімпійських іграх, чемпіонатах світу і
Європи та клубних змаганнях; удосконалення принципів та критеріїв формування збірних команд, забезпечення динамічного
зв'язку клубних і збірних команд України із пріоритетом останніх забезпечення організації змагань і турнірів серед членів ФБУ
[4].
Змістова частина цих напрямів безпосередньо визначає організацію та проведення підготовки спортсменів на
різних рівнях та забезпечення цього процесу. Саме ефективна реалізація цих напрямів дає підстави для пошуку та
досягнення спортсменами різного віку та кваліфікації результатів на індивідуальному рівні домагань.
На наш погляд наступні група може бути представлена напрямами міжнародної співпраці, зокрема такими
напрямами: підтримання зв'язку і співпраці з AIBA та EUBC, забезпечення дотримання їх Статутів та інших регламентних
документів всіма членами ФБУ; отримання відповідних повноважень з організації міжнародних турнірів [3, 4, 5].
Реалізація діяльності ФБУ на національному рівні є безумовно важливою, але її висвітлення на міжнародній арені
входить до стратегічних напрямів не лише ФБУ, але і Міністерства спорту та молодіжної політики України інших суб’єктів
сфери фізичної культури та спорту. Тому аспекти співпраці прописані та здебільшого ефективно виконуються ФБУ.
Також ФБУ, на нашу думку, реалізовує низку напрямів соціального характеру: сприяння розвитку і поширення
боксу, як виду спорту в Україні; визначення шляхів розв’язання різноманітних проблем розвитку боксу; надання правової і
соціальної допомоги членам ФБУ, турбота про ветеранів боксу; сприяння поширенню інформації про бокс в Україні
(діяльністьФБУ) та обміну досвідом у цій сфері (видання інформаційних бюлетенів ФБУ, засобів масової інформації, в
мережі Інтернет тощо); представлення боксерів, тренерів та інших фахівців з боксу до нагород, заохочень та присвоєння
почесних звань ФБУ та сприяння в представленні до державних нагород, заохочень та почесних звань; в якості благодійності
організація навчально-тренувального процесу людей з інвалідністю, залучення матеріальних засобів для допомоги їм у
вигляді одягу, взуття, транспорту тощо, надання їм підтримки у регулюванні побутових, трудових, соціальних та інших
аспектах життя [4].
ФБУ як суб’єкт діяльності сфери фізичної культури та спорту не перебуває поза межами суспільного життя, а є
74

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова

Випуск 3 (97) 2018

активним його учасником. Тому реалізація низки зазначених напрямів сприяє не лише суто спортивному зростанню боксу в
українському суспільстві, але й забезпечує інтеграцію філософії здорового способу життя в надзвичайно складних сучасних
соціальних умовах.
Разом із тим, ефективна реалізація зазначених вище завдань та напрямів потребує значних затрат фінансового та
ресурсного характеру. Це зумовило виокремлення нами з-поміж усіх зазначених в статуті ФБУ напрямів ті, які сприяють
економічному забезпеченню діяльності ФБУ. Серед них такі: надання допомоги утвореним підприємствам та організаціям у
матеріально-технічному забезпеченні власного виробництва та капітального будівництва шляхом укладання угод з
постачальниками через біржі та посередницькі організації; залучення вітчизняних та іноземних інвесторів шляхом участі у
розробці і запровадженні інвестиційних проектів, та здійснення контролю за їх реалізацією; отримання кредитів в установах
банків без обмеження сум, а також залучення коштів фінансових і товарних кредитів з внутрішніх та міжнародних фінансових
ринків.
Також при аналізування окремих напрямів діяльності ФБУ ми прийшли до висновку, що не всі вони перебувають в
межах зазначених груп. Тому постала необхідність говорити про інші, які за змістовою частиною ми не мали чіткого
визначення. Вони є такими: організації конференцій, курсів для тренерів, суддів, інших фахівців збоксу та осіб, що задіяні або
працюють в системі боксу; впровадження системи атестації спортсменів, тренерів, суддів, інших фахівців з боксу та осіб, що
задіяні або працюють в системі боксу; укладання угод з державними установами та організаціями, приватними
підприємствами, громадськими організаціями та іншими юридичними особами [4, 5].
Реалізація зазначених напрямів, хоча й не несе системного спортивного, міжнародного чи економічного ефекту,
проте має суттєві чинники підсилення реалізації напрямів кожної із цих груп.
Ряд статей статуту ФБУ [4] стосуються органів управління. Тому зупинимо увагу на окремих із них. Отже ФБУ
здійснює управління розвитком боксом через такі органи: конференція (вищий орган), виконавчий комітет (виконавчий
орган), бюро (орган оперативного управління). При цьому органи управління та їх члени є (мають бути) незалежними один
від одного.
Щодо персоніфікованої частини керівництва ФБУ, відзначимо наявність таких посад [3, 4, 5]:

президент − вища посадова особа, яка очолює ФБУ. Президент підзвітний лише Конференції ФБУ;

генеральний секретар – забезпечує організаційне, експертно-аналітичне, правове та матеріально-технічне
забезпечення діяльності органів управління та посадових осіб ФБУ;

віце-президенти (у тому числі перші) − беруть участь в управлінні ФБУ згідно з розподілом обов’язків між
ними, затвердженими Президентом ФБУ, та відповідно до його доручень;

виконавчий директор − вища посадова особа оперативного управління ФБУ, яка призначається
Президентом ФБУ, наймається на роботу та виконує свої обов’язки згідно трудового контракту;

директори − виконують роботу і ведуть окремі аспекти справ ФБУ під керівництвом виконавчого
директора.
Окрім того до організаційних структур ФБУ належить адміністрація, яка веде справи під керівництвом виконавчого
директора, а саме здійснює ведення поточних справ, здійснює контроль виконання рішень органів управління; забезпечує
діяльність і організацію підготовки засідань органів управління ФБУ; веде діловодство, бухгалтерський облік та подає
фіскальним органам звітність про діяльність ФБУ у встановленому порядку; здійснює зв’язок із громадськістю та ЗМІ [4].
У структурі діяльності ФБУ також виокремлено функціонування постійних комісійта робочих груп. Серед переліку
таких зазначено комісії: з розвитку APB; з розвитку WSB; з етичних питань; тренерську; медичну; суддівську; наукову; з
технічних питань та правил з боксу; з розвитку жіночого боксу; спортсменів/атлетів та молоді; контрольно-дисциплінарну
комісії.
Останні зміни та наявна інформація вказує [3, 4, 5], що за результатами звітно-виборчої конференції ФБУ від
24.02.2017 року сформований наступний керівний склад ФБУ: Продивус Володимир Степанович (Президент); Павелець
Олександр Ярославович, Шенцев Дмитро Олексійович, Мангер Владислав Миколайович (Перші віце-президенти); Андрійчук
Юрій Миколайович, Єлісєєв Дмитро Васильович, Манукян Володимир Антонович (Віце-президенти); Гурович Ілля Аронович
(Генеральний секретар).
Безпосередньо роботою Федерації керує Бюро Федерації боксу України до складу якого, входять президент,
генеральний секретар та виконавчий директор.
Штатна кількість працівників Федерації боксу України – 7 осіб, зокрема: генеральний секретар, виконавчий
директор, прес-аташе, менеджер зі зв’язків з громадськістю, юрисконсульт, менеджер міжнародних зв’язків, перекладач.
Тренери та боксери національних збірних команд із боксу зараховуються до штату відповідних команд Міністерства молоді
та спорту України.
Федерація є неприбутковою громадською організацією. Постійним джерелом формування власних коштів ФБУ є:
безповоротна фінансова допомога та добровільні пожертвування; обов’язкові грошові та членські внески від Членів ФБУ
згідно з статутною діяльністю ФБУ (доходи від основної діяльності).
Проведення змагань з боксу під егідою ФБУ здійснюється з чітким дотриманням календарного плану змагань з
боксу на відповідний рік, погодженого Бюро ФБУ та затвердженого Міністерством молоді та спорту України, у відповідності
до технічних правил Міжнародної асоціації боксу (AIBA), які є єдиними правилами, що діють у світі і мають застосовуватись
національними боксерськими федераціями, боксерами, клубами та боксерською спільнотою на будь-яких змаганнях із боксу
будь-яких рівнів. При цьому, національним федераціям заборонено розробляти власні технічні правила, що суперечать
технічним правилам AIBA [3].
Співпраця ФБУ із спортивними клубами, секціями та ДЮСШ, де безпосередньо розвивається вид спорту,
здійснюється включно через місцеві осередки, до складу яких вони входять.
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Навчально-тренувальні збори збірних команд України з боксу поводяться у відповідності до календарного плану
навчально-тренувальних заходів на відповідний рік, затвердженого Міністерством молоді та спорту України, яке здійснює
повне фінансування таких заходів.
До складу збірних команд України з боксу на конкурсній основі викликаються спортсмени-кандидати, які
відповідають таким вимогам [3]:

показують стабільно високі результати на Чемпіонатах України з боксу за віковими групами, інших
всеукраїнських та міжнародних категорії «А» змаганнях із боксу упродовж попереднього та поточного років, а також мають
задовільні результати особистих зустрічей з найсильнішими боксерами світу;

виконують індивідуальні плани підготовки на поточний рік, затверджені Міністерством молоді та спорту
України за погодженням із тренерською радою відповідної збірної команди з боксу;

беруть участь у всіх навчально-тренувальних зборах (НТЗ) збірних команд України з боксу. Пропуск
спортсменом НТЗ чи його частини та/або офіційних відбіркових змагань з боксу можливий лише за попереднім погодженням
із тренерською радою відповідної збірної команди за умови наявності поважних причин (хвороба, травма, сімейні обставини)
на що є відповідне документальне підтвердження;

мають високій рівень фізичної та функціональної підготовленості для відмінного виконання тренувальних
та змагальних навантажень;

мають високий рівень особистої мотивації, морально-вольових здібностей та психологічної
підготовленості для досягнення високих спортивних результатів, постійно самовдосконалюються, підвищують спортивну
майстерність, мають високий рівень свідомості та патріотичності;

дотримуються етичних та моральних норм поведінки, закріплених в Етичному кодексі АІВА;

регулярно проходять загальнокомандні та індивідуальні медичні огляди, ретельно виконують рекомендації
лікарів збірних команд і наукової групи, а також дотримуються антидопінгових правил та вимог Всесвітньої антидопінгової
агенції WADA. Спортсменам, які за результатами особистих виступів на національному та міжнародному рівнях здобули 1-3
місця, за поданням ФБУ присвоюються спортивні звання у відповідності до Положення «Про Єдину спортивну класифікацію
України», затвердженого наказом Міністерством молоді та спорту Українивід 11.10.2013 р. № 582, та виплачуються стипендії
у відповідності до Положення «Про стипендії Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з
олімпійських видів спорту», затвердженого Указом Президента України від 11.07.2005 р. № 1071/2005 та Положення «Про
стипендії КМУ для видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту», затвердженого Постановою КМУ від
24.01.2002р. № 80. Перехід спортсменів зі збірних команд України з боксу до збірних команд інших країн здійснюється у
виключних випадках, за особистою заявою спортсмена, при виході такого спортсмена з громадянства України та набуття
ним громадянства іншої держави. При цьому, Бюро ФБУ не погоджує скорочення встановленого дворічного терміну для
зміни «спортивного» громадянства спортсмена, що в такий спосіб покинув лави збірної команди України з боксу.
Висновки. Основні регламентовані нормативними основами Федерації боксу України напрями діяльності за
змістовою компонентою можна умовно поділити на окремі групи: спортивні, міжнародна співпраця, соціальні, фінансові та
ресурсні та інші напрями діяльності. Керівництво діяльністю федерації боксу України здійснюється через найвищі органи:
конференція (вищий орган), виконавчий комітет (виконавчий орган), бюро (орган оперативного управління). Персоніфікована
частина керівного складу Федерації боксу України передбачає наявність посад президент, генеральний секретар, віцепрезидент (зокрема перші), виконавчий директор та директори із визначеними функціональними обов’язками. Окрім того
активні позиції в діяльності федерації мають адміністрація і постійні комісії та робочі групи.
Перспективи подальших досліджень передбачають з’ясування основних чинників ефективної діяльності
Федерації боксу України.
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АНАЛІЗ ПСИХІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ
Здоров’я нації визначається перш за все здоров’ям дітей, яке є найбільш важливим ресурсом будь-якого
суспільства. В Україні велика увага приділяється проблемам навчання й виховання дітей з особливими потребами. Мета:
визначити рівень психічного та соціально-емоційного розвитку дітей дошкільного віку з особливими потребами.
Матеріал: у дослідженні приймали участь 54 дитини 5–6 років (25 дівчаток, 29 хлопчиків), які потребують корекції
психофізичного розвитку, серед них: 9 – із порушеннями опорно-рухового апарату (ПОРА), у яких візуально не
відзначалося рухової недостатності (грубе порушення ходьби, бігу, стрибків), 15 – із порушеннями розвитку мовлення
(ПРМ), 16 – із затримкою психічного розвитку (ЗПР), 5 – із синдромом Дауна (СД), 9 – із розладами аутистичного спектру
(РАС). У роботі застосовано такі методи дослідження: загальнонаукові (аналіз, узагальнення даних літературних
джерел); педагогічні (констатувальний експеримент); психодіагностичні. Отримані дані вказують на низький рівень
психічного розвитку та у більшості випадків на рівень нижчий від середнього соціально-морального розвитку
обстежуваного контингенту дітей з особливими потребами. Рівень психічного та соціально-емоційного розвитку дітей
з особливими потребами вимагає диференційованого підходу в процесі фізичного виховання в умовах інклюзивної освіти.
Ключові слова: психічний розвиток, соціально-емоційний розвиток, дошкільний вік, діти з особливими
потребами.
Пасичник В. М., Згоба В. Л., Пасичник В. Р. Анализ психического и социально-эмоционального развития
детей дошкольного возраста с особенными потребностями.
Здоровье нации определяется прежде всего здоровьем детей, которое является наиболее важным ресурсом
любого общества. В Украине большое внимание уделяется проблемам обучения и воспитания детей с особыми
потребностями. Цель: определить уровень психического и социально-эмоционального развития детей дошкольного
возраста с особыми потребностями. Материал: в исследовании принимали участие 54 ребенка 5-6 лет (25 девочек, 29
мальчиков), которые нуждаются в коррекции психофизического развития, в том числе 9 - с нарушениями опорнодвигательного аппарата (ПОРА), у которых визуально не отмечалось двигательной недостаточности (грубое
нарушение ходьбы, бега, прыжков), 15 - с нарушениями развития речи (ПРМ), 16 - с задержкой психического развития
(ЗПР), 5 - с синдромом Дауна (СД), 9 - с расстройствами аутистического спектра (РАС). В работе применены
следующие методы исследования: общенаучные (анализ, обобщение данных литературных источников); педагогические
(констатирующий эксперимент); психодиагностические. Полученные данные указывают на низкий уровень психического
развития и в большинстве случаев на уровень ниже среднего социально-нравственного развития обследуемого
контингента детей с особыми потребностями. Уровень психического и социально-эмоционального развития детей с
особыми потребностями требует дифференцированного подхода в процессе физического воспитания в условиях
инклюзивного образования.
Ключевые слова: психическое развитие, социально-эмоциональное развитие, дошкольный возраст, дети с
особыми потребностями.
Pasichnyk V.M., Zhoba V.L., Pasichnyk V.R. Analysis of the mental and socio-emotional development of preschool
children with special needs.
The health of a nation is determined primarily by the health of children, which is the most important resource of any society.
In Ukraine, much attention is paid to the problems of teaching and educating children with special needs. Purpose: to determine the
level of mental and social-emotional development of preschool children with special needs. Material: 54 children aged 5-6 years (25
girls, 29 boys) who needed correction of psychophysical development participated in the study, including 9 with musculoskeletal
disorders, which had no visual impairment ( gross violation of walking, running, jumping), 15 with speech development disorders, 16
with mental retardation, 5 with Down syndrome, and 9 with autism spectrum disorders. The following research methods are applied
in the work: general scientific (analysis, generalization of data from literature sources); pedagogical (ascertaining experiment);
psychodiagnostic.
The obtained data indicate a low level of mental development and, in most cases, is lower than the average socio-moral
development of the surveyed contingent of children with special needs. The level of mental and socio-emotional development of
children with special needs requires a differentiated approach in the process of physical education in the context of inclusive
education.
Key words: mental development, social and emotional development, preschool age, children with special needs.
Постановка проблеми. Здоров’я нації визначається перш за все здоров’ям дітей, яке є найбільш важливим
ресурсом будь-якого суспільства [3, 10]. Формування здоров’я дошкільника, повноцінний розвиток органів і систем його
організму – одне з важливих завдань дошкільних закладів освіти [8].
Динаміка здоров’я дитячого населення нашої країни набула негативної тенденції. Зростає дитяча інвалідність,
росте кількість дітей з хронічною патологією. Натепер близько 50% дітей до 6-ти років мають донозологічні
морфофункціональні відхилення. Психофізичний розвиток сучасних дошкільників характеризується тенденцією до
збільшення кількості дітей з дисгармонійним психофізичним розвитком (1998 р. − 55,9 %, 2005 р. − 59,4 %) [3, 11]. Значною
мірою це стосується дітей з відставанням у психофізичному розвитку внаслідок порушень діяльності різних або кількох
аналізаторів (зорового, слухового), із органічним ураженням центральної нервової системи (ЦНС), із затримкою психічного
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розвитку (ЗПР), із порушеннями мовлення, опорно-рухового апарату, поведінки, емоційними відхиленнями, а також із
важкими множинними порушеннями [2, 4, 5, 6, 14].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дошкільна освіта є оптимальною для включення дітей, які потребують
корекції психофізичного розвитку, у загальноосвітнє середовище, оскільки у цей час простіше й швидше формується
прийняття різноманітних особистісних проявів. Зокрема, діти дошкільного віку набагато швидше дорослих перестають
виділяти відмінності між людьми, активно оволодівають культурними навичками та здібностями тощо [2]. Крім того, за певних
умов розвиток дітей дошкільного віку, які потребують корекції психофізичного розвитку, може вирівнюватися або
наближатися до рівня розвитку здорових однолітків, і в рамках існуючих освітніх систем можна керувати цим процесом [2, 6].
Важливою частиною інклюзивної освіти, яка сприяє формуванню ряду позитивних рис особистості і її фізичному
вдосконаленню, є фізичне виховання, яке природним чином поєднує в собі не тільки біологічне, а й соціальне. Дослідники
відзначають наявність взаємозв`язку між інтелектуальним, моральним, емоційним, соціальним розвитком і руховою
діяльністю, станом здоров`я дитини [9, 12, 13], що обумовлює доцільність застосування такої системи навчання і виховання,
яка передбачає інтегрований освітній, виховний, оздоровчий ефект. В контексті вищесказаного вивчення показників
психічного та соціально-емоційного розвитку є важливим для обґрунтування профілактично-оздоровчих заходів, визначення
змісту занять фізичними вправами для корекції психофізичного розвитку дітей з особливими потребами.
Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано відповідно до теми
НДР кафедри теорії і методики фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури на 2017–2020 рр.
«Теоретико-методичні аспекти оптимізації рухової активності різних груп населення» (протокол № 4 від 17.11.2016).
Мета дослідження: визначити рівень психічного та соціально-емоційного розвитку дітей дошкільного віку з
особливими потребами.
Матеріал і методи. У роботі застосовано такі методи дослідження: загальнонаукові (аналіз, узагальнення даних
літературних джерел); педагогічні (констатувальний експеримент); психодіагностичні. Програма включала оцінку рівня
психічного розвитку дітей дошкільного віку за методикою непрямої експрес-діагностики (П. М’ясоєда) [7]. В основі методики
розроблено 12 шкал, що дозволяють визначити рівень психічного розвитку дошкільників, це: 1) відчуття (колірні); 2)
сприйняття (зорове); 3) запам'ятовування; 4) мислення; 5) уяву; 6) увагу; 7) гра; 8) спілкування; 9) мова; 10) емоції; 11)
самостійність; 12) саморегуляція. За допомогою цих шкал дослідник, використовуючи вихователів групи дитячого садка в
якості експертів, отримує первинні оцінки (від 0 до 5 балів) по кожному з параметрів. Для оцінки соціально-емоційного
розвитку експертом (педагог, вихователь) заповнювалась карта спостережень [1], яка включала такі параметри: 1)
адекватність поведінки, самоконтроль; 2) ігрова діяльність; 3) особливості комунікації з дорослими; 4) особливості комунікації
з дітьми; 5) емоційні особливості. Кожен з параметрів оцінювався від 1 до 4 балів.
Учасники: у дослідженні взяли участь 54 дитини 5–6 років (25 дівчаток, 29 хлопчиків), які потребують корекції
психофізичного розвитку, серед них: 9 – із порушеннями опорно-рухового апарату (ПОРА), у яких візуально не відзначалося
рухової недостатності (грубе порушення ходьби, бігу, стрибків), 15 – із порушеннями розвитку мовлення (ПРМ), 16 – із
затримкою психічного розвитку (ЗПР), 5 – із синдромом Дауна (СД), 9 – із розладами аутистичного спектру (РАС), 10
вихователів та 2 асистенти вихователя.
Організація дослідження. Дослідження проводилося на базі дошкільних навчальних закладів м. Львова та
Львівської області, в яких функціонують групи компенсуючого та інклюзивного типу.
Статистичний аналіз. Статистична обробка отриманих даних була проведена за допомогою стандартного пакету
програм Microsoft Excel.
Результати дослідження. Аналіз отриманих даних дозволив з’ясувати, що середній показник психічного розвитку у
загальному підсумку за експрес-методикою П. М’ясоєда (табл. 1) у дівчаток та хлопчиків з особливими потребами становив
2,52±0,97 та 2,41±1,08 бали відповідно, що вказує на низький рівень їх розвитку.
Коефіцієнти варіації (Vдів.=38,62 % і Vхл.=44,99 %) свідчать про значні індивідуальні коливання в обидвох статевих
групах, що є причиною різною структури вади у дітей. Проте, як можемо спостерігати статевий диморфізм не виражений,
середній показник дівчаток лише на 4,46 % краще від результатів хлопчиків.
Таблиця 1
Показники психічного та соціально-емоційного розвитку дітей дошкільного віку з особливими потребами, n=54
Вади психофізичного
Дівчатка, n=25
Хлопчики, n=29
розвитку
Психічний розвиток,
СоціальноПсихічний розвиток,
Соціально-емоційний
бали
емоційний розвиток,
бали
розвиток, бали
бали
±S
±S
±S
±S
ПОРА
3,50±0,57
3,00±0,81
4,00±0,70
3,20±0,44
ПРМ
2,78±1,07
2,85±0,69
2,75±0,70
2,87±0,35
ЗПР
2,00±0,57
2,00±0,57
1,55±0,52
1,66±0,50
СД
2,66±1,15
2,33±0,57
2,50±0,70
2,00±0,00
РАС
1,86±0,85
2,00±0,81
1,80±0,83
1,60±0,54
Загальний бал
2,52±0,97
2,48±0,82
2,41±1,08
2,27±0,79
V, %
38,62
33,16
44,99
35,02
Примітка: ПОРА – порушення опорно-рухового апарату, ПРМ – порушення розвитку мовлення, ЗПР – затримка
психічного розвитку, СД – синдром Дауна, РАС – розлади аутистичного спектру.
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Розглядаючи відмінності в статевому аспекті (рис. 1) в усіх досліджуваних групах дітей з вадами психофізичного
розвитку нами встановлено, що показники психічного розвитку у дівчаток з ПРМ, РАС та СД несуттєво відрізняються (на 1,1 %;
6,2 %; 3,3 % відповідно) від однолітків хлопчиків. Водночас отримані результати психічного розвитку дітей з ПОРА та ЗПР
засвідчили різницю у 13,3 % та 25,3 % між дівчатками і хлопчиками.
Наведені дані дають змогу констатувати, що найкращі результати у психічному розвитку встановлено у дітей з ПОРА,
які відповідають середньому рівню. Проте у дітей обидвох статей з ПРМ, СД, ЗПР та РАС встановлено низький рівень. Можна
припустити, що такий результат пов`язаний із структурою їх вади, до якої входять різні варіанти затримки інтелектуального
розвитку.
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Примітка: 1 – ПОРА; 2 – ПРМ; 3 – ЗПР; 4 – СД; 5 – РАС.
Рис. 1. Психічний розвиток дітей дошкільного віку з особливими потребами (бали)
У результаті проведених досліджень ми визначили, що серед дітей з вадами психофізичного розвитку у переважної
більшості (84,0 % дівчаток та 86,0 % хлопчиків) спостерігається низький рівень психічного розвитку, і лише у 16,0 % дівчаток
та 14,0 % хлопчиків виявлено середній рівень (рис.2). На жаль, в жодної дитини не було констатовано високого рівня
розвитку.

Рис. 2. Розподіл дітей дошкільного віку з особливими потребами за рівнем психічного розвитку
Діагностика рівня соціально-морального розвитку дітей з відхиленнями у психофізичному розвитку показала (табл.
1), що отримані середні показники (за аналізом карт спостереження – 2,48±0,8 у дівчаток та 2,27±0,79 у хлопчиків) указують
на нижчий від середнього рівень. Міжстатеві особливості не спостерігалися (середній показник дівчаток на 8,84 % кращий від
показника хлопчиків), хоча в середині кожної статевої групи проглядалися значні індивідуальні коливання (Vхл.=35,02 % і
Vдів.=33,16 %).
Зіставлення показників сформованості соціально-морального розвитку у групах дітей з різною структурою вади
показало, що дівчатка та хлопчики з ПОРА та ПРМ володіють середнім рівнем розвитку (2,85–3,20 бала), тоді як для їх
однолітків з ЗПР, СД та РАС притаманний нижчий від середнього рівень розвитку (1,60–2,33 бала). Це вочевидь пов`язано з
недорозвиненням емоційно-вольової сфери, яке проявляється у примітивності емоцій і їх нестійкості.
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Урахування гендерних особливостей у соціально-моральному розвитку дітей дало змогу нам з`ясувати, що у дітей з
ПОРА та ПРМ суттєвих відмінностей між статями не спостерігалося (0,69 % та 6,45 % відповідно). Для дітей з ЗПР, СД та
РАС ці відмінності були виражені у більшій мірі, проте не суттєво (18,5 %; 15,2 % та 22,2 % відповідно) (рис. 3).

Рис. 3. Соціально-емоційний розвиток дітей дошкільного віку з особливими потребами (бали)
На основі узагальнення даних, отриманих за результатами діагностики соціально-морального розвитку дітей з
відхиленням у психофізичному розвитку, сформовано розподіли (рис. 4). Як можемо бачити соціально-моральний розвиток у
більшості обстежених дівчаток та хлопчиків (56,0 % та 59,0 % відповідно) сформований на низькому рівні, причому 4,0 %
дівчаток та 2,0 % хлопчиків відносяться до високого рівня, у обстежених 17,0 % дівчаток та 19,0 % хлопчиків констатовано
середній рівень. Щодо решти 23,0 % та 20,0 % дівчаток та хлопчиків, то стан сформованості їхнього соціально-емоційного
розвитку перебував на рівні нижчому від середнього.

Рис. 2. Розподіл дітей дошкільного віку з особливими потребами за рівнем соціально-морального розвитку
Висновки. Розв’язання проблеми забезпечення повноцінного психофізичного розвитку та його корекції у дітей в
процесі фізичного виховання в умовах інклюзивної освіти є актуальною проблемою, що викликає практичний інтерес.
Результати аналізу психічного розвитку дітей 5–6 років з відхиленнями у психофізичному розвитку показали, що середній
показник дівчаток та хлопчиків з ПОРА вказує на середній рівень, проте значення показників психічного розвитку дітей з
ПРМ, СД, ЗПР та РАС не залежно від статі вказують на низький рівень. Сформованість соціально-морального розвитку у
групах дітей з різною структурою вади показало, що дівчатка та хлопчики з ПОРА та ПРМ володіють середнім рівнем
розвитку, тоді як для їх однолітків з ЗПР, СД та РАС притаманний нижчий від середнього рівень розвитку. Рівень психічного
та соціально-емоційного розвитку дітей з особливими потребами вимагає диференційованого підходу в процесі фізичного
виховання в умовах інклюзивної освіти.
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Петровська Т., Арнаутова Л.
Національний університет фізичного виховання і спорту України
ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ СПОРТСМЕНАМИ ЗА
ДОПОМОГОЮ КОПІНГ–СТРАТЕГІЙ
Актуальність. Спортивна діяльність є галуззю життєдіяльності, яка висуває підвищені вимоги щодо
фізіологічних та психологічних якостей спортсменів. Для збереження мотивації та досягнення цілей спортивної
діяльності кваліфіковані спортсмени об’єктивно змушені долати широкий спектр стрес-факторів внутрішнього і
зовнішнього характеру, що актуалізує науковий інтерес до механізмів, способів та технік, які сприяють розвитку
стресостійкості у поєднанні з високими результатами. Мета. Аналіз наукових підходів щодо формування поведінки
подолання та її впливу на змагальну діяльність спортсмена. Результати. За результатами теоретико-аналітичних
досліджень проаналізовано поняття стрес, стресостійкість та копінг-стратегія, описана специфіка цих понять в
контексті спортивної діяльності. Висвітлено механізм формування індивідуальних копінг-стратегій та їхні різновиди.
Виявлено особливості адаптивних та дезадаптивних типів копінг-стратегій. Окреслено взаємозв'язок між
особистісними психологічними ресурсами кваліфікованих спортсменів та копінг-стратегіями, які реалізуються для
подолання стресу. Висновки. На основі аналізу теоретичних підходів до вивчення стресостійкості розроблено
авторський підхід до її визначення. Визначені аспекти стратегій подолання стресу можуть бути застосовані для
розробки теоретичної моделі формування індивідуальних копінг-стратегій.
Ключові слова: стрес, стресостійкість, копінг-стратегія, індивідуальна копінг-стратегія.
Татьяна Петровская, Лилия Арнаутова. Теоретико-методологические основы изучения проблемы
преодоления стресса спортсменами при помощи копинг-стратегий. Актуальность. Спортивная деятельность
предъявляет повышенные требования к физиологическим и психологическим качествам спортсменов. Для сохранения
мотивации и достижения целей в спортивной деятельности квалифицированные спортсмены вынуждены
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преодолевать широкий спектр стресс-факторов внутреннего и внешнего характера, что и актуализирует научный
интерес к механизмам, способам и техникам, которые способствуют развитию стрессоустойчивости в сочетании с
высокими результатами. Цель. Анализ существующих научных подходов к формированию поведения преодоления и его
влияния на соревновательную деятельность спортсмена. Результаты. На основе анализа существующих теоретикоаналитических исследований описаны понятия стресс, стрессоустойчивость и копинг-стратегия, специфика этих
понятий в контексте спортивной деятельности. Проанализирован механизм формирования индивидуальных копингстратегий и их разновидности. Выявлены особенности адаптивных и дезадаптивных типов копинг-стратегий.
Определена взаимосвязь между личностными психологическими ресурсами квалифицированных спортсменов и копингстратегиями, которые реализуются для преодоления стресса. Выводы. На основе анализа теоретических подходов к
изучению стрессоустойчивости разработан авторский подход к ее определению. Определены аспекты стратегий
преодоления стресса, которые можно применить для разработки теоретической модели формирования
индивидуальных копинг-стратегий.
Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, копинг-стратегия, индивидуальная копинг-стратегия.
Summary. Tatyana Petrovskaya, Liliya Arnautiva. Theoretical and methodological principles of the usage of
coping strategies for the athletes to overcome stress. Topicality. Sport activity is a branch of life raises increased demands for
the athlete’s physiological and psychological qualities. Qualitative athletes are objectively forced to overcome a wide range of
internal and external stress factors that preserves the motivation and achievement of the goals of sports activity, which actualizes
scientific interest in mechanisms, methods and techniques that contribute to the development of stress resistance combined with
high results in sport. Goal. An analysis of existing scientific approaches to the formation of the behavior of overcoming and its impact
on the competitive activity of the athlete. Results. Based on the results of theoretical and analytical researches, the concept of stress,
an ability to cope with stress and coping strategy as well as the specifics of these concepts in the context of sports activities are
defined. The mechanism of formation of individual coping strategies and their varieties is highlighted. The features of adaptive and
disadaptive types of coping strategies are revealed. The relationship between the personal psychological resources of qualified
athletes and coping strategies that are implemented to overcome stress are described. Conclusions. On the basis of the analysis of
theoretical approaches to the study of stress resistance, an author's approach to its determination has been constructed. The
identified aspects of stress management strategies can be used to work out the theoretical model for the formation of individual
coping strategies.
Key words: stress, an ability to cope with stress, coping strategy, individual coping strategy.
Постановка проблеми. Спорт вищих досягнень є галуззю життєдіяльності, яка висуває підвищені вимоги щодо
фізіологічних та особистісних (психологічних) якостей спортсменів. Кваліфіковані спортсмени орієнтовані на постійну
підтримку власного рівня та на досягнення нових результатів, що вимагає від них необхідність постійно адаптуватися до
високого навантаження задля підвищення результатів у спортивній діяльності та до умов постійно високого рівня
конкурентності. Для збереження мотивації та досягнення цілей спортивної діяльності кваліфіковані спортсмени об’єктивно
змушені долати широкий спектр стрес-факторів як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Саме тому й зберігається
високий науковий інтерес до механізмів, способів та технік, які сприяють стресостійкості у поєднанні з високими
результатами, які демонструють спортсмени [2;6]. Метою статті є аналіз наукових підходів щодо формування поведінки
подолання та її впливу на змагальну діяльність спортсмена для вироблення сучасної теоретичної моделі формування
стресостійкості кваліфікованих спортсменів.
Робота виконана в рамках науково-дослідної теми «Технології психолого-педагогічного супроводу та розвитку
суб’єктів спортивної діяльності» на 2016-2020 р. р., державний реєстраційний номер:0116u001627.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стан теоретико-методологічної розробленості теми демонструє
великий ступінь зацікавленості в дослідженні стресу, поведінки подолання стресу та механізмів стресостійкості, копінгстратегій. На сьогодні існує багато підходів до визначення понять стрес, стресостійкість, копінг-стратегія. Так, згідно
поширеному серед дослідників погляду стрес є неспецифічною захисною реакцією організму у відповідь на несприятливе
середовище, відповідно стресостійкість уявляє собою набір певних особистісних якостей (детермінант особистості), який
дозволяє будь-якій людині переносити різного плану навантаження на психіку. Початком навчань про стрес прийнято
вважати цикл досліджень Ганса Селье, зроблених в 1960-х рр. Слово «стрес» в перекладі з англійської – тиск, напруга і
використовується для позначення великого кола станів людини, що виникають у відповідь на різноманітні екстремальні
впливи (стресори).
Розуміння важливості психологічних факторів як регуляторів досягнень кваліфікованих спортсменів, є актуальною
задачею, особливо в контексті пошуку психологічних ресурсів і обмежень, що позначаються на ефективності діяльності
спортсменів. В поле зору дослідників потрапляють нові психологічні феномени: психологічне вигорання, психологічний
захист та копінг-стратегії, перфекціонізм, групові емоції.
Дослідження психічного стресу в спорті мають тривалу історію і характеризуються тим, що в них, як правило,
розглядалися джерела стресу, зумовлені специфікою змістовних вимог тренувальної та змагальної діяльності. На думку
дослідників джерелам стресу, пов'язаним з різними особливостями організації діяльності спортсменів, приділялося
недостатньо уваги, не дивлячись на те, що негативний вплив, принаймні деяких з них, рефлексується спортсменами [3, c.
74].
Авторитетний дослідник організаційного стресу в спорті D. Fletcher висловлює думку, що вивчення стресу та
стресостійкості в спорті стане в двадцять першому столітті одним із вагомих напрямків психології спорту. Автор спирається
на підхід T. Woodman, L. Hardy як щодо класифікації джерел організаційного стресу в спорті, так і в методах вивчення
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механізмів формування стресостійкості у спортсменів [2, c. 414]. Зазначимо, що на думку дослідників на сьогодні основним
методом встановлення джерел стресу в спорті та способів його подолання є інтерв'ювання спортсменів і тренерів з
подальшою обробкою матеріалів інтерв'ю методом контент-аналізу.
Стреси, пов'язані з обов'язковістю змагань і гостротою конкуренції, є невід'ємною умовою діяльності спортсменів,
що актуалізує необхідність оволодіння навичками застосування адаптивних копінг-стратегій та підвищення власної
стресостійкості.
Традиційно велику увагу в спортивній психології В. І. Воронова, Т. В. Петровська, Г. Б. Горська, П. В. Квашук ті інші
науковці приділяють впливу особистісних факторів на досягнення спортсмена. Так, на думку В. І. Воронової обидва – тренер
та спортсмен повинні навчитися діагностувати у себе рівень стресу та максимально чітко визначати з яким стресором вони
зіткнулися, а вже потім вдаватися до заходів з подолання стресу [2, c. 415].
Суперництво в найбільших змаганнях спортсменів з високим рівнем фізичної, тактичної, технічної підготовки
збільшує психічну напруженість і внесок психологічних факторів в досягнення перемоги. З цим пов'язана традиційна увага
дослідників до змагального стресу і засобів його подолання, до проблеми стійкості спортсменів, до різних джерел стресу, що
виникають під час змагань. Авторитетний дослідник Б. А. Вяткін під змагальним стресом розуміє цілісну систему факторів, до
яких він відносить: «соревновательный характер спортивной борьбы, направленной на завоевание рекорда или победы над
противником; максимальное напряжение всех физических и психических сил спортсмена во время этой борьбы;
систематическую … спортивную тренировку» [3, c. 17]. Як бачимо, згідно позиції вченого наявний прямий зв’язок між
змагальним стресом та результативністю виступу спортсменів.
В психології спорту виділяють й інші різновиди стресу. На думку В. Горської в процесі спортивної діяльності
спортсмени стикаються з таким різновидом стресу як «організаційний стрес», під яким дослідниця розуміє «реакцію
спортсмена на організаційні фактори підготовки на тренуваннях та під час виступів на змаганнях» [4, c. 74]. Важливою
особливістю організаційного стресу на відміну від змагального є те, що джерела організаційного стресу можна віднести до
факторів довготривалої дії, які негативно впливають на психологічну напругу.
Поняття «стресостійкість» є важливим в контексті розуміння того, як долається стрес та потребує дослідження.
Частина дослідників психології спорту розглядає поняття стресостійкості крізь призму емоційної стійкості спортсменів. Так,
на думку О. Карпової стрестостійкість спортсмена характеризується «здатністю управляти своїми емоціями, зберігати високу
працездатність, здійснювати екстремальну діяльність без напруженості та як результат розвитку адаптації, внаслідок якої
організм набуває нової якості, а саме адаптацію у вигляді резистентності, стійкості до впливу стресу, тренованість». На
думку Т. В. Петровської емоційний інтелект є «особистісним ресурсом підвищення адаптивності до психологічних
навантажень і результативності в спортивній діяльності: розвиток емоціонального інтелекту у спортсменів та уміння
розпізнавати емоції інших людей позитивно впливають на зниження рівня стресу протягом змагань» [6, c. 60].
Існують погляди на стрестостійкість з позицій фізіологічних, мотиваційних та поведінкових особливостей індивіда.
Цієї позиції дотримується низка дослідників Л. Аболін, Б. Вардапян, С. Суботін. Так, Л. Аболін потенційні можливості
адаптації індивіда пов’язує із притаманними йому психологічними якостями: «емоційна стійкість являє собою процес
емоційної саморегуляції, який в свою чергу складає єдність раціонального, емоційного та фізіологічного виявів людини» [1, c.
114].
На думку Т. В. Петровської, коли йдеться про стресостійкість та можливості адаптації та подолання стресу,
високому рівню адаптації сприяють «низька агресивність, середній рівень ригідності, самоконтролю, власної ефективності й
адекватна самооцінка, а також високий рівень лабільності, конформності й креативності» [7, c. 215]. Отже, в наукових
дослідженнях стресостійкість розглядається важливою умовою в контексті розуміння того, як долається стрес. Під
стресостійкістю різні автори розуміють: і як здатність до адаптації; і як здатність відповідати на напружені ситуації такою
зміною емоційного стану, яка призводить не до зменшення, а до підвищення працездатності; і як поєднання особистісних
якостей, які дозволяють переносити відчутні інтелектуальні та емоційні навантаження, зумовлені специфікою професійної
діяльності без особливих наслідків для оточуючих і власного здоров'я. Відповідно, стресостійкість як феномен (якість, риса,
властивість) розглядається в основному, з функціональних позицій, як характеристика, що впливає на продуктивність
(успішність) діяльності.
Узагальнюючи різні теоретичні підходи до вивчення стресостійкості, в подальшому дослідженні під
стресостійкістю спортсмена ми будемо розуміти адаптивну здатність спортсмена ефективно протистояти
психотравмуючим та екстремальним факторам спортивної діяльності без зниження показників її результативності
завдяки актуалізації індивідуального копінг-ресурсу спортсмена у емоційній, поведінковій, когнітивній та мотиваційній
сферах особистості.
Одним із способів подолання стресу та формування стресостійкості є копінг-стратегія, яка визначає успішну або
неуспішну адаптацію. У багатьох літературних джерелах копінг розглядається як усвідомлена раціональна поведінка,
спрямована на усунення стресової ситуації. Саме поняття «coping» походить від англійського «соре» («долати»); в німецькій
мові щодо цього слова застосовують синонімічні поняття «Bewaltigung» («подолання») і «Bеlastungsverarbeitung»
(«переробка навантажень»). Також це поняття перекладають як «адаптивна поведінка, або психологічне подолання». У
зарубіжній науковій літературі термін «coping» вживається в поєднанні з низкою інших понять: coping-process, copingmechanism, coping-behavior, coping-strategy. Відповідно вказані визначення перекладаються як: копінг-процес, копінгмеханізм, копінг-поведінка, копінг- стратегія, психологічне подолання.
До вказаної дефініції належать різні когнітивно обумовлені механізми подолання стресу або копінг-стратегії. У
широкому сенсі coping включає всі види взаємодії суб'єкта з задачами зовнішнього або внутрішнього характеру, тобто
спроби оволодіти або пом'якшити, звикнути до або ухилитися від проблемної ситуації. Додаткові умови: як зовнішні, що
характеризують саму ситуацію, так і внутрішні, до яких належать психологічні характеристики самого суб'єкта, − актуалізують
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зміст coping, відрізняючи його від простого пристосування.
На думку Р. Лазаруса копінг-стратегії проявляються в когнітивній, емоційній і поведінковій сфері людини у вигляді
різноманітних технік подолання, дистанціювання, самоконтролю, пошуку соціальної підтримки, прийняття відповідальності,
уникнення, планового вирішення проблеми, позитивної переоцінки. З думкою Лазаруса погоджується німецький дослідник Є.
Хейм, виділяючи три сфери ієрархічної структури психіки, в яких відбувається реалізація копінг-стратегій поведінки:
емоційну, когнітивну і поведінкову. Всі «різновиди копінг-стратегій поведінки поділяються з урахуванням ступеня їх
адаптивних можливостей на адаптивні, частково адаптивні і неадаптивні» [10, c.408].
Існують різні класифікації копінг-стратегій. У деяких теоріях копінг-поведінки виділяють наступні базисні стратегії:
вирішення проблем; пошук підтримки; уникнення. Але вироблення єдиної системи класифікації типів копінгу досі є
релевантною психологічною задачею. С. К. Нартова-Бочавер пропонує наступні варіанти класифікації coping:
− «Орієнтованість, або локус coping (на проблему або на себе).
− Сфера психічного, в якій розгортається подолання (зовнішня діяльність, уявлення або почуття).
− Ефективність (приносить бажаний результат з вирішенню труднощів чи ні).
− Тимчасовість отриманого ефекту (чи вирішується ситуація радикально або вимагає повернення до неї).
− Ситуації, що провокують coping-поведінку (кризові або повсякденні)» [5, c.23].
Отже, людині часто доводиться стикатися з ситуаціями внутрішньої напруги і дискомфорту. Реакція на труднощі, які
об’єктивно виникають й у спортсменів, зайнятих у змагальній діяльності, викликають цілком стандартну реакцію:
застосування копінг-стратегії або використання автоматичних механізмів психологічного захисту.
На думку D. Tod, J. Hardly, E. Oliver «здатність успішно діяти під тиском є найважливішим аспектом спортивної
діяльності». Поточні дослідження висвітлили стратегії, які можуть бути реалізовані в процесі змагальної діяльності:
спортсмени які усвідомлюють передстартові стани на змаганнях та застосовують спеціальні методики що спрямовані на
зниження рівнів збудження та стресу через отримання навичок роботи з власними психічними станами, стають більш
успішними [11;12, c. 667].
Існує специфіка особистісних регуляторів подолання стресу суб'єктами групової діяльності. На думку З. Совміз в
такому випадку особистісні параметри по-різному діють на вірогідність вибору груповим суб'єктом конструктивних або
деструктивних командних і індивідуальних стратегій подолання стресу [8].
Когнітивний ресурс спортсменів різного рівня кваліфікації взаємозв'язаний з стресостійкістю спортсменів, що
дозволяє використовувати ресурсні можливості когнітивної сфери для формування психологічної стійкості в екстремальних
умовах змагальної діяльності.
Копінг-стратегія і стресостійкість є нероздільними процесами для спортсмена в процесі змагальної діяльності.
Основне психологічне призначення копінг-стратегії полягає в тому, щоб адаптувати спортсмена найкращим чином до вимог
ситуації шляхом оволодіння, ослаблення або пом'якшення цих вимог, тим самим нівелюючи вплив стресорів.
У свою чергу різні копінг-стратегії можуть бути використані професійними спортсменами в двох аспектах: як один з
варіантів психологічного захисту (реактивна поведінка) або як один з варіантів адаптації, пов'язаний з виробленням
особистісного копінг-ресурсу. Саме тому виявлення релевантних сфер, на які може впливати сформований копінг-ресурс
особистості, є цікавою науковою задачею. Виходячи з аналізу теоретичних та практичних напрацювань вітчизняних та
іноземних дослідників в даній царині, на нашу думку, сьогодні серед них можна виокремити наступні: когнітивну,
мотиваційну, емоційну та поведінкову сфери особистості спортсмена.
Відповідно, виникає питання про те, що саме впливає на формування індивідуальної копінг-стратегії в сучасних
умовах, тобто, постає наукова проблема вироблення механізму формування індивідуальної копінг-стратегії у спортсмена.
Існує низка досліджень присвячених вивченню ситуативно-особистісних детермінант coping-стратегій. Зауважимо, що
особистісні параметри спортсмена по-різному діють на вибір індивідуальних стратегій подолання стресу, які можуть
конструктивними та деструктивними. Так, на думку З. Совміз [8] певні особистісні параметри можуть зміцнювати ймовірність
вибору адаптивних копінг-стратегій, а інші її знижують.
Цікаве дослідження було проведено V. J. Conway і D. Terry, які вивчали зв'язок особистісних особливостей студентівпсихологів і бажаних ними форм психологічного подолання. Було виявлено, що вибір coping дійсно «корелюється з оцінкою
ситуації іспиту, сприйняття ступеня її важливості, тобто стресогени та контроль з боку суб’єкта є змінним», що підтверджує
гіпотезу, згідно якої «інструментальні стратегії подолання ефективні в тому випадку, якщо ситуація контролюється суб'єктом»
[9, c. 1].
Аналіз наукової літератури щодо взаємозв’язку між стресостійкістю та копінг-стратегіями надає змогу виокремити
важливу тенденцію, згідно якої поряд з позитивними ефектами від використання копінг-стратегій для подолання стресу,
використання окремої копінг-стратегії може й деструктивно впливати на рівень стресостійкості. Ефективність захисних форм
подолання оцінюється неоднозначно. Так, наприклад, N. Haan вважає, що деякі форми поведінки є абсолютно
дезадаптивними та порушують орієнтацію людини в дійсності [11], натомість С. Carver дотримується протилежної точки зору,
вважаючи, що ослаблення стресу в разі захисного coping дозволяє суб'єкту краще сконцентруватися і мобілізувати зусилля
для реального подолання життєвих труднощів [5, c. 26]. На нашу думку, феномен деструктивного впливу копінгу та рівень
стресостійкості, безумовно, має місце на практиці. Цей феномен пояснюється тим, що певні типи копінг-стратегій
передбачають відсутність прагнення регулювати свої почуття і дії, що у свою чергу сприяє виникненню перенапруги і
провокує психосоматичні захворювання. Тобто, є необхідність виокремлення тих копінг-стратегій, які будуть позитивно
впливати на діяльність особистості. Аналіз наукової літератури надає можливість прослідкувати наявність зв'язку між
адаптивними можливостями кваліфікованих спортсменів, які виникають в процесі змагальної діяльності, та ефективністю
використання індивідуальних копінг-стратегій з метою протистояння психотравмуючим факторам та ситуаціям. Особистісні
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копінг-ресурси, які використовує окремий спортсмен у когнітивній, мотиваційній, емоційній та поведінковій сфері, утворюють
цілісний механізм індивідуальної копінг-стратегії (Рис.1).

Рис. 1. Схема механізму формування індивідуальної копінг-стратегії спортсмена.
На Рис.1. представлена узагальнена схема формування індивідуальної копінг-стратегії для подолання стресу.
Зазначимо, що релевантна інформація щодо механізму формування індивідуальних копінг-стратегій на основі опитування
дозволить розробити теоретичну модель формування ефективної системи адаптації до стресових ситуацій у спортсменів.
Задачею подальших наукових розвідок є виокремлення особистісних копінг-ресурсів в різних сферах на основі
проведення опитувань професійних спортсменів для з’ясування тих психотравмуючих факторів, з якими вони стикнулися в
процесі професійної діяльності, та способи й прийми, якими вони користувалися для адаптації до цих ситуацій.
Висновки.
1. Аналіз теоретичних джерел свідчить про важливість проблематики, пов’язаної з формуванням механізмів
стресостійкості в спорті, з одного боку, і недостатню систематизованість основних теоретико-методологічних і методичних
підходів до вирішення означеної проблеми, з іншого боку, що визначає актуальність даного дослідження.
2. На основі аналізу різних теоретичних підходів до вивчення стресостійкості в процесі спортивної діяльності, в
подальшому дослідженні під стресостійкістю спортсмена буде розглядатись адаптивна здатність спортсмена ефективно
протистояти психотравмуючим та екстремальним факторам спортивної діяльності без зниження показників її
результативності завдяки актуалізації індивідуального копінг-ресурсу спортсмена у емоційній, поведінковій, когнітивній та
мотиваційній сферах особистості.
3. Аналіз наукової літератури з проблеми теоретичного обґрунтування та методологічних засад вивчення проблеми
подолання стресу спортсменами за допомогою копінг - стратегій дозволило виокремити наступні аспекти вивчення стратегій
подолання стресу спортсменами:
- з функціональних позицій, як характеристик, що впливають на продуктивність (успішність) діяльності;
- з точки зору формування та актуалізації індивідуального копінг-ресурсу у мотиваційній, поведінковій, когнітивній та
емоційній сферах особистості спортсмена;
- з точки зору розвитку адаптації, внаслідок якої організм набуває нової якості, а саме адаптацію у вигляді
резистентності, стійкості до впливу стресу, тренованості;
- з точки зору визначення психологічних якостей що сприяють адаптації: агресивність, ригідність, самоконтроль,
сприйняття власної ефективності, рівень самооцінки, лабільність, конформність, креативність тощо.
- з точки зору емоційного інтелекту як особистісного ресурсу підвищення адаптивності до психологічних навантажень;
- з точки зору різноманітних технік подолання, дистанціювання, самоконтролю, пошуку соціальної підтримки,
прийняття відповідальності, уникнення, планового вирішення проблеми, позитивної переоцінки.
Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження будуть націлені на систематизацію стрес-факторів
в спортивній діяльності. Дослідження індивідуальних копінг-стратегій спортсменів за допомогою статистичних методів та
проведення соціологічного дослідження та вироблення на основі його результатів змісту саморегулятивних технік, які
використовуються спортсменами надають можливість розробити практичні поради рекомендації для спортсменів, тренерів,
спортивних психологів стосовно використання механізмів подолання стресів та формування системних копінг-стратегій у
відповідності до різних сфер: тренінги для розвитку когнітивного копінг-ресурсу, тренінги для розвитку мотиваційного копінг85
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ресурсу, тренінги для розвитку емоційного копінг-ресурсу та тренінги для розвитку поведінкового копінг-ресурсу.
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Пруднікова М.С.
Харківська державна академія фізичної культури
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ВЕЛОСИПЕДИСТОК 14 ТА 15 РОКІВ ПІД ВПЛИВОМ
ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
В статті представлено результати дослідження функціонального стану велосипедисток 14 та 15 років.
Метою явилося визначення стану серцево-судинної та дихальної систем організму велосипедисток 14 та 15 років
під впливом занять, які використовуються в підготовці за дисципліною маунтінбайк (ХСЕ). Встановлені зміни
систем організму велосипедисток 14 та 15 років під впливом фізичних навантажень протягом підготовчого та
змагального періодів.
Ключові слова: велосипедистки 14-15 років, функціональний стан, підготовчий та змагальний періоди.
Прудникова М.С. Исследование изменения функциональных показателей велосипедисток 14 и 15 лет под
воздействием физических нагрузок. В статье представлены результаты исследования функционального состояния
велосипедисток 14 и 15 лет. Целью явилось определение состояния функциональных показателей велосипедисток 14 и
15 лет под воздействием занятий, которые используют в подготовке по дисциплине маунтинбайк (ХСЕ). Установлены
изменения сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма велосипедисток 14 и 15 лет под воздействием
физических нагрузок на протяжении подготовительного и соревновательного периодов.
Ключевые слова: велосипедистки 14-15 лет, функциональное состояние, подготовительный и
соревновательный периоды.
Prudnikova M.S. Research of functional indicators of bicyclists 14 and 15 years under the influence of physical
exertion. The article presents the results of a study of the functional condition of cyclists aged 14 and 15. The goal was to determine
the status of the functional indicators of bicyclists 14 and 15 years under the influence of classes, which are used in preparation for
the discipline of mountain bike (ХСЕ). The changes in the cardiovascular and respiratory systems of the organism of bicyclists 14
and 15 years have been established under the influence of physical loads during the preparatory and competitive periods.
These include unevenness, nonconformity and sexual conditionality of growth and development processes, as well as the
influence of genetic and mediating factors. The definition of morpho functional maturity is based, first, on the harmonious physical
development of the girl.
According to researchers, typical for adolescents of our time is a "trophic syndrome", which corresponds to disharmonious
physical development, decrease of functional reserves, delayed sexual development.
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Attention is paid to the age structure of the body, when there is a rapid growth of bone and muscle tissue, changes in the
load on the cardiovascular and nervous system, which are forced to "adjust" to new conditions of functioning.
In the "enhanced" mode, the immune system and the glands of the internal secretion, especially the sex, work. The
reproductive function is included in the phase of formation, therefore, what and how the girl will be engaged, it depends on puberty
growth.
The acceleration and deficiency of body weight of girls in the age of 14-15 are progressing more and more, therefore,
preparation of the organism is necessary due to insignificant physical activity that will promote the development of connective tissue
formations, tendons, ligaments of joints and fat and muscle tissues. Therefore, sports, especially cycling, are becoming more and
more relevant.
According to researchers, the leading role in adapting the body to physical activity belongs to the functional state that
participates in all manifestations of the vital activity of the organism.
Information on the functional state of young athletes, on their development of the body under the influence of physical
activity, which has a large number of practical activities. In the works of many researchers, it is shown that changes in the
cardiovascular system of young athletes contribute to occupations of different orientations
At that time, it is impossible without a scientific approach to organizing a focused training process, as well as without
considering the individual physiological characteristics of the body, to achieve high sports results. This provision is of importance in
the training process of athletes, especially in cycling sports, which include cycling (MTВ).
Many researchers have shown that when planning significant physical activity in the period of the body's growth there are
changes in systems, which in the future leads to a decrease in the results at the stages of maximum realization of their capabilities.
At the same time, issues concerning the study of changes in the functional state and anthropometric indicators of cyclists 14-15
years are practically absent, which is a topical issue of sports training in the mountain bike (MTV ХСЕ).
During the training year, under the influence of physical activity on cyclists of 14 and 15 years we obtained improvement of
the indicators at the heart rate to 70.7 hit min-1, anaerobic metabolic capacity to 60.1 conventional units, aerobic capacity to 175.9
conventional units, the maximum consumption of oxygen up to 4.4 liters, the capacity of the lungs to 1996,2 ml.
We determined the statistical difference in the rates of heart rate in cycles 14 and 15 years between October and June
(t=2,61; p=0,05), February and June (t=3,82; p=0,01), February and October (t=2,32; p=0,05); anaerobic metabolic capacity between
October and June (t=3,91; p=0,01), February and June (t=8,29; p=0,001), February and October (t=2,56; p=0,05), June and October
(t=6,16; p=0,001); aerobic metabolic capacity between October and February (t=4,15; p=0,01); PWC 170 between October and June
(t=2,77; p=0,05), February and June (t=3,02; p =0,05).
Key words: bicyclists 14-15 years old, functional condition, anthropometry.
Постановка проблеми та її зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Розвиток дівчини підкорюється
визначеними закономірностями, які знаходять своє відображення як в морфологічних, так і в функціональних особливостях,
які відповідають віковим періодам. До них відноситься нерівномірність, неодночасність і статева обумовленість процесів
зростання і розвитку, а також вплив генетичних і середових чинників. Визначення морфофункціональної зрілості базується,
по-перше за все, гармонійним фізичним розвитком дівчини [4, 6].
За даними дослідників, характерним для підлітків нашого часу є «трофологічний синдром», який відповідає
дисгармонійному фізичному розвитку, зниженням функціональних резервів, затримкою статевого розвитку.
Особливої уваги набуває вікова перебудова організму, коли відбувається швидкий зріст кісткової і м'язової тканин,
змінюються навантаження на серцево-судину та нервову систему, які вимушені «підлаштовуватися» під нові умови
функціонування [1, 5].
У «посиленому» режимі працюють імунна система і залози внутрішньої секреції, особливо статеві. Репродуктивна
функція входить у фазу становлення, тому, чим і як буде займатися дівчини, залежить ії пубертатний зріст [3, 6].
Акселерація і дефіцит маси тіла дівчат у 14-15 років усе більш прогресує, тому підготовка організму необхідна за
рахунок незначних фізичних навантажень, які будуть сприяти розвитку з’єднувальнотканих утворень, сухожилля, зв'язкового
апарату суглобів та жирової і м’язової тканин. Тому заняття спортом, особливо велосипедним все більш становиться
актуальним.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. За даними дослідників, провідна роль в адаптації організму до
фізичних навантажень належить функціональному стану, який бере участь в усіх проявах життєдіяльності організму [1].
Відомостей про функціональний стан юних спортсменок, про їх розвиток організму під впливом фізичних
навантаженнях, які мають в розпорядженні практична діяльність велика кількість. У роботах багатьох дослідників показано,
що зміни серцево-судинної системи юних спортсменок сприяють заняття різної спрямованості [6, 7]. У той час, неможливо
без наукового підходу до організації цілеспрямованого тренувального процесу, а також без урахування індивідуальних
фізіологічних особливостей організму, досягти високих спортивних результатів. Це положення має особливе значення в
тренувальному процесі спортсменок, особливо в циклічних видах спорту, до яких відноситься велосипедний спорт (МТВ) [4,
5].
У роботах багатьох дослідників показано [1, 4, 5], що при плануванні значних фізичних навантажень у період зросту
організму відбуваються зміни у системах, які в подальшому приводять до зниження результатів на етапах максимальної
реалізації своїх можливостей.
Разом з цим, питань, що стосуються дослідження змін функціонального стану велосипедисток 14-15 років
практично відсутні, що є актуальною проблемою спортивної підготовки у маунтінбайку (МТВ ХСЕ).
Постановка мети та завдань дослідження. Визначення стану серцево-судинної та дихальної систем організму
велосипедисток 14 та 15 років під впливом занять, які використовуються в підготовці за дисципліною маунтінбайк
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(ХСЕ). Реалізація поставленої мети передбачала таке завдання: Виявити функціональний стан велосипедисток 14 та
15 років протягом чотирьох етапів річного циклу тренувань.
Виклад основного матеріалу дослідження з аналізом отриманих наукових результатів. Маунтінбайк (від англ.
«mountain bike») це гонки поза доріг на гірських велосипедах. Є декілька видів гірських велосипедів, але кожний з них
визначений для різного типу гонок, всього в цій дисципліні чотири. Олімпійський крос-кантрі (XCO), це гонки по пагорбій
місцевості на кільцевій трасі з включенням лісних та ґрунтових доріг, полів, ділянок з гравієм,а також значною кількістю
підйомів та спусків; марафонський крос-кантрі (XCM), це гонки на довгу дистанцію від 60 до 120 км з включенням лісних та
ґрунтових доріг, полів, ділянок з гравієм,а також значною кількістю підйомів та спусків, але гонщики не проходять одну та теж
точку двічі; крос-кантрі з вибуванням (елімінатор) (ХСЕ), це гонки по колу від 500 м до 1000 м, яке включає в себе як
природні так і штучні перешкоди; інші (крос-кантрі по дистанції від одного пункту до іншого (ХСР), гонка по короткій кільцевій
трасі (ХСС), гонка на час (ХСR), багатоденна гонка (XCS), швидкісний спуск (DH), гонка 4-крос (4Х), гонка ендуро (END) [8].
Але, в основних видах дисципліни (XCO, ХСЕ) тенденція сучасної системи підготовки може найбільш ефективно
вирішуватися тільки через оптимізацію системи тренувального процесу на різних етапах вдосконалення. Внутрішній і
міжнародний календар велоспорту, і зокрема, маунтінбайку (МТВ) насичений цілим рядом соціально значимих і комерційних
стартів серії одноденних гонок на етапах Кубка світу, багатоденних гонок на шосе, специфічних гонок по пересіченій
місцевості, тому все більшу ваги приділяється науковим дослідженням у крос-кантрі, особливо в гонках МТВ (ХСЕ) [6, 7].
Розвиток системи підготовки у маунтінбайку проходив під впливом теорії і методики шосейних гонок, в яких у
вітчизняних фахівців накопичений великий позитивний досвід [5]. У спортивній практиці гонок МТВ тренувальне
навантаження в більшості випадків планується на підставі досвіду і інтуїції тренерів, оскільки об'єктивних передумов для
управління навантаженням накопичено ще недостатньо.
Структура річного циклу тренувань представлена у таблицях 1 та 2, де підготовчий період тривав з жовтня по
травень, де виконували наступні мезоцикли: втягуючий, базовий (ЗФП), відновлювально-підтримуючий, базовий (ЗФП+СФП),
базовий (СФП), відновлювально-підтримуючий; у змагальний період з травня по серпень: контрольно-підготовчий,
змагальний, відновлювально-підтримуючий, змагальний; у перехідний період в вересні (втягуючий).
Таблиця 1
Структура річного макроциклу підготовки велосипедисток 14-15 років в умовах України
(вересень 2016 р.-серпень 2017 р.)
Періоди підготовки
Пере
хід
Підготовчий
Змагальний
ний
Етапи підготовки
Втягуючий
Загально-підготовчий
Спеціально-підготовчий
Змагальний
Місяць року
Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень
Лютий
Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень
Мезоцикли
Базо
Базовий
ВТ
Базовий (ЗФП)
ВПД
вий
ВПД
КП
З
ВПД
З
(ЗФП+СФП)
(СФП)
Мікроцикли
ВТ
Р
Р
ВД
ВД
Р
ВД
ВД
ПВ
ПВ
ВД
З
ПД
ВД
ВД
ПД
ПД
ВД
ВД
ВД
З
З
ПД
ВД
ВД
ПД
Р
Р
Р
ВД
Р
ПД
ВД
ВД
ПД
З
ПД
ВД
ПД
Р
ВД
ПД
Р
ВД
ПД
ПД
ВД
ВД
Примітка: ВТ – втягуючий; ВД −відновлювальний; Р – розвиваючий; ПД – підтримуючий; ПВ – підводячий; З – змагальний;
ВПД – відновлювально-підтримуючий; КП – контрольно-підготовчий
Таблиця 2
Структура річного макроциклу підготовки велосипедисток 15 років в умовах України
(вересень 2017 р.-серпень 2018 р.)
Періоди підготовки
Пере
хід
Підготовчий
Змагальний
ний
Етапи підготовки
Втягуючий
Загально-підготовчий
Спеціально-підготовчий
Змагальний
Місяць року
Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень
Лютий
Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень
Мезоцикли
Базовий
Базовий
ВТ
Базовий (ЗФП)
ВПД
ВПД
КП
З
ВПД
З
(ЗФП+СФП)
(СФП)
Мікроцикли
ВТ
Р
Р
ВД
ВД
Р
ВД
ВД
ПВ
ПВ
ВД
З
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ПД
ВД
ВД
ПД
Р
ВД
ВД
ВД
З
З
З
ВД
ВД
ПД
Р
Р
Р
Р
Р
ПД
ВД
ВД
З
З
ПД
ВД
ПД
Р
ВД
Р
Р
ВД
З
З
ВД
ВД
Примітка: ВТ – втягуючий; ВД −відновлювальний; Р – розвиваючий; ПД – підтримуючий; ПВ – підводячий; З – змагальний;
ВПД – відновлювально-підтримуючий; КП – контрольно-підготовчий
Також у таблиці 3 представлені показники змагальної діяльності, де у велосипедисток 14 років загальний
змагальний об’єм склав 750 км, змагальних днів 32, загальна кількість днів змагань у гонках МТВ – 28, загальна кількість
змагань технічного напряму 4, загальна кількість багатоденних гонок 1 (табл. 3)
Таблиця 3
Показники змагальної діяльності у велосипедисток-гонщиць14-15 років
Вік
Показники змагальної
14 років
15 років
Діяльності
2016 рік
2017 рік
Загальний змагальний об’єм (км)

750

1200

Змагальних днів в річному циклі підготовки, кіль-сть

32

36

Загальна кількість днів змагань у гонках МТВ

28

28

Загальна кількість змагань технічного напрямку

4

8

Загальна кількість багатоденних гонок

1

2

4-денні
6-денні
9-денні і більш

1
-

2
-

6

6

Загальна кількість змагань в дисциплінах: шосе/крос, МТВ

Тоді як через рік, у велосипедисток 15 років показники змагальної діяльності збільшилися на 450 км у загальному
змагальному об’єму, на 4 змагальних дня, на 4 змагання технічного напряму, на 1 багатоденну гонку (табл. 3).
Проведені нами дослідження функціонального стану проходили після розвиваючого мікроциклу втягуючого
мезоциклу підготовчого періоду, після розвиваючого мікроциклу базового мезоциклу підготовчого періоду, після змагального
мікроциклу тзмагального мезоциклу змагального періоду та після розвиваючого мікроциклу втягуючого мезоциклу (табл. 1,
2).
Зроблений об’єм фізичних навантажень велосипедистками протягом річного циклу тренувань по різному впливав
на функції і системи організму. Так на початку підготовчого періоду (2016 р) показники функціонального стану
велосипедисток 14 років мали наступні дані: систолічний артеріальний тиск 119,7 мм рт. ст., діастолічний артеріальний тиск
72,6 мм рт. ст., частота серцевих скорочень 77,3 уд·хв-1, анаеробна метаболічна ємність 54,5 ум. од., аеробна метаболічна
ємність 168,3 ум. од., PWC170 – 810,6 кгм·хв-1, максимальне споживання кисню 3,8 л, життєва ємність легенів 1774,7 мл (табл.
4).
Таблиця 4
Показники функціонального стану велосипедисток 14 та 15 років на етапах дослідження (n=9)
Етапи дослідження
№
Показники
1 (2016 р.)
2 (2017 р.)
3 (2017 р.)
4 (2017)
з/п
Жовтень
Лютий
Червень
Жовтень
1.
АТ сист., мм рт. ст.
119,7±4,66
122,1±6,66
117,1±4,16
121,3±5,34
2.
АТ діаст., мм рт. ст.
72,6±1,55
73,1±1,89
70,7±2,16
71,9±0,94
3.
ЧСС, уд·хв-1
77,3±1,99
79,1±1,66
71,2±1,23
74,3±1,24
4.
АНАМЄ, ум. од.
54,5±1,31
53,3±0,58
60,1±0,58
53,3±0,52
5.
АМЄ, ум. од.
168,3±1,44
175,9±1,13
172,5±2,89
171,9±3,16
6.
PWC170, кгм·хв-1
810,6±7,10
809,7±6,58
834,7±5,03
824,8±12,50
7.
МСК, л
3,8±0,18
4,0±0,18
4,4±0,21
4,3±0,20
8.
ЖЄЛ, мл
1774,7±48,49
1855,0±45,00
1996,2±106,03
1922,3±95,99
Примітка: 1,4 – загально-підготовчий етап (підготовчий період); 2 – спеціально-підготовчій етап (підготовчий
період); 3 – етап попередніх змагань (змагальний період)
Протягом підготовчого періоду загальнопідготовчого етапу об’єм фізичного навантаження позитивно вплинув на
показники аеробної метаболічної ємності, максимального споживання кисню, життєвої ємності легенів (табл. 3).
89

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова

Випуск 3 (97) 2018

За тренувальний рік під впливом фізичних навантажень у велосипедисток 14 та 15 років нами отримані покрашення
показників у частоты серцевих скорочень до 70,7 уд·хв-1 , анаеробної метаболічної ємності до 60,1 ум. од., аеробної ємності до 175,9
ум. од., максимального споживання кисню до 4,4 л, життєвій ємності легенів до 1996,2 мл.
Таким чином, показники функціональних систем організму велосипедисток 14 та 15 років змінювалися під впливом
фізичних навантажень в більшій мірі на етапі змагань, котрі визначали робоспроможність спортсменок перед головним
стартом сезону.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Протягом нашого дослідження визначена статистична
відмінність у показниках частоти серцевих скорочень у велосипедисток 14 та 15 років між даними жовтня та червня (t=2,61;
p=0,05), лютого та червня (t=3,82; p=0,01), лютого та жовтня (t=2,32; p=0,05); анаеробної метаболічної ємності між даними
жовтня та червня (t=3,91; p=0,01), лютого та червня (t=8,29; p=0,001), лютого та жовтня (t=2,56; p=0,05), червня та жовтня
(t=6,16; p=0,001); аеробної метаболічної ємності між даними жовтня та лютого (t=4,15; p=0,01); PWC170 між даними жовтня та
червня (t=2,77; p=0,05), лютого та червня (t=3,02; p=0,05).
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Ріпак М., Ріпак І.
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
ХАРАКТЕРИСТИКА ДОБОВОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДОРОСЛИХ ЖІНОК
У статті представлено дослідження добової рухової активності дорослих жінок за Фремінгемською методикою.
Установлено, що переважна більшість жінок проводить свій вільний час пасивно, спеціально організована рухова
активність є властивою для 22,4% жінок першого зрілого віку, 19,5% жінок другого зрілого віку і 15,1% жінок пенсійного
віку. На заняття фізичними вправами жінки витрачають від 15 хвилин до 1 години, на перегляд телепрограм жінки
сільської місцевості витрачають від 1 до 3 годин на день, своїм захопленням (вишивають, в’яжуть) відводять 1-2 години
на день. На спілкування з подругами, перегляд телепрограм міські жінки витрачають на день від 2 до 4 годин. Дорослі
жінки надають перевагу побутовій руховій активності, яка займає більшу частину доби. Натомість спеціально
організованій руховій активності приділяється недостатньо уваги.
Ключові слова: добова рухова активність, дорослі жінки, Фремінгемська методика.
Марьяна Рипак, Игорь Рипак. Характеристика суточной двигательной активности взрослых женщин. В
статье представлено исследование суточной двигательной активности взрослых женщин с помощью Фремингемской
методики. Установлено, что большинство женщин проводит свое свободное время пассивно, специально
организованная двигательная активность свойственна 22,4% женщин первого зрелого возраста, 19,5% женщин
второго зрелого возраста и 15,1% женщин пенсионного возраста. На занятия физическими упражнениями женщины
тратят от 15 минут до 1 часа в сутки, на просмотр телепрограмм женщины сельской местности тратят от 1 до 3
часов в сутки, своим увлечениям (вышивают, вяжут) уделяют 1-2 часа в сутки. На общение с подругами, просмотр
телепрограмм городские женщины тратят в сутки от 2 до 4 часов. У взрослых женщин преобладает бытовая
двигательная активность, которая занимает большую часть суток. В то же время организованной двигательной
активности уделяется недостаточно внимания.
Ключевые слова: суточная двигательная активность, взрослые женщины, Фремингемская методика.
Mariana Ripak, Igor Ripak. Characteristics of daily motor activity of adult women. The article presents the research
of the daily motor activity of adult women using the Framingham method. It has been established that the vast majority of women
spend their free time passively, specially organized motor activity is characteristic of 22,4% of women of the first mature age, 19,5%
of women of the second mature age and 15,1% of women of retirement age, namely with age decreases women engaged in physical
exercise. For exercise women spend from 15 minutes to 1 hour.
Women, who live in rural areas, in their free time mostly, prefer passive occupations: watching television programs (22,2%),
embroidering, and knitting (20,0%). To watch television programs, women, who live in rural areas, spend from 1 to 3 hours a day, to
their enthusiasm (embroider, knit) spend 1-2 hours a day.
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Admiration of urban women in their free time is different from those that are favored by women living in rural areas. The first
ranking places occupy the following: occupation of personal affairs (29,8%), communication with girlfriends (28,2%), watching
television programs (27,8%). For watching television program, chatting with friends urban women spend from 2 to 4 hours a day.
Urban women spend 470,1 ± 6,2 minutes per day on motor activity, assigned to the baseline level, women in rural areas 408,2
± 5,8 minutes, namely sleep and resting women in rural areas spend less time compared to urban women.
Among women in rural and urban areas, the most different indicators of motor activity, enrolled in the middle level (domestic
work, walks, work on the farm, massive sport activities of low and medium intensity) and make 118,3 ± 5,6 and 214,5 ± 8, 8 minutes
for women living in cities and villages, respectively. This can be explained by the fact that women living in the village have many
responsibilities related to housekeeping, work on land, and so on.
According to the results of the research, adult women prefer home-based motor activity, which takes most of the day. Instead,
specially organized motor activity is underestimated, resulting in the appearance of various diseases of modern women.
Key words: daily motor activity, adult women, Framingham method.
Постановка проблеми. У Національній стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні «Рухова активність –
здоровий спосіб життя – здорова нація» вказується, що достатній рівень оздоровчої рухової активності (не менше 4-5 занять
на тиждень тривалістю одного заняття не менше 30 хвилин) мають лише 3% населення віком від 16 до 74 років, середній
рівень (2-3 заняття на тиждень) – 6% населення, низький рівень (1-2 заняття на тиждень) – 33% населення. Для більшої
частини дорослого населення характерною є гіпокінезія [4].
Спеціально організована рухова активність найбільш властива чоловікам у віці до 30 років, а жінкам – до 15 років.
При цьому, навіть у ці вікові періоди індекс рухової активності дуже низький, особливо у жінок [5].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних умовах життя рухова активність людини різко знижується.
Недостатня рухова активність негативно впливає на перебіг складних біохімічних і фізіологічних процесів в організмі людини.
При цьому різко знижується функція центральної нервової системи, швидше наступає втома. Певні зрушення відбуваються у
серцево-судинній системі. Знижується діяльність гормонів. Так, значно зменшується вміст адреналіну в крові – гормону, який
відіграє важливу роль у регуляції роботи серця. У серцевому м’язі відзначають також зменшення норадреналіну, що різко
знижує його працездатність. При гіподинамії спостерігається погіршення загального обміну речовин. З віком цей процес
посилюється ще більше. Людина, яка мало рухається, не може пробігти сто метрів чи піднятися сходами на 4-5 поверх без
задишки і прискореного серцебиття. У таких людей під час невеликого фізичного навантаження відмічається головокружіння
у результаті порушення мозкового кровообігу, знижується кров’яний тиск. В осіб, які мають шкідливі звички, цей стан
виражений ще більше [3, 5, 6, 13, 16 та ін.].
У більшості людей через недостатню рухову активність прискорено розвиваються симптоми старості. Надмірне
ожиріння, задишка навіть при невеликих фізичних навантаженнях, скуті рухи – такі зовнішні ознаки передчасного старіння.
Внутрішні ознаки є більш небезпечними: атеросклероз, послаблення працездатності всіх органів, звуження діапазону реакцій
організму [2, 3, 6, 10, 15 та ін.].
На сьогодні доведено велике значення регулярної рухової активності для здоров’я жінки. Багатьма вітчизняними і
зарубіжними дослідженнями доведені факти підвищення фізичного розвитку, функціональних резервів та опірності
організму, поліпшення адаптації до дії різних несприятливих чинників середовища, народження здорових дітей у фізично
більш тренованих жінок [2, 3, 9, 11]. Вченими доказано, що жінки, які займаються фізичною культурою і спортом, рідше
хворіють, а якщо і хворіють, то, як правило, швидше одужують, тобто відновлюють свою працездатність у коротші терміни у
порівнянні з тими, що не займаються фізичними вправами [8, 11, 12, 14]. Регулярне виконання фізичних вправ уповільнює
розвиток деяких онкологічних захворювань, зокрема, раку молочної залози [5].
Як зазначають науковці [1], необхідною умовою покращення рівня здоров’я жінок є високий рівень рухової активності.
Рухова активність є важливим інструментом для запобігання фізичним та психічним розладам, зокрема депресії і підвищеної
тривожності [9].
З огляду на те, що здоров’я населення нашої країни стає щораз гіршим, а кількість залучених до систематичної
рухової активності є недостатньою, актуальним є вивчення питання рівня добової рухової активності жінок різного віку.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано відповідно до теми НДР
кафедри теорії і методики фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури на 2017-2020 рр.
«Теоретико-методичні аспекти оптимізації рухової активності різних груп населення» (протокол № 4 від 17.11.2016).
Мета дослідження охарактеризувати добову рухову активність дорослих жінок.
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних наукової та методичної літератури, соціологічні
методи, Фремінгемська методика визначення добової рухової активності, методи математичної статистики.
Організація дослідження. Дослідження проводилося шляхом анкетування жінок, для визначення стану добової
рухової активності дорослих жінок використовувалася Фремінгемська методика. Жінкам було запропоновано заповнити
картку реєстрації рухової активності, у ній вони мали вказати всю діяльність, яку здійснювали впродовж доби. Фремінгемська
методика дозволяє визначати добову рухову активність на основі хронометражу добової діяльності різного характеру.
Добова рухова активність була розподілена на п’ять рівнів: базовий, сидячий, малий, середній, високий. До базового рівня
належать такі види діяльності: сон, відпочинок лежачи; до сидячого – їзда у транспорті, читання, перегляд телепередач,
комп’ютерні ігри, приймання їжі; до малого – особиста гігієна, пересування пішки, професійна діяльність, зарахована до
другої групи праці; до середнього – хатня робота, прогулянки, заняття масовим спортом низької і середньої інтенсивності,
професійна діяльність, що належить до третьої групи праці; до високого – заняття спортом, танці, інтенсивні ігри, біг, катання
на лижах тощо [7].
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У нашому дослідженні брало участь 1864 дорослі жінки, з них 706 жінок першого зрілого віку, 509 жінок другого
зрілого віку і 649 жінок пенсійного віку. Серед опитаних жінок 1119 проживають у містах і 745 – у сільській місцевості.
Результати дослідження. Наше дослідження показало, що спеціально організована рухова активність є
властивою для 22,4% жінок першого зрілого віку, 19,5% жінок другого зрілого віку і 15,1% жінок пенсійного віку, тобто з віком
зменшується кількість жінок, які займаються фізичними вправами (табл. 1). Варто зазначити, що на заняття фізичними
вправами жінки витрачають від 15 хвилин до 1 години.
Таблиця 1
Активність дорослих жінок у заняттях фізичними вправами
Варіанти відповіді
Кількість жінок, % (n = 1864)
І зрілий вік
ІІ зрілий вік
пенсійний вік
(n=706)
(n=509)
(n=649)
Займаюся фізичними вправами систематично
22,4
19,5
15,1
Вважаю їх необхідними, але не маю часу і умов для
63,7
65,6
68,0
занять
Не бачу необхідності у заняттях фізичними вправами
13,9
14,9
16,9

Варіанти
відповідей
Займаюся фізичними вправами
Читаю літературу
Переглядаю телевізійні програми
Займаюся домашнім господарством
Ходжу в гості, відвідую сусідів
Спілкуюся з подругами
Займаюся особистими справами
Пасивно відпочиваю
Граю в комп’ютерні ігри
Шию, вишиваю, в’яжу
Відвідую музеї, кінотеатри
Інші (активний відпочинок, прогулянки тощо)

Кількі
сть
жінок,
які
прожи
вають
у
сільсь
кій
місце
Кількі
вості
сть
(n=74
жінок,
5)
які
прожи
вають
у місті
(n=11
19)

Поряд з цим, значна кількість жінок розуміє позитивний вплив занять фізичною культурою на організм, проте не
займається, посилаючись на відсутність вільного часу чи умов для занять. Не бачать необхідності у заняттях фізичною
культурою 13,9% жінок першого зрілого віку, 14,9% жінок другого зрілого віку і 16,9% жінок пенсійного віку.
Необхідно зазначити, що більш активними є жінки, які проживають у містах. Вони відвідують фітнес-центри, клуби та
більш активно самостійно займаються фізичними вправами в домашніх умовах. Спеціально організована рухова активність,
тобто заняття фізичними вправами у структурі вільного часу дорослих жінок, які проживають у сільській місцевості посідають
лише 9 рейтингове місце серед усіх захоплень, а у міських жінок – 5 рейтингове місце (табл. 2).
Таблиця 2
Види занять, яким надають перевагу дорослі жінки у вільний час

%
9,5
12,9
22,2
17,7
18,5
13,7
15,4
11,1
8,7
20,0
7,0
1,2

Ранг
9
7
1
4
3
6
5
8
10
2
11
12

%
25,8
19,7
27,8
27,1
14,6
28,2
29,8
7,1
15,8
10,0
13,9
1,6

ранг
5
6
3
4
8
2
1
11
7
10
9
12

Як свідчить таблична інформація, жінки, що проживають у сільській місцевості, у вільний час здебільшого надають
перевагу пасивним видам занять: переглядають телевізійні програми (22,2%), вишивають, в’яжуть (20,0%). На перегляд
телепрограм жінки сільської місцевості витрачають від 1 до 3 годин на день, своїм захопленням (вишивають, в’яжуть)
відводять 1-2 години на день. Найменше приваблюють жінок сільської місцевості такі захоплення, як відвідування музеїв,
кінотеатрів (7,0%), комп’ютерні ігри (8,7%) та заняття фізичними вправами (9,5%). На комп’ютерні ігри жінки, які проживають
у сільській місцевості, витрачають від 20 до 50 хвилин на день і це переважно жінки першого зрілого віку.
Результати анкетування дозволяють стверджувати, що захоплення міських жінок у вільний час відрізняються від
тих, яким надають перевагу жінки, що проживають у сільській місцевості. Перші рейтингові місця займають такі: заняття
особистими справами (29,8%), спілкування з подругами (28,2%), перегляд телевізійних програм (27,8%). На спілкування з
подругами, перегляд телепрограм міські жінки витрачають на день від 2 до 4 годин.
Варто зазначити, що структура вільного часу, тобто сукупність видів діяльності, які характеризують проведення
вільного часу, у жінок різного віку також відрізняється. Жінки зрілого віку більш активні та надають перевагу активному
проведенню вільного часу, натомість жінки пенсійного віку надають перевагу пасивному відпочинку у вільний час, або
відпочинку, який не передбачає значної рухової активності.
У проведеному дослідженні було з’ясовано, які форми рухової активності є більш властивими для жінок (табл. 3).
Так, 10,0% міських жінок і 71,1% жінок, які проживають у сільській місцевості пересуваються у справах пішки, постійно
займаються побутовою фізичною працею 69,6% міських жінок і 89,3% жінок сільської місцевості. Разом з тим, виконують
ранкову гігієнічну гімнастику лише 1,6% міських жінок і жодна жінка сільської місцевості, самостійно займаються фізичними
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вправами 11,9% жінок, які проживають у містах і 9,5% жінок, які проживають у селах, заняття у фізкультурно-оздоровчих
групах відвідують 13,9% міських жінок і 1,2% жінок, які проживають у сільській місцевості.
Аналіз табличної інформації дає підстави стверджувати, що дорослі жінки є недостатньо активними і для них
властива здебільшого звична рухова активність.
Таблиця 3
Форми рухової активності, які постійно властиві для дорослих жінок
Звична рухова
Жінки, які
Жінки, які
СпеціальноЖінки, які
Жінки, які
активність
проживають у проживають у
організована
проживають
проживають у
місті (n=1119)
сільській
рухова активність
у місті
сільській місцевості
місцевості
(n=1119)
(n=745)
(n=745)
Пересування у
10,0%
71,1%
Ранкова гігієнічна
1,6%
0%
справах пішки
гімнастика
Підйом по сходах
13,9%
0%
Самостійні
11,9%
9,5%
без ліфту
заняття
фізичними
вправами
Побутова фізична
69,6%
89,3%
Заняття у
13,9%
1,2%
робота
фізкультурнооздоровчих
групах
Робота на городі,
21,6%
91,1%
Активний
15,8%
7,1%
на дачній ділянці
відпочинок у
вихідні дні
На рухову активність, віднесену до базового рівня, міські жінки витрачають 470,1±6,2 хвилин на добу, жінки сільської
місцевості 408,2±5,8 хвилин, тобто на сон і відпочинок лежачи жінки сільської місцевості відводять менше часу, порівняно з
міськими жінками (рис. 1).

Рис. 1. Добова рухова активність дорослих жінок
Найбільше у жінок сільської і міської місцевості відрізняються показники рухової активності, зараховані до
середнього рівня (хатня робота, прогулянки, робота по господарству, заняття масовим спортом низької і середньої
інтенсивності) і становлять 118,3±5,6 і 214,5±8,8 хвилин у жінок, які проживають у містах і селах відповідно. Це можна
пояснити тим, що жінки, що проживають у селі мають багато обов’язків, пов’язаних з веденням домашнього господарства,
роботою на земельних ділянках тощо.
Як свідчать результати дослідження, дорослі жінки надають перевагу побутовій руховій активності, яка займає
більшу частину доби. Натомість спеціально організованій руховій активності приділяється недостатньо уваги, наслідком
чого є поява різноманітних захворювань сучасних жінок.
Висновки. Спеціально організована рухова активність є властивою для 22,4% жінок першого зрілого віку, 19,5%
жінок другого зрілого віку і 15,1% жінок пенсійного віку.
На заняття фізичними вправами жінки витрачають від 15 хвилин до 1 години, на перегляд телепрограм жінки
сільської місцевості витрачають від 1 до 3 годин на день, своїм захопленням (вишивають, в’яжуть) відводять 1-2 години на
день. На комп’ютерні ігри жінки, які проживають у сільській місцевості, витрачають від 20 до 50 хвилин на день і це
переважно жінки першого зрілого віку. На спілкування з подругами, перегляд телепрограм міські жінки витрачають на день
від 2 до 4 годин.
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Дорослі жінки надають перевагу побутовій руховій активності, яка займає більшу частину доби. Натомість спеціально
організованій руховій активності приділяється недостатньо уваги.
Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на залучення дорослих жінок до
спеціально організованої рухової активності, що сприятиме покращенню їхнього здоров’я.
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Рожков В. Ю., Коломєйцева О. М., Жуков В. О.
Київський національний університет культури і мистецтв
РУХОВІ ЗАВДАННЯ ЯК СПЕЦИФІЧНА МЕТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
У статті розглянуті основні шляхи вирішення проблем малорухливого способу життя. Однією з основних ознак
здорового способу життя є висока фізична активність – рух. Величезні можливості, закладені в організмі людини,
можуть бути реалізовані для здоров’я і активного довголіття тільки за умови постійної дружби з фізичними
навантаженнями. Нажаль, більшість людей у нашій державі ведуть малорухомий спосіб життя. Саме з них формується
багатомільйонна армія людей, які не можуть вважатися здоровими, але поки що не потребують і екстреної медичної
допомоги. Водночас поступове зниження фізичної активності у суспільстві призводить до розповсюдження серцевосудинних та ендокринних захворювань, хронічних розладів опорно-рухового апарату. Відсутність звички до здорового
способу життя провокує розвиток алкогольної та тютюнової залежності, ожиріння та психологічних проблем.
В нашій країні збитки від малорухомого способу життя обчислюються мільярдами гривень, і ця цифра щороку
зростає. На лікування хвороб, пов’язаних з гіподинамією, витрачаються величезні кошти. Проте існує потужний
природний спосіб протистояти хворобам, і це – активний рух.
Цілеспрямований вплив на людину, певні якості, що розвивають у неї і які затребувані суспільством і самою
людиною, називають вихованням [9]. Фізичне виховання може набувати різних форм залежно від індивідуальних потреб і
можливостей вихованців, але воно завжди має бути присутнім у загальній програмі роботи зі студентами.
Ключові слова: фізичне виховання, рухові завдання, студенти, здібності.
Рожков В.Ю., Коломєйцева О.М., Жуков В.А. «Двигательные задачи как специфическая цель физического
воспитания студентов». В статье рассмотрены основные пути решения проблем малоподвижного образа жизни.
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Одним из основных признаков здорового образа жизни является высокая физическая активность – движение.
Огромные возможности, заложенные в человеческом организме, могут быть реализованы в здоровье и активное
долголетие только при условии постоянной дружбы с физическими нагрузками. К сожалению, большинство людей
нашей страны ведут малоподвижный образ жизни. Именно из них формируется многомиллионная армия людей, которые
не могут считаться здоровыми, но пока в экстренной медицинской помощи не нуждаются. В то же время постепенное
снижение физической активности в обществе приводит к распространению сердечно-сосудистых и эндокринных
заболеваний, хронических болезней опорно-двигательного аппарата. Отсутствие привычки к здоровому образу жизни
провоцирует развитие алкогольной и никотиновой зависимости, ожирения и психологических проблем.
В нашей стране ущерб от малоподвижного образа жизни исчисляется миллиардами, и эта цифра ежегодно
растет. На лечение болезней, связанных с гиподинамией, тратятся огромные средства. Но существует мощный
естественный способ противостоять болезням, и это – активное движение.
Целенаправленные действия на человека, определенные качества, которые развивают у него,
востребованные обществом и самим человеком, принято называть воспитанием [9]. Физическое воспитание может
принимать разные формы в зависимости от индивидуальных потребностей и возможностей воспитанников, но всегда
должно присутствовать в общей программе работы со студентами.
Ключевые слова: физическое воспитание, двигательные задания, студенты, способности.
Rozhkov Vladimir, Kolomeitseva Olha, Zhukov Vladimir. «Motive tasks as specific aim of physical education
students». The basic ways of decision of problems of sedentary way of life are considered in the article.
One of the main signs of a healthy lifestyle is high physical activity - movement. The huge possibilities inherent in the
human body can be realized in health and active longevity only under the condition of constant friendship with physical exertion.
Unfortunately, most people in our country have a sedentary lifestyle. It is from them that a multimillion army of people is being formed
that can not be considered healthy, but so far they do not need emergency medical care. At the same time, a gradual decrease in
physical activity in society leads to the spread of cardiovascular and endocrine diseases, chronic diseases of the musculoskeletal
system. Lack of habit to a healthy lifestyle provokes the development of alcohol and nicotine addiction, obesity and psychological
problems.
In our country, the damage from a sedentary lifestyle is estimated in billions, and this figure is growing every year. To treat
diseases associated with inactivity, huge funds are being spent. But there is a powerful natural way to resist illnesses, and this is an
active movement.
Purposeful actions on a person, certain qualities that he develops, which are in demand by society and the person himself,
are usually called upbringing [9]. Physical education can take different forms depending on the individual needs and abilities of
pupils, but should always be present in the general program of work with students.
Key words: physical education, motive tasks, students, capabilities.
Вступ. Виховання суспільства в цілому і окремих його представників завжди було одним з важливих факторів
розвитку цього суспільства. Фізичні здібності, морально-етичні якості, вміння досягати мети – всі ці задачі постають перед
людиною у найвідповідальніший етап її життя – в молодості. Задача педагога – не тільки надання певних знань, але й
допомога у формуванні цільної, гармонійної особистості.
Найважливішою складовою виховання людини є фізичне виховання. В процесі фізичного виховання вирішуються як
соціально значимі завдання, так і задовольняються особисті мотиваційні спонукання вихованців, сприяючі певною мірою
рішенню завдань фізичного виховання. Виконання соціального замовлення у рамках фізичного виховання як педагогічного
процесу має свою специфіку. Разом із загальними педагогічними технологіями впливу на розвиток особистості у фізичному
вихованні використовуються специфічні технології. І в них головна роль надається специфічним засобам – фізичним
вправам. Виконання фізичних вправ обумовлене наміром людини вирішити те або інше рухове завдання, тобто
задоволенням певної його потреби. Визначивши систему рухових завдань, які мають опанувати вихованці, ми зможемо
конкретизувати специфічну мету фізичного виховання на сучасному етапі історичного розвитку суспільства.
Результати дослідження і їх обговорення. Люди хочуть уміти вирішувати рухові завдання, що виникають у
їхньому житті, і робити це максимально ефективно, задовольняючи очікування суспільства і власні потреби. Виходячи з
потреб студентів в руховій діяльності на сучасному етапі історичного розвитку суспільства, у рамках процесу фізичного
виховання сформувалися відносно самостійні компоненти. До найбільш великих складових фізичного виховання відносять
[2;5]:
1) базове фізичне виховання,
2) спорт,
3) професійно-прикладну фізичну підготовку,
4) оздоровчо-реабілітаційну;
5) «фонову» фізичну культуру.
Визначимо рухові завдання, які повинні навчати студентів у рамках кожної із складових фізичного виховання.
Базове фізичне виховання. Кожній людині в повсякденній діяльності доводиться вирішувати безліч рухових
завдань, у тому числі і життєво важливих, які вимагають певного середнього (базового) рівня фізичної підготовки. Навчити
людину вирішувати усі існуючі в житті рухові завдання неможливо, та й не потрібно. Проте одне з основних соціальних
замовлень, що виконується у рамках базового фізичного виховання, – навчити вихованців вирішувати життєво важливі
рухові завдання на базовому рівні.
У рамках базового фізичного виховання як педагогічного процесу соціальне замовлення конкретизується. Оскільки
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для вирішення базових рухових завдань потрібен відносно середній (базовий) рівень фізичного розвитку людини, то
системотворчий чинник базового фізичного виховання диференціюється на три чинники:
1) сприяти підвищенню моторного потенціалу до базового рівня, а також підтримувати цей рівень упродовж всього
життя, з урахуванням, зрозуміло, біологічних закономірностей цього процесу (специфічна задача розвитку);
2) опанувати рухові вміння вирішення життєво важливих рухових завдань на базовому рівні (специфічне завдання
навчання);
3) виробити морально-вольові та естетичні якості, необхідні для вирішення базових рухових завдань (завдання
виховання у вузькому соціальному сенсі).
Паралельно у рамках базового фізичного виховання вирішуються і інші соціальні завдання [9], одержуючи
відповідну педагогічну інтерпретацію:
1) відновити здатність студентів вирішувати життєво важливі рухові завдання на базовому рівні і попередити
захворювання;
2) навчити студентів вирішувати на базовому рівні рухові завдання їх майбутньої діяльності: спортивні змагання та
професійна діяльність (включаючи військову). Тобто необхідно створити базу для спеціалізації в спортивній і професійноприкладній (включаючи і військову) діяльності;
3) навчити студентів вирішувати рухові завдання рекреативного і гігієнічного характеру на рівні повсякденного
стану;
4) надати вихованцям знання, що відображають закономірності фізичного виховання на базовому рівні та ін. [9]
У рамках базового фізичного виховання здійснюється процес так званого основного фізичного виховання та його
пролонгованих різновидів. Основне фізичне виховання є педагогічно організованим процесом в системі виховання молоді.
Тому дану форму фізичного виховання часто називають «шкільною». До неї відносять фізичне виховання в дитячих
дошкільних установах, в школах, середніх спеціальних та вищих учбових закладах. Водночас базове фізичне виховання не
обмежується лише «шкільною» формою. Його конкретна спрямованість, зміст і способи використання змінюються залежно
від етапів зростання розвитку людини і умов її життя.
У зв’язку з цим розрізняють пролонговані види базового фізичного виховання, що, можливо, відіграють основну
роль у тривалому збереженні існуючої фізичної дієздатності дорослого суспільства в цілому. Такі компоненти базового
фізичного виховання представлені в системі секційних і самостійних занять з загальної фізичної підготовки і
загальнокондиційного тренування різних контингентів суспільства.
До важливих елементів «шкільної» складової базового фізичного виховання, зокрема, відносяться [8]:
1) система гімнастичних вправ і правил їх виконання, за допомогою яких формують уміння диференційовано
управляти окремими рухами і розвивати здатність координувати їх в різних поєднаннях;
2) система вправ, розрахованих на освоєння основних способів раціонального використання своїх сил для
пересування в просторі, подолання перешкод і оперування з предметами (основних способів ходьби, бігу, плавання,
пересування за допомогою допоміжних засобів, стрибків, кидків, підняття і перенесення вантажів тощо);
3) «школа» єдиноборств, протидії і взаємодії в умовах складних форм рухової діяльності, що включають фізичний
контакт (наприклад, спортивна боротьба).
Навчившись у рамках «шкільної» складової базового фізичного виховання вирішувати базові рухові завдання,
людина надалі або спеціалізується в рішенні конкретних рухових завдань (спорт вищих досягнень або професійноприкладна фізична підготовка), або підтримує досягнутий рівень фізичного розвитку в процесі опанування пролонгованих
різновидів базового фізичного виховання.
Спорт. У сучасному суспільстві спорт виконує ряд соціальних функцій [6, с.12-17]: еталонну і евристичну,
оздоровчо-рекреативну, естетичну, видовищну та інші. Підготовка висококваліфікованих спортсменів є потребою суспільства
і самих спортсменів. Мета підготовки спортсменів – високий спортивний результат, виражений в загальноприйнятих
критеріях: вимірюванні часу, відстані, ваги, у факті фізичної перемоги або виграшу, що оцінюються у балах, та ін. Досягнення
результату пов’язане з рішенням рухових завдань, що виникають під час змагань. Таким чином, основне соціальне
замовлення, яке необхідно виконати у рамках підготовки спортсменів, – навчити вихованців вирішувати рухові завдання, що
постають перед ними на змаганнях, з максимальною ефективністю.
Для вирішення цих рухових завдань потрібний, як правило, найвищий моторний потенціал і уміння використовувати
його в умовах змагань. Досягнення відповідного рівня – специфічне завдання розвитку в спорті, оволодіння відповідними
уміннями – специфічне завдання навчання, а виховання відповідних моральних, вольових і естетичних якостей – специфічне
завдання виховання.
Паралельно у рамках підготовки спортсменів (або студентів) вирішуються і інші завдання фізичного виховання:
1) навчити вихованців вирішувати життєво важливі рухові завдання на базовому рівні;
2) відновити здатність вирішувати життєво важливі рухові завдання на базовому рівні;
3) відновити здатність вирішувати рухові завдання, що виникають в їх змагальної діяльності, з необхідною
ефективністю;
4) навчити вирішувати рухові завдання рекреативного і гігієнічного характеру на рівні повсякденного стану;
5) озброїти знаннями про закономірності фізичного виховання та ін.
Необхідно підкреслити, що ці завдання повинні вирішуватися також і у рамках базового фізичного виховання,
оздоровчо-реабілітаційної і «фонової» фізичної культури.
Проте змагальна діяльність у багатьох видах спорту має свою специфіку, яку важко врахувати у рамках названих
складових фізичного виховання. Зокрема, досить важко в процесі базового фізичного виховання створити ефективну «базу»
для зайняття певними видами спорту. Тому у спорті сформувалися два підрозділи: масовий спорт і спорт вищих досягнень.
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У рамках масового спорту вирішуються по суті завдання базового («шкільного») фізичного виховання. Водночас процес
підготовки юних спортсменів має специфічний відтінок, що виражається в специфіці засобів підготовки, мотивації вихованців
та ін. Межа між масовим спортом і спортом вищих досягнень визначається, як правило, рівнем досягнень спортсмена, хоча
чіткі межі назвати досить важко.
Вважається [2;6], що для умов спортивної діяльності, особливо в галузі спорту вищих досягнень, принциповою буде
тенденція випереджального досягнення спортсменом максимальних показників рухових здібностей, з подальшим тривалим
нарощуванням (чи утриманням) подібних значень в межах одного-трьох циклів олімпійської підготовки.
Професійно-прикладна фізична підготовка. Термін «фізична підготовка» фактично співпадає з терміном
«фізичне виховання». При його використанні підкреслюється прикладна спрямованість фізичного виховання по відношенню
до трудової або іншій діяльності [6]. Основне соціальне замовлення, що виконується у рамках професійно-прикладної
фізичної підготовки, – навчити вихованців ефективно вирішувати рухові завдання, що виникають в процесі певної діяльності.
Підготовка до рішення таких завдань може здійснюватися як до відповідної діяльності (у рамках навчально-виховного
процесу середніх спеціальних учбових закладів та ін.), так і в процесі самої діяльності. Для вирішення рухових завдань
професійної діяльності потрібен моторний потенціал, що дозволяє вирішувати завдання з ефективністю, яка відповідає
потребам певної діяльності (специфічне завдання розвитку), а також оволодіння відповідними вміннями (специфічне
завдання навчання) і виховання моральних, вольових і естетичних якостей, необхідних для вирішення відповідних рухових
завдань (специфічне завдання виховання у вузькому соціальному сенсі).
Виконуються і інші соціальні замовлення:
1) навчити вихованців вирішувати життєво важливі рухові завдання на базовому рівні;
2) відновити здібності вирішувати життєво важливі рухові завдання на базовому рівні;
3) відновити здібності вирішувати рухові завдання, що виникають під час змагань, з необхідною ефективністю;
4) навчити вирішувати рухові завдання рекреативного і гігієнічного характеру на рівні повсякденного стану;
5) навчити вирішувати рухові завдання, що виникають під час змагань (у прикладних видах спорту), з найбільшою
ефективністю;
6) озброїти знаннями про закономірності фізичного виховання та ін.
Оздоровчо-реабілітаційна фізична культура. Оздоровчо-реабілітаційна фізична культура як складова фізичного
виховання виділилася на основі спрямованого використання технологій фізичного виховання для відновлення ослаблених
або втрачених здібностей людини вирішувати ті або інші рухові завдання. Виділяють випадки, коли людина втратила або
значною мірою ослабила певні можливості, і коли вона знаходиться на порозі такого стану.
Відповідно до цього виділяють:
1) лікувальну фізичну культуру;
2) систему заходів професійно-реабілітаційного характеру.
В першому випадку основна специфічна діяльність у рамках ППФП (професійно-прикладної фізичної підготовки),
спорту і базового фізичного виховання припиняється або значно обмежується. У другому випадку система заходів
професійно-реабілітаційного характеру органічно вписується в процеси ППФП (заходи, спрямовані на усунення
несприятливих наслідків виробничої діяльності, в тому числі військової служби), спорту (реабілітаційні заходи в системі
підготовки спортсменів) і базового фізичного виховання [2;6].
В оздоровчо-реабілітаційній фізичній культурі значна увага приділяється органам і системам організму, що беруть
участь у вирішенні рухових завдань відповідно базового фізичного виховання, спорту та ППФП. Таким чином, соціальне
замовлення, що виконується у рамках оздоровчо-реабілітаційної фізичної культури, – відновити здібності вихованців
вирішувати життєво важливі і професійні (включаючи військову і спортивну діяльність) рухові завдання до необхідного рівня.
У рамках педагогічного процесу виділяють відповідно специфічні завдання виховання, розвитку і навчання.
«Фонова» фізична культура. У рамках «фонової» фізичної культури вирішуються рухові завдання, що
оптимізують поточний функціональний стан організму і підтримують його на індивідуальному повсякденному рівні,
допомагаючи формувати сприятливий функціональний «фон». Сюди слід віднести завдання рекреативного характеру в
режимі відпочинку (туризм і полювання з м’яко нормованими навантаженнями і фізкультурно-спортивні розваги як спосіб
активного відпочинку) і гігієнічного характеру (фізичні вправи в режимі дня, не пов’язані зі значними навантаженнями). Таким
чином, соціальне замовлення, що виконується у рамках «фонової» фізичної культури, – навчити вихованців вирішувати
рухові завдання рекреативного і гігієнічного характеру на рівні повсякденного стану. У рамках педагогічного процесу
виділяють відповідно специфічні завдання виховання, розвитку і навчання.
Інші компоненти фізичного виховання. Розглянуті компоненти фізичного виховання не задані аксіоматично,
оскільки рішення нових соціально важливих для суспільства і особи завдань на кожному з етапів розвитку неминуче формує
його нові види й різновиди [2; 7].
Сфера мотиваційних спонукань людини, що задовольняються за допомогою рухових дій (фізичних вправ),
знаходиться не лише у зовнішньому середовищі (подолання перешкод, протистояння суперникові тощо), але і в ній самій:
людина хоче вдосконалювати форми свого тіла, оздоровлюватися і т.ін. Вище були визначені рухові завдання, які людина
вчиться вирішувати за допомогою фізичних вправ і які співпадають з мотиваційними спонуканнями. Такі завдання були
віднесені до безпосередніх рухових завдань. В той же час у фізичному вихованні розроблені специфічні технології впливу на
фізичний розвиток людини, в основі яких – виявлені зв’язки між специфічною руховою діяльністю, здійснюваною для
вирішення рухових завдань, і змінами в організмі в результаті цієї діяльності. Рівень фізичного розвитку людини має
глибокий зв’язок з її здатністю вирішувати конкретні рухові завдання з певною ефективністю. Визначивши рухові завдання,
які треба опанувати, і ефективність їх вирішення, людина здійснює рухову діяльність, цілеспрямовано впливаючи таким
чином на свій фізичний розвиток. В цьому випадку цільові рухові завдання можуть бути названі опосередкованими руховими
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завданнями (терміни «безпосередні рухові завдання» і «опосередковані рухові завдання» можуть бути конкретизовані в
процесі творчої дискусії). Визначимо рухові завдання, рішенням яких люди прагнуть оволодіти з метою специфічних дій на
процес свого розвитку.
Оздоровлення людей. У фізичному вихованні розглядають головним чином фізичне здоров’я. Фізичне здоров’я –
це комплексна характеристика стану органів і систем організму. Говорячи про здоров’я, мають на увазі мінімум три його
складові [1]:
1) здатність людини вирішувати рухові завдання на базовому рівні при відносно комфортному стані організму;
2) тілесні форми, які мають бути розвинені з урахуванням медичних закономірностей;
3) стійкість організму до дії несприятливих чинників зовнішнього середовища.
Вимоги до ефективності умінь при оздоровленні, як правило, значно нижче, ніж до рухового потенціалу людини. В
той же час фізичне здоров’я щодня оцінюється самою людиною під час вирішення численних рухових завдань, що
виникають в її життєдіяльності. Специфічна оцінка фізичного здоров’я здійснюється і в процесі фізичного виховання за
допомогою педагогічних тестів – фізичних вправ. Результати педагогічного тестування і оцінки повсякденної рухової
діяльності комплексно відбивають і рівень моторного потенціалу, і ефективність рухових умінь. Залежно від рухових завдань
важливість рухового потенціалу і рухових умінь в результатах рухової діяльності може істотно змінюватися.
Одна із оздоровчих задач – сформувати тілесні форми з урахуванням медичних закономірностей. Людина формує
форми свого тіла враховуючи не лише медичні, але і інші закономірності (естетичні та ін.), тому вирішення цієї оздоровчої
задачі розглянемо в комплексі з іншими соціальними завданнями.
При підвищенні стійкості організму до дії несприятливих чинників зовнішнього середовища використовують як
рухову діяльність, так і різні зовнішні дії (вплив температури, електромагнітні хвилі, повітря з нестачею в ньому вуглекислого
газу та ін.). Розрізняють специфічний і неспецифічний механізми підвищення стійкості організму. Суть специфічного
механізму полягає в повторних діях чинника, до якого треба виробити стійкість. Так, стійкість до холоду виробляється в
умовах регулярного впливу низької температури. Рухову діяльність використовують в неспецифічному механізмі підвищення
стійкості організму. Встановлено, що вдосконалення ряду фізіологічних механізмів за допомогою рухових дій підвищує
стійкість організму до перегрівання і переохолодження, гіпоксії, дії деяких токсичних речовин, підвищує імунітет. Поєднання
специфічних і неспецифічних механізмів підвищує стійкість організму до дії несприятливих чинників зовнішнього середовища
[3, с.475].
Таким чином, з метою оздоровлення людей в процесі фізичного виховання необхідно навчити вихованців
вирішувати такі рухові завдання, ефективність рішення яких вимагає прояву всебічних фізичних якостей на базовому рівні.
Формування форм тіла. Серед мотивацій, що спонукають людину до спрямованого формування тілесних форм,
виділяють дві основні: оздоровчу і естетичну. Формування форм тіла з урахуванням медичних закономірностей – це,
передусім, гармонійний розвиток усіх груп м’язів на базовому рівні, правильна осанка і контроль за кількістю жирів і
жироподібних речовин в організмі. Естетичні характеристики тілесних форм, яких прагне людство, мають певну долю
суб’єктивізму і можуть мати значні відмінності. У фізичному вихованні прагнення людей до тілесної краси використовується і
як одночасна можливість паралельно оздоровлюватися. Головна умова організації і здійснення процесу формування форм
тіла – дотримання закономірностей фізичного виховання, щоб естетичні характеристики не були антагоністичні медичним.
Корекція форм тіла – це, як правило, зменшення жирової складової в певних місцях і гіпертрофія окремих м’язів до певного
рівня. Практично будь-яка рухова діяльність сприяє збільшенню м’язового і зниженню жирового компонентів тіла, а найбільш
ефективними є силові вправи для вирішення першої задачі і аеробні вправи – при вирішення другої [5].
Таким чином, в процесі фізичного виховання з метою м’язової гіпертрофії необхідно опановувати рішення рухових
завдань, що вимагають відповідного локального прояву сили; а з метою зниження жирової складової тіла – відповідного
прояву витривалості. Відзначимо, що існує також і проблема збільшення жирової складової організму, що пов’язано з
порушенням обміну речовин в організмі [10].
Інші завдання. Фізичне виховання нерозривно пов’язане з розумовим вихованням і іншими складовими виховання
людини. Дослідження виявили, що в результаті напруженої розумової діяльності помітно знижується її якість. Збереженню
стійкої розумової працездатності найбільшою мірою сприяє фізична витривалість [3, с. 471]. Рухові завдання, ефективне
рішення яких пов’язане переважно з проявом витривалості (при одночасному сприянні розумовому вихованню) і інших
відповідних фізичних якостей, – опосередковані завдання фізичного виховання.
Висновки. Система безпосередніх і опосередкованих рухових завдань, які мають опанувати вихованці, розкриває
специфічну мету фізичного виховання. Для досягнення специфічної мети організовується педагогічний процес, у рамках
якого вирішують рухові завдання підготовчого характеру, пов’язані з відповідними безпосередніми і опосередкованими
руховими завданнями. Рухові завдання підготовчого характеру формуються виходячи з логіки педагогічного процесу.
Система рухових завдань кожного з етапів підготовки є специфічною проміжною метою фізичного виховання.
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Рожков В. Ю., Коломєйцева О. М., Жуков В. О.
Київський національний університет культури і мистецтв
ВПЛИВ САМОСТІЙНИХ ЗАЙНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ НА АДАПТАЦІЮ СТУДЕНТІВ
ДО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
У статті розглядається питання впливу самостійних занять фізичною культурою на адаптацію студентів до
навчання у ВНЗ, яке розкривається за допомогою алгоритму підготовки студентів до самостійних занять фізичною
культурою, а також з позиції раціональних вправ рухової діяльності студентів. Розроблений алгоритм став основою для
організації процесу підготовки студентів до самостійних занять, що включає теоретичну, методичну підготовку і
навчання студентів самоконтролю психічного, функціонального та фізичним стану. Подальше вдосконалення системи
вищої освіти нині висуває складні і відповідальні завдання, пов’язані з науковим обґрунтуванням цілей, змісту, засобів і
методів навчально-виховної діяльності.
Адаптація пов’язана з різними біологічними, психологічними і соціальними чинниками. З віком біологічні чинники
поступаються місцем соціально-психологічним, які мають істотний вплив на динаміку перебігу адаптації. Можливість у
молодому віці отримати необхідні знання і оволодіти навичками здорового способу життя допоможе сучасним
студентам не лише краще подолати навантаження навчального закладу, але й зберегти своє здоров’я за період
професійно-трудової діяльності. Задача викладачів – навчити вихованців самостійним заняттям фізичною культурою
для покращення адаптаційних якостей організму та зміцнення психоемоційної сфери.
Ключові слова: фізична культура, фізичні вправи, здоров’я, рухова активність, адаптація, мотиваційна сфера,
самостійне зайняття.
Рожков В.Ю., Коломейцева О. М., Жуков В.А. «Влияние самостоятельных занятий физической культурой
на адаптацию студентов к обучению в высшем учебном заведении».
В статье рассматривается вопрос влияния самостоятельных занятий физической культурой на адаптацию
студентов к обучению в ВУЗе, который раскрывается с помощью алгоритма подготовки студентов к
самостоятельным занятиям физической культурой и с позиции рациональных упражнений двигательной деятельности
занимающихся. Разработанный алгоритм стал основой для организации процесса подготовки студентов к
самостоятельным занятиям, включающий в себя теоретическую и методическую подготовку, а также обучение
студентов самоконтролю за психическим, функциональным и физическим состоянием. Дальнейшее совершенствование
системы высшего образования в настоящее время выдвигает сложные и ответственные задачи, связанные с научным
обоснованием целей, содержания, средств и методов учебно-воспитательной деятельности.
Адаптация связана с различными биологическими, психологическими и социальными факторами. С возрастом
биологические факторы уступают место социально-психологическим, которые оказывают существенное влияние на
динамику протекания адаптации. Возможность в молодом возрасте получить необходимые знания и привить навыки
здорового образа жизни помогут сегодняшним студентам не только лучше справляться с нагрузками в учебных
заведениях, но и сохранить свое здоровье в период профессионально-трудовой деятельности. Задача педагогов –
обучить воспитанников самостоятельным занятиям физической культурой для улучшения адаптационных качеств
организма и укрепления психоэмоциональной сферы.
Ключевые слова: физическая культура, физические упражнения, двигательная активность, здоровье,
адаптация, мотивационная сфера, самостоятельные занятия.
Rozhkov Vladimir, Kolomeitseva Olha, Zhukov Vladimir, «Impact of independent physical training upon students’
adaptation to study at university».
The article deals with the problem of the students’ preparation to independent physical training classes as the health
strengthening condition and the adaptation at the higher educational establishment. The basis of the adaptation is the algorithm
including theoretical and methodological preparation of the students. The algorithm also includes the students’ ability to selfsupervise their psychic, functional and physical state. The pedagogical experiment proved the effectiveness of the students’
preparation algorithm to independent physical training classes and their positive influence on the health level and students’ adaptive
99

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова

Випуск 3 (97) 2018

abilities. Further improvement of the system of higher education now presents complex and responsible tasks related to the scientific
substantiation of the goals, content, means and methods of educational activities.
Adaptation is associated with various biological, psychological and social factors. With age, biological factors give way to
socio-psychological factors that have a significant effect on the dynamics of the course of adaptation. The opportunity at a young age
to acquire the necessary knowledge and instill skills of a healthy lifestyle will help today's students not only better cope with the loads
in educational institutions, but also maintain their health during the period of professional work. The task of teachers is to train pupils
in independent physical training to improve the adaptive qualities of the body and strengthen the psycho-emotional sphere.
Key words: physical, physical exercises, motorial activity, health, adaptation, motivation sphere, independent classes.
Актуальність. Сьогодні проблема адаптації студентів до навчання у ВНЗ привертає увагу представників різних
наук. На питання адаптації студентів звертають пильну увагу і представники педагогічної науки, і працівники медичної
сфери. Життя і здоров’я людини багато в чому визначаються рівнем його адаптивності – природженій і набутій здатності до
адаптації, тобто пристосування до різних боків життя за будь-яких умов. Процеси адаптації здійснюються на різних рівнях
життєдіяльності організму і є надзвичайно складними [1,3,8,9].
Вступ. Гіподинамія – це недостатня м’язова діяльність, зниження сили скорочення м’язів. Гіподинамія зазвичай
поєднується із загальним зниженням рухової активності людини – гіпокінезією, яка є наслідком малорухомого способу життя,
широкого використання транспорту для пересування, автоматизації і механізації виробничих процесів: в таких умовах
зменшується навантаження на мускулатуру. Гіподинамія в студентському віці нерідко пов’язана з нераціональним
розпорядком дня, перевантаженням його учбовими завданнями, внаслідок чого залишається мало часу для прогулянок, ігор,
спорту.
Проблематика адаптації студентів. Кожна людина має певний бар’єр психічної адаптації, який наче вбирає в себе
усі особливості психічного складу і можливості реагування людини. Він базується на двох основах – біологічній і соціальній і,
по суті, є їх спільним інтегрованим функціонально-динамічним відображенням. Отже, допоки поведінкові реакції людини
знаходяться у прийнятних межах і не виходять за рамки бар’єру психічної адаптації, людина успішно адаптується, але в разі
«прориву» або «руйнування» цього бар’єру відбувається психічний зрив, який може привести до розвитку хвороби. Таким
чином, міра здоров’я організму молодої людини визначається запасом міцності, стійкості проти патологічного впливу, тобто
тим, наскільки легко і надійно захисні сили гасять, компенсують ці впливи, не допускаючи спотворення умов роботи психіки
[1,6,7].
Період адаптації студентів визначається як процес включення індивіда в нове соціальне середовище, опанування
їм специфіки нових умов.
На думку багатьох вчених, процес адаптації першокурсника вищого начального закладу має бути цілеспрямованим,
планомірним, організованим і керованим. Вирішення питань адаптації першокурсників з метою їх найбільш швидкого і
безболісного включення в атмосферу ВНЗ є важливим кроком на шляху вдосконалення учбового процесу [2, 3].
Особливо цікавою є проблема адаптації студентів до навчання у ВНЗ. Останнім часом зростає кількість абітурієнтів
і водночас – відсоток відсіву першокурсників, а це показує, що адаптація вчорашніх школярів проходить досить складно.
Цей факт підтверджує те, що успішність у студентів першого курсу нижча, ніж оцінки, які вони отримують на вступних іспитах.
Першокурсники, які одержують задовільні оцінки, складають 80% від усього числа студентів. Підставою неуспішності для
багатьох першокурсників стає не відсутність здібностей або бажання вчитися, а невміння швидко пристосовуватися до умов
ВНЗ, а також те, що вони не отримують своєчасної, необхідної допомоги з боку викладачів. В результаті цього перехідний
період для багатьох студентів виявляється надзвичайно складним [4].
Проведені дослідження дозволяють виділити основні чинники, що впливають на процес адаптації студентівпершокурсників до складних для них умов навчання у ВНЗ. До традиційних чинників процесу адаптації відносяться:
кліматичний (адаптація до кліматичних умов); особово-психологічний (адаптація до життя без родини); соціально-побутовій
(адаптація до умов життя в навчальному закладі, до побутової і матеріальної самостійності); чинник міжособового
спілкування (адаптація до складу учбових груп і потоків); адаптація до педагогічної системи (адаптація до нової системи
освіти, контролю, вимог).
Окрім вищенаведеного, зростає проблема адаптації студентів до навчання у ВНЗ, стан їх психічного і фізичного
здоров’я. Серед різних причин погіршення стану здоров’я студентів (перенапруження і перевантаження в процесі занять,
значна кількість часу, проведеного перед комп’ютерним монітором, проблеми міжособових стосунків, порушення режиму
харчування і сну та ін.), виділяють низький рівень рухової активності [1,3,5,8], зниження якої розглядається як найважливіший
чинник ризику багатьох захворювань [6].
Мотивація та підготовка студентів до самостійних занять. В умовах сучасної організації учбового процесу у
вищих навчальних закладах країни, коли ВНЗ перейшли на надання послуг з фізичного виховання за допомогою спортивних
клубів, відбулися певні зміни.
Студент у ВНЗ має за розкладом заняття з фізичної культури лише один раз на тиждень, тривалістю 2 години, а це
не відповідає розвитку життєво необхідних якостей студентів до того ступеню, який би дозволив зміцнити їхнє здоров’я [6,7].
Збільшити кількість занять найближчим часом, на думку М.Я. Виленского, Б. Н. Минаева, Б.Д. Куланина та ін., навряд чи
вдасться через економічні чинники. Тому залишається або збільшити інтенсивність регламентованого заняття, зробити його
привабливішим за рахунок впровадження новітніх технологій навчання, або використати самостійні зайняття студентів у
вільний від навчання час.
Дійсно, оптимальний об’єм рухової активності, встановлений фізіологами для студентського віку, складає 10-14
годин на тиждень. Без розширення учбової програми з фізичного виховання у ВНЗ, тобто доповнення її фізичними вправами
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або спортивними заняттями протягом 6-8 годин на тиждень, досягти оптимального об’єму рухової активності студентів
неможливо [7,9] .
У зв’язку з цим необхідно вивчити вплив самостійних зайнять фізичною культурою на стан здоров’я студентів і їх
адаптацію до навчання у ВНЗ. Ми припускаємо, що підготовка студентів до самостійних зайнять фізичною культурою
позитивно впливатиме не лише на стан здоров’я, але і на формування їх адаптивних здібностей, значно підвищить об’єм
рухової активності. Аналіз наукової і науково-методичної літератури показав, що підготовку студентів до самостійного
зайняття фізичними вправами важливо розглядати з позицій раціонального управління їхньою руховою діяльністю.
Спрямованість учбового зайняття повинна впливати передусім на мотиваційну сферу, що обумовлює складність і
багатоплановість структури навчання [1,5,7]. Мотивація припускає розробку системи мотивів і стимулів, які допоможуть
налаштувати студентів на активну, раціональну, самостійну діяльність при заняттях фізичною культурою.
Мотиваційний компонент процесу підготовки студентів до самостійних зайнять має наступну структуру:
1) виявлення початкового рівня мотивації;
2) формування соціально значимих мотивів;
3) управління динамікою мотивації;
4) планування результату.
Раціональне управління мотиваційною сферою створює необхідні передумови оптимізації підготовки студентів до
самостійних занять фізичними вправами за умови розробки чіткого алгоритму їхньої діяльності.
Структура алгоритму підготовки студентів до самостійних занять повинна включати три основні напрями:
1) забезпечення теоретичної підготовки, зміст якої включає наступні дидактичні одиниці:

засоби фізичної культури та спорту в управлінні вдосконаленням функціональних можливостей організму;

фізична культура і здоровий спосіб життя студента;

психофізіологічні основи навчального процесу, засоби фізичної культури в регулюванні працездатності;

фізична культура і здоров’я;

адаптація студентів до навчання у ВНЗ і фізична культура;
2) отримання методичної підготовки, що передбачає виявлення раціонального дозування темпу і ритму рухів для
першого заняття, і поступові зміни програми разом з адаптацією організму до м’язового навантаження;

відбір ефективних засобів для розвитку базових і провідних рухово-координаційних якостей;

вибір оптимального поєднання навантаження і відпочинку, об’єму та інтенсивності виконання фізичних
вправ;
3) самоконтроль психічного, функціонального, емоційного і фізичного стану; готовність до відчуття дискомфорту і
необхідності спрямованих вольових зусиль на початковому етапі самостійних занять;

поступове зниження емоційної і м’язової напруженості, поява легкості рухів;

виникнення задоволення від м’язової діяльності.
Важлива ознака потреби в самостійних заняттях фізичними вправами – поява певного дискомфорту від
пропущеного тренування і неможливості отримати м’язове навантаження.
Для реалізації розробленого алгоритму підготовки студентів до самостійних занять потрібно змінити акценти цілей
академічного заняття: перенести основну увагу з вирішення проблем фізичного виховання та здачі контрольних нормативів
на формування спеціальних занять з фізичного виховання та інструктивно-методичні вміння студентів. Для цього потрібно
досягти ефекту від тренувань з розвитку фізичних якостей не стільки за рахунок занять у секції спортивного клубу, скільки
завдяки додатковим самостійним тренуванням.
Перша умова – дуже тісне поєднання теоретичного і практичного компонентів фізичного виховання.
Друга умова – увага до раціональних термінів формування вміння самостійно займатися фізичними вправами, з
одного боку, і досягнення відчуття реальної користі і прогресу у фізичному стані студентів – з іншого боку. Важливо
підкреслити, що тут треба мати на увазі існування конкретних часових проміжків, протягом яких при фізкультурній
пасивності практично втрачається ефект попереднього зайняття.
Третя умова – за допомогою простих і доступних психофізіологічних тестів показати вплив фізичних вправ на
функціональний стан організму і розумову працездатність студентів, переконати їх у реальній користі занять фізичною
культурою при підготовці до майбутньої професійної діяльності [8]. Для перевірки зазначених умов науково педагогічними
працівниками спортивного клубу був проведений експеримент за участю 60 студентів I курсу. Лише незначна частина
студентів займається фізичними вправами самостійно. Так, наприклад, роблять ранкову гімнастику регулярно 22% юнаків і
12% дівчат, нерегулярно – відповідно до 26 і 17%, взагалі не роблять – 52% юнаків і 71% дівчат. Процедури загартовування
проводять регулярно лише 12% юнаків і 7% дівчат, інші або взагалі не проводять, або проводять час від часу залежно від
настрою.
Самостійно у ненавчальний час фізичними вправами займаються 24% юнаків і 9% дівчат. Юнаки менш активні у
відвідуванні спортивних секцій – 19%, ніж дівчата – 32%. (Специфіка ВНЗ – Київського університету культури і мистецтв). Це
свідчить про те, що дефіцит рухової активності компенсується переважно за рахунок занять з фізичної культури у секціях
спортивного клубу, внесених у навчальний розклад ВНЗ.
Експеримент з контрольною групою. За допомогою тестів (які з великим інтересом виконували студенти) був
показаний позитивний вплив спортивних вправ на фізичну і розумову працездатність учнів, функціональні можливості
організму, розвиток їх особового адаптаційного потенціалу. Студентам пояснювали, що люди з більш високим рівнем
фізичної підготовленості набагато успішніші в професійній діяльності, відрізняються кращою працездатністю, впевненістю у
собі, наполегливістю, самостійністю, рішучістю. Красива статура, досягнута самостійними систематичними фізичними
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вправами, правильна осанка, естетичні пози, жести підвищують імідж фахівця, забезпечують його перевагу перед іншими
студентами.
Підкреслимо, що заняття у секції спортивного клубу побудовані таким чином, щоб студенти використовували
практичні вміння та знання, отримані під час загальнотеоретичної підготовки. З цією метою кожне заняття починалося і
закінчувалося практичною реалізацією навичок самоконтролю. В ході проведених занять обов’язково обговорювалися
завдання раціонального вибору певних фізичних вправ відповідно до цільових установок самостійного заняття конкретного
студента, а також проблеми дозування силових навантажень відповідно до його фізичного стану. Особлива увага у зв’язку з
метою дослідження приділялася темі адаптації студентів до навчання у ВНЗ засобами фізичної культури, позитивного
впливу фізичних вправ на розумову працездатність студентів, якість навчальної роботи.
По завершенню дослідження було проведено повторне тестування для виявлення динаміки показників рівня
здоров’я, адаптаційного потенціалу і ставлення студентів до самостійних занять фізичними вправами. Сказати, що за час
експерименту змінився рівень фізичного здоров’я студентів, буде некоректно. Всі мають розуміти, що за короткий термін це
неможливо, проте була позитивна динаміка. При обстеженні стану здоров’я студентів середньогрупові показники на початку
експерименту складали від 8 ± 0,5 до 9 ± 0,5 балів, що відповідало показникам здоров’я на рівні нижче середнього. Після
експерименту показники рівня здоров’я в контрольній групі трохи збільшилися: від 8,6 ± 0,5 до 9,5 ± 0,5 балів, що значно
краще.
Обробка результатів виявила наступне:
1) У студентів тестової групи наприкінці експерименту краще сформувалися адаптивні здібності;
2) Нервово-психічна стійкість учасників тестування стала вищою, їх адаптація була ефективнішою і легшою;
3) Моральна нормативність залишилася приблизно на однаковому рівні у студентів експериментальної та
контрольної груп.
Мотиви занять фізичними вправами в експериментальній групі були наступні:

зміцнення здоров’я і всебічний розвиток;

підвищення рівня розумової і фізичної працездатності;

розвиток адаптаційних здібностей;

необхідність занять фізичною культурою для підготовки до майбутньої професійної діяльності.
Висновки. Таким чином, результати педагогічного експерименту, проведеного у I семестрі навчального року на
базі спортивного клубу, показали, що для підвищення рівня здоров’я та адаптації студентів до навчання у ВНЗ потрібна
цілеспрямована робота з їх підготовки до самостійних занять фізичними вправами. Зміст її повинен забезпечувати
теоретично- методичну підготовку, розвиток самоконтролю за фізичним і функціональним станом організму, а також за
психоемоційною сферою. Проведений експеримент показав результативність розробленого алгоритму підготовки студентів
до самостійних занять фізичною культурою і їх позитивний вплив на рівень здоров’я і розвиток адаптивних здібностей
студентів.
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Розторгуй М.С.
Львівський державний університет фізичної культури
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИЛОВИХ ВИДІВ АДАПТИВНОГО СПОРТУ ПРОТЯГОМ ДРУГОГО ПЕРІОДУ
У статті представлений історичний аналіз розвитку силових видів адаптивного спорту протягом другого
періоду 1984-1992 рр. (період проведення VІІ-ІХ Паралімпійських ігор). В результаті вивчення історичного досвіду, аналізу
та оцінювання історичних подій й фактів, особливостей функціонування силових видів спорту як складової частини
адаптивного спорту та протоколів міжнародних змагань з пауерліфтингу та важкої атлетики виявлено тенденції та
кількісні показники функціонування силових видів адаптивного спорту протягом другого періоду.
Ключові слова: силові види спорту, спортсмени з інвалідністю, важка атлетика, пауерліфтинг, тенденції.
Розторгуй М.С. Тенденции развития силовых видов адаптивного спорта в течение второго периода. В
статье представлен исторический анализ развития силовых видов адаптивного спорта в течение второго периода
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1984-1992 гг. (период проведения VІІ-ІХ Паралимпийских игр). В результате изучения исторического опыта, анализа и
оценки исторических событий и фактов, особенностей функционирования силовых видов спорта как составной части
адаптивного спорта и протоколов международных соревнований по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике выявлены
тенденции и количественные показатели функционирования силовых видов адаптивного спорта в течение второго
периода.
Ключевые слова: силовые виды спорта, спортсмены-инвалиды, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг,
тенденции.
Mariia Roztorhyi. Тrends of development of strength adaptive sports in the second period. The conducted analysis
of available scientific research indicates the lack of general information on the development of strength sports for athletes of different
nosological groups as an integral part of adaptive sports.
The aim of this scientific research is to identify trends in the development of force types of strength adaptive sports during
the second period. The following methods were used to solve this goal: analogy, analysis, synthesis, abstraction, induction,
extrapolation, documentary method, comparative-historical method, retrospective method.
The article presents the historical analysis of the development of force types of adaptive sports during the second period of
1984-1992 (the period of the VI-IX Paralympic Games). As a result of study of historical experience, analysis and evaluation of
historical events and facts, features of functioning of strength sports as an integral part of adaptive sports and protocols of
international competitions in powerlifting and weightlifting, quantitative indicators of development of force types of strength adaptive
sports during the second period were revealed.
The following tendencies of development of strength adaptive sports are defined: inclusion of powerlifting in the program of
the Paralympic Games; the involvement of athletes of different nosological groups in the strength sports; the distinction between
powerlifting and weightlifting in the Paralympic Games program as a sport for athletes of different nosological groups; a consistent
increase in the number of athletes participating in competitions of powerlifting against the backdrop of negative dynamics of athletes'
participation in competitions of weightlifting.
Key words: power sports, athletes with disabilities, heavy athletics, powerlifting, trends.
Постановка проблеми. Історико-організаційні аспекти розвитку адаптивного спорту, особливості функціонування
адаптивного спорту в структурі міжнародного спортивного руху та формування програм Паралімпійських ігор були
досліджені низкою авторів Є. Н. Приступою, Ю. А. Бріскіним, А. В. Передерій, А. Г. Істоміною, В. П. Жиленковою, І. А.
Лисенком та іншими [1, 2, 4, 6, 14].
У науково-методичній літературі детально узагальнена інформація щодо функціонування видів спорту в структурі
адаптивного спорту [1, 2, 12, 13, 16]. Разом з тим, поза увагою науковців залишаються історичні аспекти розвитку видів
спорту, що входять в програму Паралімпійських ігор. Аналіз наукових праць з проблематики історичних передумов
зародження та розвитку видів спорту для спортсменів з інвалідністю свідчить про фрагментарний характер наукового знання
щодо історичних, концептуальних та методичних засад розвитку силових видів адаптивного спорту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження історичних аспектів розвитку силових видів адаптивного
спорту обмежені результатами наукових досліджень П. А. Гузєєва, Г. З. Ідрісової та А. І. Стаценко [3, 5, 9]. В межах досліджень
провідних науковців визначено особливості функціонування пауерліфтингу як складової паралімпійського спорту,
дефлімпійського спорту та Спеціальних Олімпіад [9, 18], розглянуто особливості історичних аспектів розвитку пауерліфтингу для
спортсменів з пошкодженнями опорно-рухового апарату [3, 5]. При цьому, наукове знання щодо проблематики зародження та
розвитку силових видів адаптивного спорту обмежене історичним аналізом розвитку виключно пауерліфтингу. Разом з тим, у
програмі Паралімпійських ігор протягом другого періоду були включені як пауерліфтинг, так і важка атлетика як силові види
спорту для осіб з інвалідністю [7, 8, 10, 11, 15].
Відсутність серед провідних науковців уніфікованого підходу до вивчення історичних аспектів розвитку силових
видів спорту як складової адаптивного спорту спричинило виникнення протиріч у вивченні історичного досвіду, аналізу та
оцінювання історичних подій й фактів, виявленні особливостей функціонування силових видів адаптивного спорту серед
спортсменів різних нозологічних груп [7, 8].
Дослідження виконано у межах наукової теми: 2.2. «Теоретико-методичні основи управління тренувальним
процесом та змагальною діяльністю в олімпійському, професійному та адаптивному спорті» (№ державної реєстрації
0116U003167) Зведеного плану науково-дослідної роботи Львівського державного університету фізичної культури на 20162020 рр.
Метою даного наукового дослідження є виявлення тенденцій розвитку силових видів адаптивного спорту протягом
другого періоду.
Методи та організація дослідження. Для вирішення поставленої мети було використані наступні методи:
аналогія, аналіз, синтез, абстрагування, індукція, екстраполяція, документальний метод, порівняльно-історичний метод,
ретроспективний метод. Протягом дослідження проаналізовано 322 спеціалізованих видань науково-методичної літератури
та всесвітньої інформаційної мережі Інтернет, серед яких 109 робіт закордонних авторів.
Документальний метод було використано з метою виявлення історчиних фактів щодо зародження та розвитку
силових видів спорту як складової частини адаптивного спорту. З метою виявлення кількісних показників функціонування
пауерліфтингу та важкої атлетики в структурі адаптивного спорту було проаналізовано протоколи змагань з пауерліфтингу
та важкої атлетики Паралімпійських Ігор 1984-1992 рр. та архіні документи Міжнародного Паралімпійського Комітету.
Виклад основного матеріалу. Виділення історичних меж другого періоду розвитку силових видів адаптивного
спорту пов’язано із паралельним проведення змагань з важкої атлетики та пауерліфтингу в програмі Паралімпійських ігор
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1984-1992 рр. (період проведення VІІ-ІХ Паралімпійських ігор).
На основі історичного аналізу розвитку важкої атлетики та пауерліфтингу протягом другого періоду виявлено
основні тенденції розвитку силових видів адаптивного спорту: включення пауерліфтингу в програму Паралімпійських ігор;
залучення до змагань з силових видів спорту спортсменів різних нозологічних груп; розмежування змагань з пауерліфтингу
та важкої атлетики у програмі Паралімпійських ігор як видів спорту для спортсменів різних нозологічних груп; послідовне
збільшення кількісних показників участі спортсменів у змаганнях з пауерліфтингу на фоні негативної динаміки показників
участі спортсменів у змаганнях з важкої атлетики.
Тенденція до залучення спортсменів різних нозологічних груп до змагань з силових видів адаптивного спорту
взаємопов’язана з включенням пауерліфтингу в програму Паралімпійських ігор. Протягом трьох Паралімпійських ігор
спортсмени з інвалідністю змагалися в окремих змаганнях з важкої атлетики та пауерліфтингу. Першим кроком до
включення пауерліфтингу в програму Паралімпійських ігор став 1984 р., коли фінансові труднощі та дезінтеграційні процеси
в адаптивному спорті призвели до проведення VІІ Паралімпійських ігор у двох містах м. Сток-Мандевіль, Велика Британія та
м. Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки. В результаті процесу розмежування на VІІ Паралімпійських ігор були проведені
змагання з пауерліфтингу в м. Нью-Йорк, у яких участь спортсмени з ампутаціями, спортсмени з церебральним паралічем та
спортсмени з іншими пошкодженнями опорно-рухового апарату й змагання з важкої атлетики у м. Сток-Мандевіль, які
включали спортсменів з пошкодженням хребта та спинного мозку [17].
Вперше залучення до силових видів спорту спортсменів різних нозологічних груп відбулось у змаганнях з важкої
атлетики на VІ Паралімпійських іграх, коли взяли участь у змаганнях спортсмени з ампутаціями, але у повній мірі прояв
тенденції до залучення спортсменів різних нозологічних груп до змагань відбувся у другому періоді розвитку силових видів
адаптивного спорту. У 1984 р. у змаганнях з пауерліфтингу на VІІ Паралімпійських іграх взяли участь спортсмени з
ампутаціями, спортсмени з церебральним паралічем та спортсмени з іншими пошкодженнями опорно-рухового апарату, а у
1988 р. вперше були проведені міжнародні змагання з пауерліфтингу серед спортсменів з вадами зору.
Тенденція до розмежування змагань з пауерліфтингу та важкої атлетики у програмі Паралімпійських ігор як видів
спорту для спортсменів різних нозологічних груп передбачала проведення змагань з цих видів для окремих нозологічних
груп. При цьому, кількість стартових груп, кількість вагових категорій та їх номінал у змаганнях з пауерліфтингу та змаганнях
з важкої атлетики були різними й зазнавали систематичних змін.
Динаміка кількісних показників комплектів нагород безпосередньо залежала від кількість стартових груп
спортсменів, які беруть участь у змаганнях. Кількість стартових груп у важкій атлетиці протягом другого періоду з кожними
змаганнями зменшувалась, а у пауерліфтингу кількість стартових груп систематично збільшувалась, що вплинуло на
кількість нагород. Так, на VІІ Паралімпійських іграх 1984 р. кількість медалей у змаганнях з пауерліфтингу була 17, на VІІІ
Паралімпійських іграх – 24, а на ІX Паралімпійських іграх – 30. Аналіз кількості медалей у змаганнях з важкої атлетики
протягом другого періоду свідчить про негативну динаміку. На VІІ Паралімпійських іграх 1984 р. кількість медалей у
змаганнях з важкої атлетики була 40, на VІІІ Паралімпійських іграх – 21, а на ІX Паралімпійських іграх – 15, що пов’язано із
зменшенням як кількості учасників, так і кількості стартових груп [17].
Дана тенденція до послідовного збільшення кількісних показників участі спортсменів у змаганнях з пауерліфтингу
на фоні негативної динаміки показників участі спортсменів у змаганнях з важкої атлетики проявилась і у динаміці кількості
учасників та країн-учасниць. Кількість учасників змагань з пауерліфтингу протягом другого періоду стрімко зростала від 16
осіб на VІІ Паралімпійських іграх, 52 осіб на VІІІ Паралімпійських іграх, до 106 осіб на ІX Паралімпійських іграх. Кількість
учасників змагань з важкої атлетики систематично зменшувалась протягом цього історичного періоду. На VІІ
Паралімпійських іграх у змаганнях з важкої атлетики взяло участь 71 особа, на VІІІ Паралімпійських іграх кількість учасників
вже становила 66 осіб, а на ІX Паралімпійських іграх кількість учасників змагань була найменшою і склала 44 особи.
Динаміка кількості країн-учасниць у змаганнях з важкої атлетики та пауерліфтингу аналогічна динаміці кількості
спортсменів, які взяли участь у Паралімпійських іграх другого періоду. Кількість країн, які брали участь у змаганнях з важкої
атлетики протягом трьох Паралімпійських ігор (1984-1992 рр.) системно зменшувалась. На VІІ Паралімпійських іграх 20 країн
взяло участь у змаганнях з важкої атлетики, на VІІІ Паралімпійських іграх – 21 країна, а на ІX Паралімпійських іграх – 18
країн. У змаганнях з пауерліфтингу кількість країн-учасниць зростала відповідно до динаміки кількості спортсменів, що брали
участь у змаганнях. На VІІ Паралімпійських іграх у змаганнях з важкої атлетики взяло участь 6 країн, на VІІІ Паралімпійських
іграх кількість країн вже становила 16, а на ІX Паралімпійських іграх кількість країн склала 25.
Необхідно відзначити, що протягом цього історичного періоду розвитку силових видів адаптивного спорту п’ять
країн-учасниць систематично брали участь одночасно у обох видах спорту [17].
Незважаючи на стрімкий розвиток пауерліфтингу у програмі Паралімпійських ігор як виду спорту для спортсменів з
ампутаціями, спортсменів з церебральним паралічем та спортсменів з іншими пошкодженнями опорно-рухового апарату,
аналіз результативності змагальної діяльності спортсменів у важкій атлетиці та пауерліфтингу свідчить, що абсолютні
показники спортивного результату та показники найвищих результатів відносно власної ваги за формулою Уілкса у
спортсменів, які змагалися у важкій атлетиці вищі у порівнянні з пауерліфтерами (Рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка найвищих результатів відносно власної ваги за формулою Уілкса спортсменів, які змагалися у
важкій атлетиці та пауерліфтингу протягом другого періоду:
− найвищі результати спортсменів, які змагалися у пауерліфтингу;
− найвищі результати спортсменів, які змагалися у важкій атлетиці.
Порівняльний аналіз найвищих результатів відносно власної ваги за формулою Уілкса у змаганнях на
Паралімпійських іграх другого періоду свідчить, що найвищий результат, що був продемонстрований спортсменами у
змагання з важкої атлетики на 16,61 бала вищий ніж найвищий результат, що зафіксовано у пауерліфтингу. Отримані
результати, дозволяють припустити, що багаторічний досвід підготовки спортсменів з пошкодженнями хребта та спинного
мозку як нозологічної групи, що протягом 16 років домінувала у силових видах адаптивного спорту, є визначальним у
досягненні спортивного результату.
Висновки
На основі аналізу історичних аспектів зародження та розвитку силових видів спорту в структурі адаптивного спорту
виявлено особливості та кількісні показники функціонування силових видів адаптивного спорту серед спортсменів різних
нозологічних груп протягом другого періоду.
В результаті порівняльного аналізу історично-організаційних аспектів розвитку важкої атлетики та пауерліфтингу
протягом другого періоду виявлено основні тенденції розвитку силових видів адаптивного спорту: включення пауерліфтингу
в програму Паралімпійських ігор; залучення до змагань з силових видів спорту спортсменів різних нозологічних груп;
розмежування змагань з пауерліфтингу та важкої атлетики у програмі Паралімпійських ігор як видів спорту для спортсменів
різних нозологічних груп; послідовне збільшення кількісних показників участі спортсменів у змаганнях з пауерліфтингу на
фоні негативної динаміки показників участі спортсменів у змаганнях з важкої атлетики.
Перспективи подальших досліджень пов’язані з виявленням тенденцій розвитку силових видів адаптивного
спорту протягом третього періоду.
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Сироватко З.В.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШВИДКОСТІ У ЮНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ
В даній статті розглянуто особливості розвитку спеціальної швидкості юних волейболістів. Визначено
поняття спеціальної швидкості.
Охарактеризовано основні засоби розвитку спеціальної швидкості юних волейболістів та її вплив на
ефективність техніко-тактичних дій під час змагальної діяльності.
Ключові слова: волейбол, волейболісти, спеціальна швидкість, змагання, фізичні вправи.
Сыроватко З.В. Особенности развития специальной скорости у юных волейболистов. В данной статье
рассмотрены особенности развития специальной скорости юных волейболистов. Определено понятие специальной
скорости.
Охарактеризованы основные средства развития специальной скорости юных волейболистов и ее влияние на
эффективность технико-тактических действий во время соревновательной деятельности.
Ключевые слова: волейбол, волейболисты, специальная скорость, соревнования, физические упражнения.
Syrovatko Z. Features of the development of special speed for young volleyball players. In this article, the
peculiarities of the development of the special speed of young volleyball players are considered. The concept of special speed is
defined.
The basic means of development of the special speed of young volleyball players and its influence on the effectiveness of
technical and tactical actions during the competitive activity are characterized.
Significant influence on the successful outcome of the volleyball game is the development of the physical qualities of the
volleyball player, in particular, their special high-speed training (high and fast jump, fast jerks, continuously carry out active technical
and tactical actions [5; 8]. Influencing the development of the special speed of the young volleyball players, a well-chosen method of
high-speed training, which takes into account the sexual-age characteristics that preserves their health, is not important, and does
not require additional time expenditures, and, at the same time, of physical fitness and, consequently, increase sportsmanship.
Studies of the level of physical fitness of young volleyball players at various stages of preparation involved many volleyball
professionals [1; 5; 7; 9], but the problem of finding new tools and methods for developing special high-speed training for young
volleyball players remains relevant. The motor activity of young volleyball players is changing with varying intensity, with continuous
and rapid response to circumstances that are instantaneously changing, so special attention requires the development of such
physical qualities as: speed, agility, jumping. After all, taking part in competitions, athletes have to strike at the shortest time, make a
transfer, take the ball, take their hands over the net when blocking, perform a jump for the striker, so they must have a welldeveloped special speed.
Key words: volleyball, volleyball, special speed, competitions, physical exercises.
Постановка проблеми. Неабиякий вплив на успішний результат проведення гри волейбол мають розвиток фізичні
якості волейболіста, зокрема, їх спеціальна швидкісна підготовка (високо і швидко стрибати, швидко виконувати ривки,
постійно здійснювати активні техніко-тактичні дії [5]. Здійснюючи вплив на розвиток спеціальної швидкості юних
волейболістів, важливе значення має правильно підібрана методика швидкісної підготовки, яка враховує статево-вікові
особливості, що зберігає їх здоров’я, не потребує додаткових витрат часу і водночас забезпечує підвищення рівня фізичної
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підготовленості та, як наслідок, зростання спортивної майстерності [3; 4].
Дослідженнями рівня фізичної підготовленості юних волейболістів на різних етапах підготовки займалося багато
фахівців волейболу [1; 5; 7; 9], але проблема пошуку нових засобів та методів розвитку спеціальної швидкісної
підготовленості юних волейболістів досі залишається актуальною.
Аналіз літературних джерел. Практичний досвід роботи тренерів-викладачів з підготовки юних волейболістів (В.
Я. Ігнатьєва , О. В. Федотова Г. А. Лисенчук та ін.), а також дослідження провідних спеціалістів (Ю. Н. Клєщов, Ю. Д.
Железняк, Ж. Л. Козіна [4] та ін.) спрямовані на вивчення і модернізацію тренувального процесу висококваліфікованих
спортсменів, тоді як проблема вдосконалення фізичної підготовленості студентів-волейболістів на початкових етапах на
сьогодні залишається актуальною і потребує поглибленого вивчення.
Аналіз літературних джерел показує, що в наукових роботах з теорії та методики підготовки юних волейболістів
досить ґрунтовно вивчено питання розвитку рухових здібностей (Х. Мохамад, 1997; Л.В. Булкина, 2004) і спеціальної
витривалості (В.І. Ковцун, 2001; В.В. Ковцун, В.Т. Козарецкий, 2004), оптимізації структури фізичної підготовленості і
розвитку фізичних якостей (О.В. Беляев, 1990; Р.Я. Проходовський, 2002), впливу спеціальних засобів навантаження на стан
технічної майстерності (С.В. Гаркуша, 2005; О.В. Осадчий 2007). Водночас, високі вимоги до змагальної діяльності гравців
змушують вести пошук резервів підготовки юних волейболістів.
Викладення основного матеріалу. В умовах сьогодення підготовка юних волейболістів це керований процес,
тобто планомірний процес з відомими заздалегідь цілями, постійним збиранням інформації про контроль найбільш важливих
характеристик та внесенням необхідних керуючих корекцій. Подальший прогрес у розвитку волейболу тісно пов'язаний з
оптимізацією методики розвитку спеціальної швидкості. З метою її удосконалення, одним із головних місць є розробка нової
методики, яка спрямована на оптимізацію навчально-тренувального процесу та забезпечення рівня підготовленості юних
волейболістів у відповідності до змагальної діяльності.
За даними науковців рівень розвитку фізичних якостей позитивно впливає на оволодіння техніко-тактичною
майстерністю, результати змагальної діяльності. Рухова діяльність юних волейболістів проходить із перемінною
інтенсивністю, з безперервним і швидким реагуванням на обставини, які миттєво змінюються, тому особливої уваги потребує
розвиток таких фізичних якостей як: швидкість, спритність, стрибучість. Адже, приймаючи участь у змаганнях спортсмени
мають у найкоротший проміжок часу виконати удар по м’ячу, зробити передачу, прийняти м’яч, винести руки над сіткою при
блокуванні, виконати стрибок для нападаючого удару тому у них має бути добре розвинута спеціальна швидкість [4].
Спеціальна швидкість волейболіста це здатність гравця виконувати з потрібною, звичайно дуже великою
швидкістю технічні прийоми, способи і окремі дії [1].
Формами прояву спеціальної швидкості у волейболі є:
 здатність до швидкого реагування на м'яч, дії партнерів і суперників;
 здатність до швидкого початку рухів;
 здатність до швидкого виконання технічних прийомів і їх елементів;
 здатність до швидкості переміщень.
Ряд науковців зазначають, що [1, 2], без розвитку спеціальної швидкості неможливо досягти високої майстерності
виконання технічних прийомів в волейболі. Швидкість реакції відносять до елементарних проявів швидкості, які
детерміновані механізмами спадковості на генетичному рівні та підлягають тренуванню в обмеженому обсязі. Високий рівень
розвитку швидкості вирішальна передумова для якісного засвоєння та вдосконалення техніки гри. Швидкий, спритний
спортсмен швидко пристосовується до постійних змін ситуації в іграх і вибирає найбільш ефективні засоби ведення гри.
До основних засобів розвитку спеціальної швидкості відносять стартові прискорення з різних положень, вправи зі
поступового збільшення швидкості польоту м'яча у звичайних умовах (удари в парах, через сітку без блоку) та в незвичайних
умовах (при раптовій появі м'яча – закрита сітка, через блок тощо), скорочення дистанції між нападаючим та захисником, дії
гравців на очікувану або несподівану команду. Під час змагань спеціальна швидкість у юних волейболістів проявляється під
час виконання техніко-тактичних діях за мінімальний для певних умов час, в здатності максимально швидко оцінити ігрову
ситуацію, в умінні швидко переміститися до місця контакту з м'ячем.
За даними науковців Шипулина Г. Я., Сердюкова О. Є., в піж час змагань швидкість польоту м'яча після
нападаючого удару без перешкод – приблизно 30 м/с, а час польоту м'яча до поверхні майданчика після удару на 6- 8 м від
сітки – 0,10–0,12 с. Волейболіст повинен своєчасно розрахувати швидкість і напрямок польоту м'яча і виконати відповідні дії.
Засобами для тренування ефективної гри у захисті можуть бути [5].
Железняк Ю. Д., Івойлов А. В. стверджують, що підґрунтям техніко-тактичної підготовленості гравців є швидкість
реакції на м'яч і реакції вибору [2].
Для тренування швидкості пересування з наступним виконанням технічного прийому, різноманітні засоби
тренування: ривки та прискорення; біг з максимальною швидкістю зі зміною напрямку і різкими зупинками; імітаційні вправи
та вправи з м'ячами; фрагменти гри; рухливі та спортивні ігри. Швидкість окремих рухів появляється при виконані ударів по
м'ячу, передачі та прийому м'яча, різноманітних стрибків для нападаючого удару та блокування. Для тренування
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застосовується метання, стрибки, імітація технічних прийомів, вправи з м'ячами. Біг в упорі стоячи в максимальному темпі
протягом 6-10с. Рухи руками, як під час бігу, в максимальному темпі протягом 6-10с. Дріботливий біг з переходом на
швидкий. Повторний біг з прискоренням. Інтервали відпочинку 1-2 хв. Повторний біг з ходи. Інтервал відпочинку 3-6хв [3].
Розвитку спеціальної швидкості сприяють вправи за зоровим сигналом або за командою тренера прискорення на 5,
10, 15 м з різних вихідних положень, біг зі зміною швидкості, напрямку та зупинками, переміщення приставними, схресними
кроками, спиною вперед, із застосуванням різних варіантів їх чергування. човникові переміщення 6 і 8 м. Вправи
ввиконуються у високому темпі, паузи відпочинку необхідно регулювати за допомогою вимірювання ЧСС.
Також для розвитку спеціальної швидкості юних волейболістів використовують спеціальні вправ, які включають
різноманітні стрибки з ноги на ногу з просуванням вперед, ноги нарізно і разом, на місці і з просуванням вперед з
підніманням колін, з просуванням боком і спиною вперед, удари нападаючого по підвішених м’ячах з розбігу, стрибки з місця
з діставанням підвішених м’ячів двома та одною руками, імітаційні вправи у вистрибуванні біля сітки з винесенням рук над
сіткою й імітацією блокування з пересуванням уздовж сітки.
Висновки. Таким чином, розвиток спеціальної швидкості має важливе значення для юних волейболістів і впливає
на всі види підготовки його підготовки, а також на ефективність їх змагальної діяльності, а спеціальні вправи, спрямовані на
розвиток спеціальної швидкості підвищують фізичну підготовленість юних волейболістів, що позитивно впливає на здатність
спортсмена максимально швидко оцінювати ігрову ситуацію й успішно виконувати техніко-тактичні дії в мінімальний для
певних умов час.
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Херсонський державний університет, м. Херсон
Херсонський регіональний центр фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт»*
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ЗДОБУТКИ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ХЕРСОНЩИНИ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ
Актуальність дослідження обумовлена тим, що українські спортсмени з інвалідністю не тільки досягнули
неймовірно високих результатів, а кожен виступ наших спортсменів щоразу дивує світ неймовірними перемогами.
Мета роботи полягала у вивченні та узагальненні здобутків осіб з інвалідністю Херсонщини на міжнародній
арені.
Для вирішення поставленої мети нами були використані такі методи дослідження: аналіз архівних матеріалів;
вивчення та аналіз досвіду видатних діячів фізкультурно-спортивного руху осіб з інвалідністю Херсонщини; бесіди.
Результати роботи показали, що за час існування, центром „Інваспорт” було розвинуто 16 видів спорту. До
складу груп з видів спорту входило більше 300 спортсменів з інвалідністю 4-х нозологій. Залучаючи передовий досвід
кращих регіональних центрів „Інваспорт” України та розвинутих держав Європи херсонські спортсмени неодноразово
ставали переможцями та призерами Паралімпійський, Дефлімпійських та ігор Спеціальних олімпіад.
Отже, виходячи із проведених досліджень, ми можемо зробити висновок, що на рік 2018 свої надії і сподівання.
Хочеться вірити, що він буде вдалим для херсонських спортсменів. І найголовніше: те, що робить херсонська збірна на
змаганнях різного рівня, приносить Україні визнання спортивної держави.
Ключові слова: особи з інвалідністю, спорт інвалідів, фізична культура, спортивні досягнення.
Степанюк С., Малашенко Л., Юськив Е., Юськив С. Достижения лиц с инвалидностью Херсонщины на
международной арене.. Актуальность исследования обусловлена тем, что украинские спортсмены с инвалидностью
не только достигли невероятно высоких результатов, а каждое выступление наших спортсменов каждый раз удивляет
мир невероятными победами.
Цель работы заключалась в изучении и обобщении достижений лиц с инвалидностью Херсонщины на
международной арене.
Для решения поставленной цели нами были использованы следующие методы исследования: анализ архивных
материалов; изучение и анализ опыта выдающихся деятелей физкультурно-спортивного движения лиц с
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инвалидностью Херсонщины; беседы.
Результаты работы показали, что за время существования, центром «Инваспорт» было развито 16 видов
спорта. В состав групп по видам спорта входило более 300 спортсменов с инвалидностью 4-х нозологий. Привлекая
передовой опыт лучших региональных центров "Инваспорт" Украины и развитых государств Европы херсонские
спортсмены неоднократно становились победителями и призерами Паралимпийский, Дефлимпийских и игр
Специальных олимпиад.
Итак, исходя из проведенных исследований, мы можем сделать вывод, что в год 2018 свои надежды. Хочется
верить, что он будет удачным для херсонских спортсменов. И самое главное: то, что делает херсонская сборная на
соревнованиях различного уровня, приносит Украине признание спортивного государства.
Ключевые слова: лица с инвалидностью, спорт инвалидов, физическая культура, спортивные достижения.
Stepanyuk S., Malashenko L., Uskov K., Uskov S. The achievements of persons with disabilities of Kherson region
in the international arena. The research urgency is caused by the fact that Ukrainian athletes with disabilities not only reached an
incredibly high results, and each performance of our athletes every time amazes the world with his incredible victories.
The aim of this work was to study and generalization of achievements of persons with disabilities of Kherson region in the
international arena.
To address this goal we used the following research methods: analysis of archival materials; study and analysis of the
experiences of prominent figures of the sports movement for persons with disabilities Kherson; conversations.
The results showed that during the existence of the centre "Invasport" was developed 16 kinds of sport. The groups for
the types of sports included more than 300 athletes with disabilities 4 nosologies. Bringing the best practices of the best regional
centers "Invasport" of Ukraine and developed European countries Kherson athletes repeatedly became winners and prize-winners of
Paralympic, deflimpiysky games and the Special Olympics.
Therefore, based on the research conducted, we can conclude that in 2018, their hopes and aspirations. I want to believe
that it will be successful for Kherson athletes. And most importantly: what does the Kherson national team at competitions of various
level, brings Ukraine recognition as a sporting nation.
Keywords: persons with disabilities, sport of invalids, physical culture, sports achievements.
Постановка проблеми. Спортивний рух інвалідів – складова сучасного міжнародного олімпійського руху, що
об'єднує організації, спортсменів та інших осіб, зокрема людей з особливими потребами [2].
Як зазначає президент Національного комітету спорту інвалідів України, народний депутат Верховної Ради України
В.М. Сушкевич, параолімпійський рух – це одне з найвищих досягнень людського гуманізму тисячоліття, що минуло [4].
Україна сьогодні стоїть на шляху всебічної інтеграції у європейське та світове співтовариство, що передбачає
розвиток демократичних, гуманістичних, відкритих основ розвитку усіх сторін суспільно-політичної, соціальної, духовної,
освітньої, культурної сфер життя суспільства [4]. Фізична культура і спорт посідають у цих процесах, з огляду на їх соціальну
і оздоровчу, міжнародну і репрезинтаційну значущість, неабияке значення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Базуючись на гуманістичних ідеалах, що закладені в Олімпізмі,
Олімпійський рух осіб з інвалідністю є одним з масштабних соціальних явищ сьогодення. У ньому реалізується право кожної
особи на заняття спортом та участь у розбудові кращого світу засобами спорту, без дискримінації, на основі
взаєморозуміння, дружби, солідарності та чесної гри [1].
Завдяки системній організаційній та практичній роботі Національного комітету спорту інвалідів України,
Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів ―Інваспорт‖ та спортивних федерацій з нозологій українські
спортсмени з інвалідністю не тільки досягнули неймовірно високих результатів – кожен виступ наших спортсменів щоразу
дивує світ неймовірними перемогами [4].
Мета роботи полягала у вивченні та узагальненні здобутків осіб з інвалідністю Херсонщини на міжнародній арені.
Результати дослідження та їх обговорення. У березні 1993 року було засновано Херсонський обласний центр з
фізичної культури та спорту інвалідів „Інваспорт‖. За час існування, центром було розвинуто 16 видів спорту. До складу груп
з видів спорту входить більше 300 спортсменів з інвалідністю 4-х нозологій [3].
Починаючи з 1995 року і по теперішній час, спортсмени центру беруть участь у Всеукраїнських змаганнях,
Чемпіонатах Світу, Європи, Паралімпійських, Дефлімпійських та іграх Спеціальних олімпіад.
У 1995 році чемпіоном і бронзовим призером Європи з легкої атлетики (Паралімпійська програма, Греція) став
В’ячеслав Копитін. Дворазовою чемпіонкою Європи з плавання стала Анжела Литвинова (Греція). Дворазовою чемпіонкою та
срібною призеркою Спеціальних Всесвітніх ігор з легкої атлетики (США) стала Анжела Головньова.
Чемпіоном Всесвітніх ігор глухих з волейболу (Данія, 1997 р.) став Роман Будзинський, а Сергій Крук здобув
найвищу нагороду на Європейському легкоатлетичному турнірі. Акишов Андрій став третім на чемпіонаті Європи з
баскетболу (Швейцарія).
1998 рік став вдалим для Литвинової Анжели яка стала дворазовою чемпіонка Європи з плавання (Венгрія), а
Дмитро Подшивайло – чемпіоном та срібним призером Європи з легкої атлетики (Іспанія).
Сергій Крук у 1999 році став чемпіоном та бронзовим призером Європи з легкої атлетики (Греція); Дмитро
Подшивайло – чемпіоном та бронзовим призером Спеціальних літніх Всесвітніх Олімпійських ігор (США).
2000 рік приніс Тімо Антону бронзову нагороду чемпіонату Європи з міні-футболу; Сергій Крук став переможцем
Міжнародного турніру з легкої атлетики (Німеччина), а Володченко Олександр – бронзовим призером чемпіонату Європи з
міні-футболу (Бельгія).
У 2001 році Сергій Крук здобуває бронзову нагороду на ХІХ Дефлімпійських іграх (Італія); Будзинський Роман стає
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срібним призером з волейболу ХІХ Дефлімпійських ігор (Італія); Володченко Олександр – бронзовий призер Європейського
футбольного турніру Спецолімпіади (Польща); Евген Логвиненко – бронзовий призер Європейського футбольного турніру
Спецолімпіади (Польща).
2002 рік не був таким вдалим для Херсонського «Інваспорту» як попередні, але учасниками міжнародних змагань
стали: Здоренко Сергій – учасник чемпіонату Світу з баскетболу (Греція); Дюжев Олексій – учасник чемпіонату Світу з
баскетболу (Греція); Чернат Василь – учасник чемпіонату Європи з голболу (Словенія) –VІ місце; Сергій Чернопищук учасник чемпіонату Європи з голболу (Словенія) – VІ місце.
2005 рік став знаковим для Херсонських спортсменів. Крук Сергій – золотий і бронзовий призер ХХ Дефлімпійських
ігор (Австралія); Сергій Григорчук – бронзовий призер Кубку Світу з шахів (Греція); Міхнева Лариса – срібний призер
чемпіонату Європи зі стрільби з лука (Великобританія); Андрій Гурнаков – чемпіон Європи з пауерліфтингу серед юнаків
(Португалія); Кравченко Вікторія – срібний і бронзовий призер чемпіонату Європи з легкої атлетики (Фінляндія); Урсуленко
Наталія на ХХ Дефлімпійських іграх (Австралія) посіла 5 місце (ядро) і 9 місце (диск).
2006 рік приніс нагороди різного ґатунку для наших спортсменів. Так Людмила Даниліна стала бронзовою
призеркою зимового чемпіонату Світу (Швеція); Гурнаков Андрій – чемпіоном Європи серед юніорів (Португалія); Бабенко
Катерина стала третьою на відкритому чемпіонаті Угорщини з настільного тенісу; IV місце у Гурнакова Андрія на чемпіонаті
Світу з пауерліфтингу (Корея); Вікторія Кравченко стала бронзовою призеркою Паралімпійського Кубку Світу з легкої
атлетики (Великобританія) та срібною і бронзовою призеркою чемпіонату Світу з легкої атлетики (Нідерланди); Волинець
Ірина перемогла на зимовому чемпіонаті Європи зі стрільби з лука (Бельгія) та посіла 2 командне місце на чемпіонаті Європи
зі стрільби з лука (Чехія), а Лариса Міхнєва стала чемпіонкою цих змагань.
2007 рік був багатим на перемоги наших спортсменів на міжнародній арені. Андрій Гурнаков переміг на
міжнародному турнірі (Греція); Людмила Даниліна здобула золоту, срібну та бронзову нагороди зимового чемпіонату Європи
з легкої атлетики (Чехія) та бронзову чемпіонату Світу (Бразілія).Чемпіонами Європи (Болгарія) стали: Сергій Крук, Наталія
Урсуленко, Володимир Турков.
ХІІІ Паралімпійські ігри 2008 р. стали знаковими для Вікторії Кравченко. У складній боротьбі їй вдалося стати
дворазовою срібною призеркою у бігу на 100 м и 200 м. Цього ж року В. Турков та Н. Урсуленко перемогли на чемпіонаті
Європи (Італія), а Л. Даниліна стала чемпіонкою Світу з кросу (Польша). Продовжили золотий медальний доробок С. Крук та
В. Турков, ставши чемпіонами світу. С. Григорчук став чемпіоном Всесвітньої шахової Олімпіади. Н.Урсуленко здобула
срібну та бронзову нагороду на чемпіонаті Світу (Туреччина).
Необхідно зазначити, що у 2009 р. відзначилася молода спортсменка, яка виступає серед спортсменів з вадами
розумового та фізичного розвитку, Людмила Даниліна. Протягом року вона стала чемпіонкою Європи (Франція); срібною
призеркою чемпіонату Європи з напівмарафону, (Італія), двічі бронзовою призеркою чемпіонату Європи, (Португалія). Золоті
нагороди також принесли: С. Юров, ставши чемпіоном Глобальних ігор (Чехія), С. Крук, В. Турков – чемпіони ХХІ
Дефлімпійських ігор. На цих же іграх Н. Урсуленко стала бронзовою призеркою у метанні диска та четвертою у штовханні
ядра (Тайвань).
У 2010 році та ж Л. Даниліна здобула золоту, срібну та бронзову нагороди чемпіонату Європи, С.Юров став
чемпіоном Європи з легкої атлетики (Хорватія); Д. Грицаєнко – двічі бронзовим призером чемпіонату Світу з пауерліфтингу (
Туреччина).
Серед спортсменів, які відзначилася у 2011 році: Вікторія Кравченко – двічі чемпіонка Світу, рекордсменка з бігу на
100 м. та в естафеті 4х100 м., бронзова призерка з бігу 200 м. Наталія Урсуленко – чемпіонка Європи з штовхання ядра і
метання диску; Володимир Турков – чемпіон Європи в естафеті 4Х400. Людмила Даниліна стала бронзовою призеркою
чемпіонату Світу з бігу на 1500 м. (Нова Зеландія).
2012 рік став доволі вдалим для учасників ХІV-х Паралімпійських ігор в Лондоні. Нагороди срібного ґатунку
отримали: Вікторія Кравченко на дистанції 400 м., Іван Доценко з футболу. Володимир Козлов та Катерина Морозова стали
бронзовими призери ХІV-х Паралімпійських ігор з веслування академічного. Ірина Волинець у стрільбі із лука посіла 8
командне місце.
Володимир Турков став чемпіоном Світу в естафеті 4х400 (Канада); Наталія Урсуленко на чемпіонаті Світу
(Канада) здобула срібну нагороду у штовханні ядра та бронзову у метанні диска.
Срібною призеркою чемпіонату Європи з легкої атлетики з бігу на 200 метрів (Нідерланди) стала Світлана Микитіна.
Людмила Даниліна здобула бронзову нагороду чемпіонату Європи з бігу на 100 м. (Нідерланди). Володимир Гавриленко –
срібний призер чемпіонату Європи з шашок (Трускавець), а Сергій Григорчук посів третю сходинку Всесвітньої шахової
олімпіади ( Індія).
Вікторія Кравченко на Міжнародному Паралімпійському Кубку посіла 4 місце на дистанції 100 м., а Велієв Антон був
6 на чемпіонаті Світу з настільного тенісу (Токіо).
2013 рік – Лариса Міхнєва – чемпіонка Міжнародного турніру зі стрільби із лука у парному змішаному виді та срібна
призерка в особистому заліку (Таїланд). Дмитро Грицаєнко – двічі бронзовий призер Чемпіонату світу з пауерліфтингу
(Пекін).
Цього ж року у Болгарії проходили ХХІІ літні Дефлімпійські ігри. Достойно у складі української збірної виступили 5
представників Херсонщини: Наталія Урсуленко здобула 2 бронзові нагороди у штовханні ядра та метанні молота;
Володимир Турков – срібну медаль в естафетному бігу 4х100 м. Тетяна Кулінок здобула срібну нагороду в команді
баскетболісток; Антон Вєлієв посів 5 місце з настільного тенісу, а Олександр Панков – 8 місце з боротьби.
Сергій Григорчук посів 5 місце на командному чемпіонаті Світу з шахів, який проходив в Іспанії, а на Кубоку Світу в
Словенії став срібним призером.
В 2014 році необхідно відзначити виступи переможців змагань світового рівня. Було відкрито імена молодих і
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перспективних спортсменів. Медалі чемпіонів отримали: Мерешко Єлизавета –чотириразова чемпіонка та дворазова срібна
призерка Чемпіонату Європи з плавання УОРА (Нідерланди). Чемпіонами світу з академічного веслування серед
спортсменів з УОРА в парі мікс стали Козлов Володимир та Морозова Катерина (Нідерланди). Таран Ганна, Жабровець Інна,
Полтавець Пилип стали чемпіонами в парі на Першому Молодіжному кубку Європи з настільного тенісу серед спортсменів з
вадами слуху (Німеччина). Грицаєнко Дмитро на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу став другим та здобув дві бронзові
нагороди на чемпіонаті світу (Туреччина).
На кубку світу з академічного веслування серед спортсменів з УОРА Морозова Катерина стала срібною призеркою,
а Козлов Володимир посів IV місце (Франція).
Чемпіонат Європи з легкої атлетики УОРА приніс бронзову нагороду Світлані Микитіній (Великобританія), а
Чемпіонат світу з настільного тенісу УОРА – Вальдес Катерині (Китай). Міхнєва Лариса завершила свій виступ VI на
Чемпіонаті Європи зі стрільби з лука УОРА (Швейцарія).
Рівень спортивної майстерності у 2015 році був надзвичайно високим. Чемпіонами Європи з вільної та грекоримської боротьби серед спортсменів з вадами слуху стали Шейко Олег, Фомін Денис, Єлхін Владислав (Грузія). Чемпіонами
Європи з настільного тенісу стали Велієв Антон та Ковальова Мілана – перше командне місце (Австрія). На чемпіонаті
Європи з легкої атлетики Урсуленко Наталія стала дворазовою чемпіонкою, а Туркова Олена – дворазовою бронзовою
призеркою (Польща). Знову порадувала Єлизавета Мерешко ставши триразовою чемпіонкою та дворазовою срібною
призеркою Чемпіонату світу з плавання серед спортсменів з УОРА (Великобританія).
Срібним та бронзовим призером Чемпіонату світу з пауерліфтингу став Грицаэнко Дмитро (Південна Корея).
Григорчук Сергій двічі ставав срібним призером на Чемпіонаті Європи (Франція) та Чемпіонаті світу з шахів (Німеччина).
Козлов Володимир посів 4 місце на Чемпіонаті світу з академічного веслування (Франція).
У 2016 році успішно виступила Українська збірна на XV Літніх Паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро. Чотири
золоті та бронзову нагороди з плавання до української скарбнички принесла Єлизавета Мерешко, до того ж встановивши
світовий рекорд. На цих же іграх Іван Доценко посів перше командне місце з футболу. Продовжив чемпіонський поступ
Дмитро Грицаєнко ставши чемпіоном світу з пауерліфтингу (Туреччина). На чемпіонаті світу з легкої атлетики Наталія
Урсуленко стала срібною та бронзовою призеркою, Туркова Олена – срібною призеркою, Кисильова Юлія посіла четверту
сходинку (Болгарія). Також нагороди срібного ґатунку на змагання різного рівня отримали: Шейко Олег та Фомін Денис –
чемпіонат світу з вільної та греко-римської боротьби. (Іран); Григорчук Сергій – чемпіонат Європи з шахів (Польща) та
чемпіонат світу (Румунія).
Завершився 2017 рік. Чемпіонат світу з легкої атлетики приніс Світлані Півень чемпіонське звання та бронзову
нагороду (Тайланд). Чемпіонат Європи з настільного тенісу Богдану Омельчуку – перше командне (Словенія).Чемпіонат
світу з легкої атлетики Яні Лебєдєвій – срібло (Великобританія). Чемпіонат Європи з легкої атлетики Світлані Півень – бронзу
(Чехія). ХХІІІ Дефлімпійські ігри Юлії Кисильовій – бронзову нагороду (Туреччина). Лариса Міхнєва на Кубку Європи зі
стрільби з лука серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату стала четвертою.
Висновки. Варто висловити подяку за самовіддану працю тренерам, спортивним лікарям, організаторам
спортивного руху, місцевим ДЮСШ, які усі разом становлять згуртований колектив однодумців області, фахівцівпрофесіоналів, людей, які фанатично люблять сферу фізичної культури та спорту й чим вигідно вирізняються в
національному масштабі. На рік 2018 свої надії і сподівання. Хочеться вірити, що він буде вдалим для херсонських
спортсменів. І найголовніше: те, що робить херсонська збірна на змаганнях різного рівня, приносить Україні визнання
спортивної держави.
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Cушко Р.О.
Національний університет фізичного виховання та спорту України
ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ І ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ СПОРТИВНИХ ІГОР В
УМОВАХ ДІЇ ГЛОБАЛЬНИХ ЧИННИКІВ
В дослідженні здійснено вивчення та аналіз проблем підготовчого процесу національних збірних команд зі
спортивних ігор на сучасному етапі розвитку з урахуванням впливу чинників глобалізації спорту вищих досягнень.
Методом експертної оцінки визначено погляди науковців стосовно подальшого розвитку спортивних ігор в Україні за
допомогою анкетування впливових респондентів, які є визнаними вітчизняними фахівцями галузі фізичного виховання та
спорту. Автором зазначено, що аналіз отриманих результатів дослідження дозволив узагальнити дієві підходи до
вирішення важливих проблем розвитку спортивних ігор в Україні, математичними розрахунками доведено, що
експертиза відбулася і думки експертів узгоджені.
Ключові слова: спортивні ігри, експертна оцінка, розвиток, підготовка, глобалізація.
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Сушко Р. А. Экспертная оценка проблемных вопросов подготовки и путей развития спортивных игр в
условиях действия глобальных факторов. В исследовании проведено изучение и анализ проблем подготовительного
процесса национальных сборных команд по спортивным играм на современном этапе развития с учетом влияния факторов
глобализации спорта высших достижений. Методом экспертной оценки определены взгляды научных сотрудников
относительно дальнейшего развития спортивных игр в Украине с помощью анкетирования влиятельных респондентов,
которые являются признанными отечественными специалистами области физического воспитания и спорта. Автор
подчеркивает, что анализ полученных результатов исследования позволил обобщить действенные подходы к решению
важных проблем развития спортивных игр в Украине, математическими расчетами доказано, что экспертиза состоялась и
мнения экспертов согласованы.
Ключевые слова: спортивные игры, экспертная оценка, развитие, подготовка, глобализация.
Ruslana Sushko. Expert assessment of problem issues of preparation and ways of development of sports games
under conditions of global factors. The study studied and analyzed the problems of the preparatory process of national teams for
sports games at the present stage of development, taking into account the influence of the factors of globalization of sport of higher
achievements. The expert estimation method defines the views of scientists regarding the further development of sports games in
Ukraine through questioning of influential respondents who are recognized domestic experts in the field of physical education and
sports.
As a result of the study, the following aggregate data was obtained: the researchers chose the way for discussion of the
candidates' candidacies and further open voting of the members of the sports federation's coaching council for the purpose of
constructive dialogue and optimal selection in the ranks of the national teams; did not specify the formation of the composition at the
expense of legionnaires, foreigners or players of the Ukrainian championships, considering that it is the optimal combination in
determining the best preparedness of a player in a particular season is a priority; preferred the differentiation of the players'
composition into groups (basic composition, regular substitution, expanded composition, prospective reserve), with a flexible
approach to replacing at the first meeting of the main players a promising reserve of the corresponding role in order to preserve a
full-fledged training process, further progress of the younger generation, painless and the gradual rejuvenation of national teams.
The author notes that the analysis of the results of the study allowed to generalize effective approaches to solving
important problems of the development of sports games in Ukraine, mathematical calculations have proved that the expert
examination has taken place and the opinions of experts are agreed.
Key words: sports games, expert assessment, development, preparation, globalization.
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Питання розвитку
спортивних ігор турбують науковців відповідного профілю через низку серйозних проблем вже тривалий час [1–4, 6, 8 ]. До
них належать як глобальні (відсутність достатнього фінансування професійного спорту та матеріально-технічної бази для
прогресу в сучасних умовах; занепад дитячо-юнацького спорту і втрата цілої плеяди майбутніх зірок, знесилення видатного
тренерського потенціалу і, як наслідок, втрата цікавості до перепитій на спортивних майданчиках з боку відданого
вболівальника), так і супроводжувальні (нехтування потужним науковим доробком, ігнорування існуючими можливостями
через упередження та різницю поглядів, нехтування загальновідомими основами здорового способу життя людей з боку
керівництва держави) [4, 7, 9].
Дослідження виконано відповідно плану науково-дослідної роботи Національного університету фізичного
виховання та спорту України на 2016–2020 рр. за темою 2.20. «Удосконалення змагальної діяльності кваліфікованих
спортсменів у спортивних іграх» (№ державної реєстрації 0116U001628).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фахівців зі спортивних ігор не може залишити байдужими відсутність
високих результатів, які в недалекому минулому були традиційно притаманні українським спортсменам на міжнародній арені
в баскетболі, водному поло, волейболі, гандболі, футболі та хокеї [1–4 ,10 ].
Процеси глобалізації, що істотно впливають на сучасний спорт та формують як переваги, так і негативні сторони,
призводять до втрати відданого українського вболівальника [1, 6, 8, 9]. Інформаційний доступ до спортивної статистики і
відеопереглядів у Інтернет, хаотична міграція і невиправдана селекція гравців у клубах, відсутність повноцінних протистоянь
спортсменів, загальні низькі результати на міжнародній арені національних збірних і тотальні економічні проблеми українців
спустошили трибуни спортивних арен [2, 3, 5, 9]. Але так не має бути, адже спортивні ігри в світі посідають провідні позиції,
а їх популярність в Україні традиційно високою була завжди [1, 5, 9].
Мета дослідження – дослідити та проаналізувати проблеми підготовки національних збірних команд зі спортивних
ігор з метою узагальнення нових підходів сучасного розвитку під впливом глобалізації спорту за допомогою експертної
оцінки.
Методи і організація дослідження. Для вирішення поставлених завдань застосовано такі методи дослідження:
аналіз та узагальнення даних науково-методичних літературних джерел і мережі Інтернет; метод експертної оцінки.
Метод експертної оцінки дозволив за допомогою спеціально обраної шкали зробити необхідні виміри за
суб’єктивними оцінками респондентів- експертів. Експертиза проводилася за допомогою методу переваги (ранжування), у
якості оцінки була обрана порядкова шкала, за якою експерти оцінювали об’єкти по рангах від 1 до 4. Таким чином,
респонденти присвоювали найменший ранг, що дорівнює 1, найменш значущому об’єкту експертизи, а найвищий ранг – 4
найбільш значущому, при чому не можна присвоювати відповідям однакові за значенням ранги чи залишати відповідь
взагалі без рангу.
Алгоритм роботи з експертного оцінювання включав: заповнення кожним з експертів таблиці експертизи з
використанням методу переваги; визначення ступеня погодженості думок опитуваних експертів за допомогою коефіцієнта
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конкордації Кендалла; формулювання висновку про якість експертизи залежно від ступеня погодженості думок експертів.
Експертизу проводили 10 респондентів (ступінь узгодженості відповідей експертів визначалася за допомогою
коефіцієнта конкордації Кендалла (W). Коефіцієнт конкордації Кендалла розраховувався за формулою:

W

12S
m ( n 3  n) ,
2

де S — сума квадратів відхилення оцінки від середнього значення:
n

m

i 1

j 1

S   (( xij )  x ) 2

,
де m — кількість експертів; n — кількість об’єктів експертизи, xij – i-а оцінка j-го експерта;

x — середня оцінка, виставлена

m експертами за всіма n об'єктами експертизи, яка визначається за формулою:

x  m  (n  1) / 2 ,

де m — кількість експертів; n — кількість об’єктів експертизи.
Для перевірки значущості коефіцієнта конкордації використовувався χ2-критерій Пірсона.
Виклад основного матеріалу досліджень. Для офіційного визначення позиції науковців зі спортивних ігор та
отримання фахової оцінки щодо існуючого положення та можливих тенденцій подальшого розвитку застосовано метод
експертної оцінки, який дозволив проаналізувати й узагальнити кваліфіковані думки спеціалістів щодо проблемних питань
розвитку спортивних ігор і можливості їх усунення. Склад опитаних фахівців у кількості 10 визнаних вітчизняних науковців
сформовано за принципом підтвердженої кваліфікації за вченим ступенем (доктор наук) і вченим званням (професор,
доцент). Отримано відповіді на 15 запитань, які, можуть бути інтерпретовані керівництвом федерацій відповідно до
конкретного виду спортивних ігор з урахуванням особливостей розвитку і стану справ на сьогоднішній день. Опитані
спеціалісти досить одностайно сформулювали позицію, що свідчить про взаєморозуміння серед науковців і підкреслює
неоднозначність творчих підходів серед практиків.
Ставлення до першого питання стосовно перспективного шляху покращення спортивних результатів на
міжнародній арені було фактично однаковим. Думка щодо розвитку всіх видів спорту, шляхом пріоритетного розвитку
масового дитячо-юнацького спорту, що приведе до природного зростання результатів після проходження всіх етапів
повноцінного відбору талановитих спортсменів не є ідеалізацією ситуації, а свідчить про виважений підхід опитаного
контингенту до важливості збереження всіх видів спорту, попри складну економічну ситуацію в країні на сьогоднішній день.
Оскільки коефіцієнт конкордації W=0,564 значущий на рівні p<0,001, можемо зробити висновок, що експертиза відбулася і
думки експертів узгоджені. Така позиція науковців викликає повагу, враховуючи відомий їм різний досвід, що існує в світі.
Наприклад, Велика Британія обрала для себе шлях пріоритетності одноосібних видів спорту, свідомо зосередивши увагу на
веслуванні, легкій атлетиці та велосипедному спорті. Якщо успішне третє місце в неофіційному загальнокомандному заліку
серед держав на олімпійських іграх 2012 року в Лондоні журналісти віднесли до випадковості, пояснюючи доброзичливим
ставленням суддів до господарів Олімпіади та спортивним везінням, то друге місце у Ріо-де-Жанейро 2016 року показало
цілеспрямований системний підхід спортивного керівництва держави і надійно створене довгострокове підґрунтя отриманих
перемог, крім того продемонструвавши успіхи і в спортивних іграх (золото – хокей на траві (жінки), срібло – регбі-7 (чоловіки).
Принципово відмінний шлях обрала для себе Сербія, яка не вирізняється серед держав значними можливостями
фінансування спорту, але в минулому Югославія, до складу якої входила Сербія, мала традиційні успіхи в спортивних іграх,
які не дозволили відмовитись від амбіцій в цій групі видів спорту на міжнародній арені. Сербія, зосередилась на розвитку
дитячо-юнацького спорту і подарувала світу видатних спортсменів, які в якості легіонерів європейських та американських ліг
завоювали визнання вболівальників і отримали безцінний професійний досвід, зберігши патріотичні почуття вдячності рідній
країни і залюбки виборюючи для неї славу і визнання в світі (в Ріо-де-Жанейро 4 медалі в спортивних іграх: золото у
водному поло (чоловіки); срібло – волейбол (жінки) і баскетбол (чоловіки); бронза – баскетбол (жінки).
Друге питання за рішенням експертів визначило основний критерій при формуванні пріоритетності розвитку видів
спорту і це – традиційна успішність за результатами виступів у змаганнях найвищого рівня (олімпійські ігри, чемпіонати світу
і Європи) за період Незалежності України. На жаль успіхи українських спортсменів у спортивних іграх на Олімпіадах після
відокремлення від Радянського Союзу більше, ніж скромні: 2004 р. (Афіни, Греція) – 3 місце посіли гандболістки; 1996 р.
(Атланта, США) – 4 місце баскетболістки, 11 місце волейболістки і 12 місце посіла чоловіча збірна з водного поло. На
чемпіонатах світу і Європи результати участі значно кращі, що і має стати вагомим аргументом пріоритетності розвитку
спортивних ігор, щоб встигнути зупинити занепад тих видів спорту, людський і економічний ресурс яких на сьогоднішній день
ще не абсолютно виснажений. Оскільки коефіцієнт конкордації W=0,588 значущий на рівні p<0,001, можемо зробити
висновок, що експертиза відбулася і думки експертів узгоджені.
Загальновідомо, що фінансування спорту вже не одне десятиліття в Україні проводиться не належним чином і
третє питання, на жаль лежить здебільшого у площині вирішення, що суттєво не залежить від поглядів науковців, та їх думка
в відсотковому відношенні визначена: надати фінансовий пріоритет бюджетного фінансування розвитку дитячо-юнацького
спорту. Оскільки коефіцієнт конкордації W=0,460 значущий на рівні p<0,01, можемо зробити висновок, що експертиза
відбулася і думки експертів узгоджені.
Розвиток спортивних ігор, як і взагалі розвиток будь-чого вимагає суттєвого економічного підґрунтя. Попри
одностайність людства щодо найкращого ставлення саме до дітей, а в контексті питань, що розглядаються, йдеться про
дитячо-юнацький спорт, саме фінансування цього напрямку в українському спорті зазнає несправедливих обмежень. На
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думку більшості науковців у четвертому запитанні саме держава має відшукати можливості повноцінного фінансування
дитячо-юнацького спорту, визнати заняття спортом молодого покоління як необхідність для соціально-здорового розвитку
громадян, а не покладатись виключно на можливості заможних батьків і нестабільну доброзичливість спонсорів. Оскільки
коефіцієнт конкордації W=0,668 значущий на рівні p<0,001, можемо зробити висновок, що експертиза відбулася і думки
експертів узгоджені.
Наступним пунктом було запропоновано обрати фактори глобалізації, що мають найбільш значущий вплив на
розвиток спортивних ігор з метою визначення провідної позиції і, в подальшому, відповідного спрямування зусиль для
обрання шляхів подолання існуючої кризи в спортивних іграх. Міграція спортсменів і їх концентрація в кращих світових
центрах підготовки, національних і міжнародних лігах без сумніву один з основних факторів глобальних змін у світовому
спорті, соціалізація відомих спортсменів і політизація офіційних змагань безапеляційно загострюють протистояння на
спортивних майданчиках, та сучасні тенденції розвитку спорту вищих досягнень протягом декількох останніх десятиліть на
провідну позицію висувають подальшу комерціалізацію офіційних змагань національного та міжнародного рівнів і
професіоналізацію спортсменів. Оскільки коефіцієнт конкордації W=0,700 значущий на рівні p<0,001, можемо зробити
висновок, що експертиза відбулася і думки експертів узгоджені.
Визнавши, що досить молода країна має обрати власний шлях розвитку спорту, фахові спеціалісти, вивчаючи
закордонний досвід, значущим обрали приклад країн, що є близькими Україні за соціально-політичними показниками, хоча
кожна відповідь, з представлених, має право на існування при доцільній трансформації щодо розвитку українського спорту.
Оскільки коефіцієнт конкордації W=0,532 значущий на рівні p<0,001, можемо зробити висновок, що експертиза відбулася і
думки експертів узгоджені.
За прогнозом більшості опитаних науковців міграційні процеси досягли сталого розвитку і залишатимуться у
кількісному еквіваленті подібними надалі, пояснення цьому наступне: сформовано потужні клуби і ліги в економічно
стабільних країнах, де зосередились кращі спортсмени і куди селекціонери пропонують кращих перспективних гравців;
закінчився період хаотичної міграції, викликаний політичним розпадом Югославії, Радянського Союзу та інших комуністичних
європейських режимів. Оскільки коефіцієнт конкордації W=0,664 значущий на рівні p<0,001, можемо зробити висновок, що
експертиза відбулася, і думки експертів узгоджені.
Майбутній шлях розвитку спортивних ігор фахівці бачать по-різному: 60 % вважає, що важливо створити умови для
міграції обдарованих юних спортсменів за кордон і подальшого супроводу з метою набуття спортивного досвіду і повернення
в національні збірні команди різного рівня, 30 % бачать можливість утримання талановитого перспективного резерву в країні,
його розвиток та вдосконалення індивідуальної майстерності в українських чемпіонатах, а 10 % заперечують штучне
втручання у процеси міграції. Оскільки коефіцієнт конкордації W=0,340 значущий на рівні p<0,05, можемо зробити висновок,
що експертиза відбулася і думки експертів узгоджені.
Дев’яте питання про ставлення щодо тренера-легіонера на посаду національної збірної команди України в
спортивних іграх показало 50-ти відсотковий розподіл, подібний поглядам суспільства щодо керівництва на державному
рівні. Фахові респонденти сказали «ні» закордонному тренеру, пам’ятаючи гучні прізвища видатних тренерів (І. Турчин,
В. Лобановський, Є. Кочергіна, Л. Ратнер, В. Рижов), які своєю наполегливою працею і успіхами вихованців довели
спроможність українців демонструвати високі результати. Науковці, які висловили довіру тренеру-легіонеру, звісно,
покладають власні сподівання не на пересічного тренера з закордонним паспортом, а фахівця високого світового рівня, який
застосує знання, вміння і навички для створення боєздатного колективу в короткий термін, продемонструє сучасні творчі
підходи до роботи, привнесе новітні технології в навчально-тренувальний процес і ведення змагальної діяльності. Оскільки
коефіцієнт конкордації W=0,304 значущий на рівні p<0,05, можемо зробити висновок, що експертиза відбулася і думки
експертів узгоджені.
Детальне вивчення сучасних тенденцій розвитку спортивних ігор у світі спонукає до розгляду питань, що формують
організаційні процеси в роботі з національними збірними. Так, наступним було визначення статусу тренера, або
конкретизація його обов’язків протягом сезону. Більшість респондентів визначились на користь відповіді, що вимагає від
тренера зосередження на теоретично-методичній роботі та змагальній діяльності гравців-кандидатів до лав національної
збірної, тісної співпраці щодо їх підготовки з тренерами українських клубних команд, контролю статистики українських
легіонерів за кордоном і, за необхідності, вчасних рекомендацій. Це надає можливість стеження за виступами збірнихконкурентів у боротьбі на міжнародній арені та творчого самовдосконалення, що є фізично неможливим при практичній
роботі з конкретною клубною командою. Оскільки коефіцієнт конкордації W=0,500 значущий на рівні p<0,01, можемо зробити
висновок, що експертиза відбулася і думки експертів узгоджені.
Наступне питання про необхідність покращення методичного забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації
тренерських кадрів дало змогу експертам висловитись щодо важливості проведення системної роботи з підвищення
кваліфікації та подальшого ліцензування на всіх рівнях роботи. Тренер зобов’язаний методично розвиватись, прогресувати
відповідно до сучасних тенденцій розвитку спорту, що можливо виключно при навчанні та контролі. Оскільки коефіцієнт
конкордації W=0,276 значущий на рівні p<0,05, можемо зробити висновок, що експертиза відбулася і думки експертів
узгоджені.
Три наступних питання до фахівців стосувались алгоритму відбору гравців до національних збірних, формування
складу команд та технології підготовки, що часто призводить до серйозних непорозумінь на рівні федерацій і управління
клубних команд. Керівництво професійних команд завжди вважає доцільним більшість представництва власного клубу у
збірних країни і часто апелює до менеджерів департаменту національних збірних команд з цього приводу через гнучкість і
непрозорість важелів відбору. Важливо, щоб особливості відбору не змінювались під конкретних очільників національних
збірних команд, а мали виважений і сталий характер. Доцільно шляхом обговорення обрати власний алгоритм вирішення
цього питання, адже саме свідомий підхід до побудови толерантних стосунків керівництва федерацій з керівництвами
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професійних клубів призведе до подальшої плідної співпраці. Оскільки коефіцієнт конкордації W=0,304 значущий на рівні
p<0,05, можемо зробити висновок, що експертиза відбулася, і думки експертів узгоджені.
Формування складу збірних команд потребує сучасних підходів з урахуванням впливу глобальних чинників.
Зрозуміло, що пріоритетною має бути оцінка відповідності кандидата збірної команди до поставлених перед ним вимог
(модельних характеристик змагальної діяльності, фізичної та психологічної підготовленості гравця на конкретному
передзмагальному етапі підготовки). Оскільки коефіцієнт конкордації W=0,436 значущий на рівні p<0,01, можемо зробити
висновок, що експертиза відбулася, і думки експертів узгоджені.
Більшість респондентів обрала диференціацію складу гравців-кандидатів у національні збірні країни (основний
склад, регулярна заміна, розширений склад, перспективний резерв) через розуміння сучасних тенденцій розвитку
спортивних ігор. Вже неможливо протистояти міграції спортсменів, тому доцільно знайти інший вихід. Планування
тренувальної роботи на зборах з урахуванням чинників глобалізації вже застосовують іноземні спеціалісти і це знаходить
позитивне відображення. Оскільки коефіцієнт конкордації W=0,756 значущий на рівні p<0,001, можемо зробити висновок, що
експертиза відбулася, і думки експертів узгоджені.
Наступне питання стосовно показників оцінок експертів про засоби повернення уваги сучасного українського
вболівальника неймовірно важливе для подальшого розвитку спортивних ігор в країні. Попри особисті амбіції, бажання
реалізації власного потенціалу і фінансові здобутки слід пам’ятати, що спортсмени виступають для людей, створюючи
видовище і мають отримувати підтримку вболівальників. Порожні трибуни негативно впливають на спортивну боротьбу на
майданчиках і в цьому плані спортивні ігри потребують фахового втручання спеціалістів ЗМІ та піар-менеджерів. Оскільки
коефіцієнт конкордації W=0,612 значущий на рівні p<0,001, можемо зробити висновок, що експертиза відбулася, і думки
експертів узгоджені. І хоча всі представлені відповіді повинні знайти відображення в реальному житті, експертна думка,
переважним чином, зупинилась на необхідності закладення потужної основи майбутніх дій, а саме системної мотивації
населення до занять спортивними іграми як до засобу здорового способу життя, формування моди на заняття спортивними
іграми через неповторність колективного виховного процесу та гармонійного розвитку організму. Такий підхід призведе до
масового зацікавлення спортивними іграми, надасть можливість повноцінного відбору і природної конкуренції, що в свою
чергу підвищить загальний рівень майстерності гравців і приверне увагу широкого загалу до цікавих спортивних баталій.
Висновок Аналіз результатів експертної оцінки впливових фахівців галузі фізичного виховання і спорту показав,
що науковці в своїх підходах до вирішення проблем розвитку спортивних ігор стоять на таких позиціях: поділяють думку
стосовно важливості розвитку спортивних ігор як невід’ємної частини українського спорту, ухвалюють підтримку з боку
держави дитячо-юнацького спорту як фундаментальної основи майбутніх досягнень; виділяють значущість демократичного і
прозорого відбору кандидатів до національних збірних команд та призначення головних тренерів; обґрунтовано
підкреслюють важливість збереження традицій з фаховим поєднанням інноваційних технологій підготовчого процесу;
підтримують міграційні процеси спортсменів як можливість ефективної інтеграції українських національних збірних на
міжнародний рівень шляхом залучення закордонного досвіду; виокремлюють необхідність підвищення кваліфікації
тренерських кадрів і висловлюють готовність сприяти у науково-методичному забезпеченні.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі ґрунтуються на необхідності вивчення сучасних технологій
процесу підготовки висококваліфікованих спортсменів провідних національних збірних команд світу зі спортивних ігор з
метою визначення оптимальних можливостей їх розвитку в Україні під впливом дії чинників глобалізації спорту вищих
досягнень.
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Хотенцева Е. В.
Национальный университет биоресурсов и природоиспользования Украины
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СРЕДИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В данной статьи установлено, что средства массовой информации подталкивают студенческую молодеж к
определенным поступкам и действиям, формируют их мнения, вырабатывают определенные установки и убеждения.
Определено, что спортивная тематика очень многообразна и насыщена различными направлениями в масмедиа. Но
современный студент, для того чтобы выдерживать сумасшедший ритм жизни, должен стараться поддерживать
здоровый образ жизни. Показано, что средства массовой информации могут рассматриваться как инструмент в
осуществлении внедрения факторов здорового образа жизни среди студенческой молодежи.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, средства массовой информации, студенческая молодежь.
Хотенцева О.В. Особливості впливу засобів масової інформації на здоровий спосіб життя студентської
молоді. У даній статті встановлено, що засоби масової інформації підштовхують студентську молодь до певних
вчинків і дій, формують їх думки, виробляють певні установки і переконання. Визначено, що спортивна тематика дуже
різноманітна і насичена різними напрямками в масмедіа. Але сучасний студент, для того щоб витримувати шалений
ритм життя, повинен намагатися підтримувати здоровий спосіб життя. Показано, що засоби масової інформації
можуть розглядатися як інструмент впровадження чинників здорового способу життя серед студентської молоді.
Ключові слова: здоровий спосіб життя, засоби масової інформації, студентська молодь.
Hotentseva E. Features of the influence of the media on a healthy lifestyle among students. In this article it is
established that the mass media push the student youth to certain actions and actions, form their opinions, develop certain attitudes
and beliefs. It is determined that the sports theme is very diverse and saturated with various directions in mass media. But a modern
student, in order to withstand the crazy rhythm of life, should try to maintain a healthy lifestyle. It is shown that mass media can be
considered as an instrument in implementing the introduction of healthy lifestyle factors among student youth.
The state of health of the nation has the most direct and direct impact on the economy: on the one hand, violations in public
health lead to enormous economic losses, on the other hand, inefficient economy gives cumulative impulses to negative
phenomena.
Spreading knowledge about the benefits of physical culture and sports, a healthy lifestyle, the state can use both advertising
and propaganda, seeking to achieve the following goals:
• to preserve and increase the health of the nation, to increase the life expectancy of people;
• reduce the level of consumption of alcoholic beverages, tobacco smoking, and drugs.
• change the public consciousness and stereotypes of people's behavior, eradicate prejudices, harmful traditions, offer new
ways of leisure and active lifestyles;
• through sport and higher achievements, to glorify your country at the international level;
• to form and actively develop the sports business industry as a socially significant activity, to increase the demand for sports
goods and services.
Further research in this direction will be aimed at scientifically substantiating the influence of the mass media on the
introduction of healthy lifestyle factors among student youth.
Key words: healthy way of life, mass media, student youth.
Постановка проблемы. Современные тенденции в образе жизни студенческой молодежи свидетельствуют о низком
уровне их двигательной активности. Последствия данной проблемы таковы, что у парней и девушек 17-21-летнего возраста
низкий уровень развития двигательных качеств, высокая вероятность развития заболеваний опорно-двигательного
аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других систем (Виндюк О.В., 2003).
Отдельным вопросом остаются вредные привычки – курение, алкоголь и наркомания, которые просто захлестнули
современную студенческую жизнь. В молодѐжной среде мерилом успеха стала сигарета и слабоалкогольный или
энергетический напиток в руках (Баландин В.А., 2005).
Как отмечают специалисты в области теории и методики физического воспитания, чтобы сохранить и укрепить
здоровье, как населения, так и студенческой молодежи в часности, необходима информация об условиях формирования
здоровья и конечном результате процессов их отражения.
Анализ последних исследований и публикаций. Как показывает анализ последних исследований, роль СМИ в
становлении здорового образа жизни среди студенческой молодежи очень высока. Именно они, формируя общественное
мнение, могут как повысить интерес к сохранению здоровья, так и понизить его, что особенно ярко проявляеться в нашей
стране.
Поэтому, данная проблема имеет очень важное теоретическое и практическое значение для повышения
мотивации к здоровому образу жизни среди студенческой молодежи.
Цель исследования – определить влияние средств массовой информации на факторы здорового образа жизни
среди студенческой молодежи.
Методы исследования: анализ научно – методической литературы и сети интернет по проблеме, которую
изучаем; педагогическое наблюдение; контент-анализ физкультурно-оздоровительных и спортивных газет и журналов по
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вопросам здорового образа жизни; метод сравнений и сопоставлений.
Результаты исследования и их обсуждение. По мере развития общества, физическая активность и спорт все
шире проникают во все сферы жизни людей, становятся все более значимой и неотъемлемой частью жизнедеятельности
мировой цивилизации. Миллионы людей во всех странах мира ведут здоровый образ жизни, составной частью которого
являются занятия физическими упражнениями и оздоровительной гимнастикой, участие в фестивалях спорта. Гигантскими
темпами развивается в последние десятилетия и спорт высших достижений, постепенно превращаясь в целую индустрию
спортивных и зрелищно-массовых мероприятий. Физическая культура и спорт в современном обществе являются
важнейшим фактором поддержания и укрепления здоровья людей, совершенствования их культуры, способом общения,
активного проведения досуга, альтернативой вредным привычкам и пристрастиям [2].
Экономические роли и значении физкультуры и спорта наиболее рельефно проявляются по нескольким основным
направлениям:
• во-первых, физическая активность и оздоровительно-массовый спорт способствуют минимизации экономических
потерь практически во всех сферах жизнедеятельности общества, вступают альтернативой вредным привычкам;
• во-вторых, физическая активность вступает значимым фактором увеличения продолжительности жизни
населения, позитивно влияет на увеличение трудоспособного возраста людей;
• в-третьих, физкультура и спорт являются одним из основных компонентов подготовки качественных трудовых
ресурсов, а следовательно, и фактором обеспечения экономического роста;
• в-четвертых, физическая активность, спорт и туризм являются в настоящее время важнейшей сферой обширной
предпринимательской деятельности, которая обеспечивает, с одной стороны, занятость многих людей в отраслях
спортивной индустрии и туристического комплекса; с другой стороны, указанные отрасли предпринимательства пополняют
федеральные и местные бюджеты за счет налоговых поступлений, что позволяет государству оперативно решать
социальные проблемы населения [7, 8].
Физическое и душевное здоровье нации является чрезвычайно важным элементом экономической и политической
жизни общества. Позитивное здоровье нации благотворно сказывается на культуре, образовании, здравоохранении, науке;
в здоровом обществе эти сферы процветают. И, напротив, в нездоровом обществе процветает преступность, наркомания,
алкоголизм; стагнирюут и распадаются культура и образование, притупляются самосознание и гордость за свой народ,
развивается своеобразный комплекс неполноценности и ущербности нации [2, 13, 19]. В мировоззрении и ментальности
здоровой нации превалируют энтузиазм и оптимизм, вера в собственную значимость и благоприятные перспективы.
Нарушения в общественном здоровье порождают пессимизм и безысходность, деструктивно воздействуют на дух народа.
Состояние здоровья нации самым прямым и непосредственном образом сказывается на экономике: с одной
стороны, нарушения в общественном здоровье ведут к колоссальным хозяйственным потерям, с другой- неэффективная
экономика придает кумулятивные импульсы негативным явлениям вначале развиваются первичные признаки деградации:
пьянство, преступность, наркомания, а затем в процессе включаются вторичные факторы: растет количество психических и
сердечнососудистых заболеваний, численность самоубийств, нарастает количество инвалидов с детства, растет, числи
невыходов на работу. Проявляется и целый ряд иных негативных факторов [11, 15, 18].
Современная наука считает, что человек должен жить не менее 100 лет. И в древних трактатах даѐтся вполне
конкретное значение термина «человек». Считается, что слово человек состоит из двух составляющих – «чело и век». Это
означает – ИНДИВИДУМ живущий ВЕК, т. е. не менее 100 лет.
К факторам здорового образа жизни можно отнести следующее:
1. Питание.
2. Грамотная организация труда и отдыха.
3. Сон.
4. Физическая нагрузка.
5. Закаливание.
6. Психологическая устойчивость.
7. Творческое развитие личности.
8. Духовная гармония.
Наука доказывает, что элементарное соблюдение правил гигиены, здорового питания, разумной физической
нагрузки и психологической разгрузки легко обеспечивают такую возможность [6].
Подавляющее большинство людей не соблюдают простых и элементарных норм здорового образа жизни. И даже
рекомендации официальной медицины, имеющие чѐткое научное обоснование, многими игнорируются. Люди стали
заложниками малоподвижного образа - гиподинамии. Излишества в питании и рафинированные продукты вызывают
ожирение, заболевания сосудистой системы и сахарный диабет.
Жизнь в состоянии постоянного стресса и неумение правильно расслабляться от производственных и бытовых
проблем приводят к депрессиям, бессоннице и нервным срывам. Все эти факторы негативно сказываются на нашем
здоровье [4].
Вершиной айсберга проблем становится онкология и то, что многие заболевания стали проявляться в молодом
возрасте. И даже официальная статистика подтверждает, что среди студентов практически нет здоровых.
Здоровье является ценнейшим достоянием каждого человека. Здоровье не измерить в каких-то конкретных
единицах измерения. Здоровье можно только ощущать, чувствовать, видеть в отражении или другом человеке.
Чтобы укреплять и сохранять здоровье здоровых, то есть управлять им, необходима информация как об условиях
формирования здоровья (характере реализации генофонда, состоянии окружающей среды, образе жизни и т. п.), так и
конечном результате процессов их отражения (конкретных показателях состояния здоровья индивида или популяции) [16].
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 90-х гг. XX в. определили ориентировочное
соотношение различных факторов обеспечения здоровья современного человека, выделив в качестве основных четыре
группы таких факторов. На основе этого в 1996 году комиссия Совета безопасности Украины по охране здоровья населения
определила это соотношение применительно к нашей стране следующим образом:
- генетические факторы - 15-20%;
- состояние окружающей среды - 20-25%;
- медицинское обеспечение - 10-15%;
- условия и образ жизни людей - 50-55%.
Величина вклада отдельных факторов разной природы на показатели здоровья зависит от возраста, пола и
индивидуально-типологических особенностей человека [13]. Содержание каждого из факторов обеспечения здоровья можно
определить следующим образом (табл. 1).
Генетические факторы. Онтогенетическое развитие дочерних организмов предопределяется той наследственной
программой, которую они наследуют с родительскими хромосомами.
Однако, сами хромосомы и их структурные элементы - гены, могут подвергаться вредным влияниям, причем, что
особенно важно, в течение всей жизни будущих родителей. Девочка рождается на свет с определенным набором
яйцеклеток, которые по мере созревания последовательно готовятся к оплодотворению.
Таблица 1
Факторы, влияющие на здоровье человека
Сфера
влияния
факторов

Факторы

Укрепляющие
Здоровье

Ухудшающие
Здоровье

Генетические

Здоровая наследственность. Отсутствие
морфофункциональных предпосылок возникновения
заболевания.

Наследственные заболевания и нарушения.
Наследственная предрасположенность к
заболеваниям.

Состояние
окружающей
среды

Хорошие бытовые и производственные условия,
Вредные условия быта и производства,
благоприятные климатические и природные условия, неблагоприятные климатические и природные
экологически благоприятная среда обитания.
условия, нарушение экологической обстановки.

Медицинское
обеспечение

Медицинский скрининг, высокий уровень
профилактических мероприятий, своевременная и
полноценная медицинская помощь.

Отсутствие постоянного медицинского контроля
за динамикой здоровья, низкий уровень
первичной профилактики, некачественное
медицинское обслуживание.

Условия и
образ жизни

Рациональная организация жизнедеятельности:
оседлый образ жизни, адекватная двигательная
активность, социальный образ жизни.

Отсутствие рационального режима
жизнедеятельности, миграционные процессы,
гипо - или гипердинамия.

То есть в конечном итоге все происходящее с девочкой, девушкой, женщиной в течение ее жизни до зачатия в той
или иной степени сказывается на качестве хромосом и генов. Продолжительность жизни сперматозоида гораздо меньше,
чем яйцеклетки, но и их периода жизни бывает достаточно для возникновения нарушений в их генетическом аппарате.
Таким образом, становится понятна ответственность, которую несут перед потомством будущие родители в течение всей
своей жизни, предшествующей зачатию [3, 7, 14].
Зачастую сказываются и не зависящие от них факторы, к которым следует отнести неблагоприятные
экологические
условия,
сложные
социально-экономические
процессы,
неконтролируемое
использование
фармакологических препаратов и т.д. Результатом являются мутации, ведущие к возникновению наследственных
заболеваний или к появлению наследственно обусловленной предрасположенности к ним [6, 22].
Жизненные доминанты и установки человека во многом детерминированы конституцией человека. К таким
генетически предопределяемым особенностям относятся доминирующие потребности человека, его способности,
интересы, желания, предрасположенность к алкоголизму и другим вредным привычкам и т.д. При всей значимости влияний
среды и воспитания роль наследственных факторов оказывается определяющей. В полной мере это относится к различным
заболеваниям [3, 21].
Это делает понятной необходимость учета наследственных особенностей человека в определении оптимального
для него образа жизни, выбора профессии, партнеров при социальных контактах, лечения, наиболее подходящего вида
нагрузок и т. д. Зачастую общество предъявляет человеку требования, вступающие в противоречие с условиями,
необходимыми для реализации программ, заложенных в генах [2, 20]. В результате в онтогенезе человека постоянно
возникают и преодолеваются многие противоречия между наследственностью и средой, между различными системами
организма, обусловливающими его адаптацию как целостной системы, и т. д. В частности, это имеет исключительно важное
значение в выборе профессии, что для нашей страны достаточно актуально, так как, например, лишь около 3% людей в
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Украины удовлетворены избранной профессии, - по-видимому, не последнее значение здесь имеет несоответствие
наследуемой типологии и характера выполняемой профессиональной деятельности [1].
Вывод. Физическая активность и спорт являются важнейшими факторами увеличения продолжительности жизни
населения вообще и трудоспособного возраста людей в частности [11]. Роль и значение физической культуры и спорта для
здоровья нации, в экономики Украины очень велико. Одну из важнейших ролей в распространении и пропаганды здорового
образа жизни играют СМИ.
Распространяя знания о пользе физической культуры и спорта, здорового образа жизни, государство, может
использовать как рекламу так и пропаганду, стремясь достигнуть следующих целей:
• сохранить и приумножить здоровье нации, увеличить продолжительность жизни людей;
• снизить уровень потребления алкогольных напитков, табакокурения, наркотиков.
• изменить общественное сознание и стереотипы поведения людей, искоренить предрассудки, вредные традиции,
предложить новые способы досуга и активного образа жизни;
• с помощью спорта и высших достижений прославить свою страну на международном уровне;
• сформировать и активно развивать индустрию спортивного бизнеса как социально значимого вида деятельности,
увеличить спрос на спортивные товары и услуги.
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении.
Дальнейшие исследования в данном направлении будут направлены на научное обоснованию влияния средств
массовой информации на внедрения факторов здоровый образ жизни среди студенческой молодежи.
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ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ВНЗ В АСПЕКТІ ЇХНЬОГО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ
Розглянуто питання фізкультурно-оздоровчої роботи зі студентами у ВНЗ. З’ясовано, що належний рівень
організації фізкультурно-оздоровчої діяльності є важливим елементом фізичного виховання студентської молоді і однією
з найактуальніших проблем сьогодення. За результатами здійсненої розвідки установлено, що фізкультурно-оздоровча
діяльність у ВНЗ необхідна для досягнення ґрунтовних результатів фізичного виховання студентів та задля їхнього
здоров’язбереження у цілому.
Ключові слова: студент, ВНЗ, фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча робота, здоров’язбереження.
А.Г. Хрипач, А.С. Король, К.С.Гулей, О.Е.Стецяк. Физкультурно-оздоровительная работа со студентами
вузов в аспекте их здоровьесбережения. Рассмотрены вопросы физкультурно-оздоровительной работы со
студентами в вузе. Выяснено, что надлежащий уровень организации физкультурно-оздоровительной деятельности
является важным элементом физического воспитания студенческой молодежи и одной из самых актуальных проблем
современности. По результатам проведенного исследования установлено, что использование физкультурнооздоровительной работы в вузе необходимо для достижения фундаментальных результатов физического воспитания
студентов и для их здоровьесбережения в целом.
Ключевые слова: студент, вузов, физическое воспитание, физкультурно-оздоровительная работа,
здоровьесбережение.
А. Hrypach, А. Korol, K. Gulеy, O. Stetsyak. Physical culture and health work with students of university in the
aspect of their health preservation. The important role mass physical culture and health work, which is an integral and organic part
of the system of physical education, plays in the educational process of higher educational institutions. That proper level of
organization of physical culture and health activity is an important element of physical education of student youth and one of the
most pressing problems of our time is defined.
The task of the work – the parameters of the functioning of physical culture and health work with students in universities, as
a means of their health preservation to identify. Methods of research: to solve the problems, general-scientific methods of theoretical
level of research were used: analysis and synthesis, conceptualization, systematization and generalization were used.
А basic principles of providing a physical culture and educational process, as a mechanism for solving the problem of
optimization of motor activity, Summarizing analysis, we conclude that should be as follows: free choice of type of motor load;
organization of training actions; optimality of physical activity; formation of educational groups taking into account interests, physical
preparedness and motivation of students; the acquisition of knowledge by students about the basics of theory and methodology of
physical culture and health activities. The physical culture and recreation activities through the implementation of recreational,
recreational educational and educational functions is the most important means of developing the human potential of society has
been proved. That the use of physical culture and health work in university establishments is necessary to ensure the effectiveness
of physical education of students and their health as a whole it is established.
Key words: student, high schools, physical education, physical culture and health work, health preservation.
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Зміна освітніх
парадигм, вступ України у ринкові відносини змінили соціокультурну ситуацію в різних сферах життя, в тому числі і в освіті. В
умовах розвинутого суспільства вищі освітні установи виконують своє головне завдання – сприяють формуванню освіченого,
всебічно розвинутого фахівця, готового до високопродуктивної праці в сфері виробництва. Фізичне виховання є складовою
частиною системи виховання студентів і одним із засобів підготовки кваліфікованих фахівців. Пріоритетною метою цього
процесу є формування гармонійної, конкурентоспроможної, з великим потенціалом здоров’я особистості [1, 4].
Втім, традиційна система фізичного виховання студентів у ВНЗ не відповідає повною мірою сучасним вимогам [1, 2,
4, 5]. Негативна тенденція в освітніх закладах України щодо дисципліни «Фізичне виховання», перманентне погіршання стану
здоров’я студентської молоді на сучасному етапі розвитку вищої школи, зумовлює пошук шляхів оптимізації їхнього
фізичного виховання, що нині є важливою соціальною проблемою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За повідомленнями Л.Н. Барибіної зі спів. [1], В.В. Стадника [5], Р.Т.
Раєвського зі спів. [4], сьогодні успішне оволодіння вищою освітою можливе лише за умови високого рівня соматичного
здоров'я. Тому, як зазначено Л.С. Фроловою зі спів. [6], організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, як чинника
здоров’язбереження студентської молоді є важливим елементом їхнього фізичного виховання і однією з найактуальніших
проблем сьогодення. Аналіз стану теорії й практики проблеми фізичного виховання у ВНЗ показує, що в сучасних умовах
постійно відбувається творчий процес оновлення і вдосконалення форм, методів і засобів фізичного виховання, скерований
на підвищення його результативності. Наукові дослідження [1-11] переконливо демонструють значимість і високий потенціал
фізкультурно-оздоровчої діяльності у цьому процесі, а, відтак, створенні резервів здоров’я та підвищенні працездатності
студентської молоді. Емпіричними розвідками доведено [1, 2, 4-6], що низький рівень фізкультурно-оздоровчої діяльності
студентів негативно позначається на навчальних заняттях студентів, на їхньому ставленні до фізичної культури та її
складовим структурним компонентам, включаючи стан здоров'я і психофізичну готовність до майбутньої професійної
діяльності. Незважаючи на очевидну актуальність, проблеми фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів ВНЗ не знайшли
належного відображення в науково-теоретичній та методичній літературі. Важлива соціальна значущість забезпечення
120

Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова

Випуск 3 (97) 2018

фізкультурно-оздоровчої діяльності задля збереження і зміцнення здоров’я студентської молоді, зумовлює необхідність
наукових пошуків у цьому напрямі.
Мета дослідження – виявлення параметрів функціонування фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів ВНЗ, як
засобу їхнього здоров’язбереження.
Методи дослідження Для вирішення поставлених завдань використовувались загально-наукові методи
теоретичного рівня дослідження: аналіз та синтез, концептуалізація, систематизація й узагальнення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні
на період до 2021 року є забезпечення фізичного розвитку молоді, що реалізується через організацію й удосконалення
фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальних закладах. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» [5] визначає
фізкультурно-оздоровчу діяльність, як заходи, які здійснюються суб’єктами сфери фізичної культури для залучення різних
груп населення до систематичних занять. У ВНЗ така діяльність полягає у використанні засобів фізичної культури з метою
зниження захворюваності та підвищення працездатності студентів [6]. Р.Т. Раєвський зі спів. [4] вважає фізкультурнооздоровчу діяльність чинником якості фізичного виховання в період навчання студента у ВНЗ.
За повідомленнями Л.С. Фролової зі спів. [6] сформувати ставлення до здоров'я як найважливішої цінності, навчити
дотримуватися кожного студента здорового способу життя – основне завдання фізкультурно-оздоровчої діяльності. Будучи
складовою частиною педагогічного процесу, вона значною мірою забезпечує формування соціального здоров'я, професійної
та фізичної підготовленості, підвищення працездатності студентів у навчально-трудовій діяльності [6].
Визначено [1, 5, 6], що масова фізкультурно-оздоровча діяльність, що є складовою і органічною частиною системи
фізичного виховання, відіграє важливу роль в навчально-виховному процесі ВНЗ. Водночас,
В.В.
Стадник [5], наголошує, що заняття студентів у інших формах фізичного виховання повинні компенсувати недоліки
академічних занять.
У працях Л.Н. Барибіної зі спів. [1], Н.Ю. Борейко [3], Л.С. Фролової зі спів. [6] фізкультурно-оздоровча діяльність,
яка ґрунтується на принципах оздоровчої фізичної культури, розглядається як важливий чинник здорового способу життя,
профілактики захворювань, організації змістовного дозвілля та створення умов для всебічного гармонійного розвитку
особистості студентів. Узагальнюванням інформації наукових джерел [1-11], визначено, що основними завданнями
фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів є наступне:
– формування мотиваційних та поведінкових орієнтацій здорового способу життя;
– створення умов для задоволення потреб студентів у зміцненні здоров`я, фізичному та духовному розвитку;
– збільшення обсягу рухової активності студентів;
– підвищення якості навчального процесу з фізичного виховання;
– оптимізація процесу фізичного виховання студентів ВНЗ.
Представляється коректним конкретизувати завданнями фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів у ВНЗ. Нам
імпонують думки [1, 3, 5, 6], що пізнання інтересів, мотивів, факторів залучення студентів до фізкультурно-оздоровчої
діяльності, сприятиме повноцінному вирішення завдань їхнього здоров’язбереження.
У літературі знаходимо інформацію (Н.Ю. Борейко [3], В.В. Стадник [5]), що прагматичний вектор соціальної
поведінки у студентському середовищі щодо вибору шляхів досягнення життєвого успіху, розглядається як мотиваційний
стимул для формування масової фізкультурно-оздоровчої діяльності та культури дозвілля, як інструмент творення бажаного
іміджу, що є важливим компонентом здорового способу і стилю життя студентської молоді.
Існує думка (Р.Т. Раєвський зі спів. [4]), що деформація цінностей фізичної культури в молодіжному середовищі
стала наслідком обмеженості фізичного виховання без обліку мотиваційної сфери інтересів. Водночас, як зазначає Л.С.
Фролова зі спів. [6], розуміння необхідності дбайливого ставлення до власного здоров'я як вагомих складових способу життя,
нині є визначальним у досягненні кар'єрного та життєвого успіху. Безсумнівно, формування інтересів і потреб студентів до
фізкультурно-оздоровчої діяльності має бути довготривалим і позитивним результатом фізичного виховання у ВНЗ.
Реалізація цього вимагає створення умов для задоволення потреб студентів у зміцненні здоров`я, фізичному та
духовному розвитку [1, 4]. Втім, згідно емпіричним даним [1-5], у багатьох вузах явно недостатньо розвинена система
організації масової фізкультурно-оздоровчої роботи. Відтак, існуючий стан обумовлює пошук шляхів вдосконалення
розвитком масової фізкультурно-оздоровчою діяльності у ВНЗ і необхідність раціональної її перебудови. За повідомленням
Р.Т. Раєвського зі спів. [4], організацію фізкультурно-оздоровчої діяльності необхідно здійснювати з урахуванням залежності
від професійної специфіки вузів, демографічних та соціально побутових умов життєдіяльності студентів.
Цікавим у цьому аспекті є думка В.В. Стадника [5], щодо того, що смисловим ядром цього є самосвідомість, що
припускає наявність у студентів цілей і мотивів, які спонукають до прояву культури здоров'я у повсякденному житті та
професійній діяльності. Визначальним чинником виховання культури здоров'я, є створення умов для розвитку
самосвідомості студентів, яка буде, насамперед, орієнтована на ціннісне ставлення до власного здоров'я [1, 3].
Таким чином, перше й друге завдання фізкультурно-оздоровчої діяльності є взаємоінтегровані. При цьому, як
вважають Л.Н. Барибіна зі спів. [1], найскладнішим моментом їхньої реалізації є забезпечення внутрішньої мотивації та
усвідомлення студентами необхідності ведення здорового способу життя. Студенти повинні чітко зрозуміти, що тільки від
їхнього бажання та волі залежить, чи будуть вони свідомо вдосконалювати свою фізичну форму і тим самим «створювати»
своє здоров’я. Важливо й те, що одним із критеріїв ефективності фізичного виховання випускника вищого навчального
закладу є дотримання здорового способу життя [4].
Надалі, формування у свідомості студентів навичок здорового способу життя задля збереження здоров’я є у них
збільшення обсягу рухової активності, на основі якої формується відповідна мотивація. При цьому, за повідомленнями Р.Т.
Раєвського зі спів. [4], досягнення позитивного результату у зміцненні здоров’я є фундаментальною основою формування у
свідомості студентів потреби у здоровому способі життя.
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Узагальнені дані досліджень [1-11] залежності виникнення та розвитку захворювань у студентів від різних
детермінант переконують, що найбільше припадає на низький рівень фізичної активності протягом дня (майже 50 %). Це
пов’язується насамперед з особливостями саме студентського способу життя під час перебування у ВНЗ. Відтак, у
підвищенні рівня рухової активності студентів вбачають визначальну роль фізкультурно-оздоровчої діяльності. В такий
спосіб реалізується головна мета такої діяльності – сприяння зміцненню їхнього здоров’я, як найвищої соціальної цінності.
Підсумовуємо [1-11], що основним принципам забезпечення фізкультурно-освітньої діяльності, як механізму
вирішення проблеми оптимізації рухової активності студентів, повинно стати таке: вільний вибір виду рухової активності;
організація тренувальних дій;оптимальність фізичних навантажень; формування навчальних груп з урахуванням інтересів,
фізичної підготовленості і мотивацій студентів; набуття студентами знань з основ теорії і методики фізкультурно-оздоровчої
діяльності.
Визначено [1, 4, 5], що достатня рухова активність для студентів повинна стати щоденною потребою, що дозволяє
докорінно змінити спосіб життя сучасної молоді. Реформування вищої школи в контексті реалізації оздоровчої функції, що
передбачає суттєві зміни організації навчально-виховного процесу, затвердження особистісно орієнтованого розвитку
особистості зумовлює широке гуманістичне розуміння якості освіти. Міцна взаємозалежність між фізичним вихованням,
рівнем рухової активності і здоров’ям студентів підтверджена численними дослідженнями [1-11]. У співвідношенні мети
фізичного виховання і досягнутих результатів стан здоров’я студентів визначають як інтегрований підсумок навчальновиховного процесу фізичного виховання. Відповідно підвищення якості навчального процесу з фізичного виховання вимагає
належного рівня організації фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів.
Значущість фізкультурно-оздоровчої діяльності полягає в тому, що вона є важливим резервом підвищення
ефективності фізичного виховання. У цьому керунку у літературі знаходимо повідомлення [2, 4, 5] про необхідність зміни
цільової спрямованості діючої системи фізичного виховання у ВНЗ. Установлено, що чинний регламентований характер
навчальних занять з фізичного виховання не дає можливості ураховувати фізкультурно-спортивні інтереси та потреби
студентів. Зміна цільової спрямованості системи фізичного виховання передбачає перехід до особистісно орієнтованих
систем фізичного виховання. Такі системи відкривають можливість створення нових засобів і форм організації фізкультурнооздоровчої діяльності у ВНЗ, які мають стати одними із основних чинників залучення студентів до систематичних занять
фізичною культурою. Різні форми занять, що організовуються з урахуванням інтересу, бажання самих студентів, повинні
допомогти їм розумно організувати свій дозвілля і сприяти виробленню звички до щоденних занять фізичною культурою [1,
2]. Ми узгоджуємо зазначене щодо позитивного впливу фізичних вправ, який можливий лише за умови їх систематичного
виконання, що переростає у звичку і потребу. Водночас фізкультурно-оздоровча діяльність повинна мати чіткий
цілеспрямований характер, а студенти повинні чітко усвідомлювати її необхідність [4, 6].
Цікавою є й думка Л.С. Фролової зі спів. [6] щодо фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів, які набувають форм
активного відпочинку, чим і забезпечується неперервність процесу фізичного виховання. Формою проведення таких занять є
ранкова гігієнічна гімнастика, фізкультурна пауза, активний відпочинок протягом навчального дня, гартувальні процедури та
заходи, а також фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи у перервах між навчанням. Такі заходи забезпечують
здоровий відпочинок і задоволення емоційних потреб, пов’язаних із змістовними розвагами (дні здоров’я, активний
відпочинок на лоні природи, туристичні походи вихідного дня, відвідування спортивних змагань). Останнє належить до так
званої оздоровчо-реакреційної діяльності, частка якої в загальному обсязі рухової активності студентів постійно
збільшується. Такий напрям роботи зі студентами включає також раціональну організацію відпочинку в період зимових та
літніх канікул. Р.Т. Раєвський зі спів. [4] наголошує й на важливості такої ролі оздоровчо-реакреційної діяльності студентів
задля активізації та актуалізації їхньої фізкультурної діяльності. Позитивним є те, що нині керівники певних ВНЗ забезпечили
регулярність організації внутрішніх оздоровчо-реакреційних заходів для формування у студентів усвідомленої потреби у
фізичній активності. В.П. Зайцев зі спів. [2] загострюють увагу на тому, що одним з основних моментів при організації цих
занять студентів є вибір стратегічних напрямів, за якими вони можуть бути організовані, відповідно до їх індивідуальних
схильностей і здібностей. Отже, проведений аналіз та узагальнення вищесказаного дає змогу констатувати, що
фізкультурно-оздоровча діяльність, як важливий чинник оптимізації рухової активності студентів, насамперед сприятиме
підвищенню якості їхнього фізичного виховання. Шляхом реалізації оздоровчих, рекреаційних освітньо-виховних функцій
така діяльність є найважливішим засобом розвитку людського потенціалу суспільства.
Висновки. Зважаючи на введення необов’язковості занять фізичним вихованням у ВНЗ та значні проблеми щодо
збереження здоров’я молоді у державному масштабі, однією з ключових проблем стає належна організація фізкультурнооздоровчої діяльності студентів. Установлено, що така діяльність забезпечує ефективність фізичного виховання студентів, а
відтак, сприяє їхньому здоров’язбереженню. Основу фізкультурно-оздоровчої діяльності у ВНЗ складають ідеї, технології і
методики, застосування яких дозволяє подолати існуючі протиріччя між потребою суспільства у фахових спеціалістах з
високим рівнем соматичного здоров'я і рівнем державної системи фізичного виховання, що не забезпечує необхідний обсяг
фізичної активності. Ефективність масової фізкультурно-оздоровчої роботи знаходиться в прямій залежності від домінуючих
мотивів, інтересів і потреб, а також від розвитку адекватних їм масових секційних форм, здатних створити оптимальні умови
для раціонального використання оздоровчої фізичної культури у вільний від навчання час студентів і активно сприяти їх
всебічному розвитку. Перспективи подальших досліджень полягають у дослідженні методологічних основ фізкультурнооздоровчої діяльності студентів ВНЗ.
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Шпичка Т. О., Степанюк В. В.
Національний університет харчових технологій України
ФУТБОЛ ЯК ІГРОВИЙ ВИД КУЛЬТУРНОЇ ПРАКТИКИ
У статті розглядається футбол як ігровий вид культурної практики. Гравці та публіка аналізуються з погляду
їх символічної презентації, яка супроводжується колективною міфотворчістю. Виокремлені ресурсні витрати, найбільш
значущими серед яких є гроші і час. Наголошується на ролі футбольних матчів як свят, вільного від жорсткої зовнішньої
регламентації часу і простору, як рекреаційній діяльності, завдяки якій відновлюється загальна дієздатність людини.
Встановлено, що основа формування розвитку футбольної команди є підбір психологічно сумісних гравців.
Ключеві слова: ігровий вид культурної практики, футбол як соціальний спектакль, розвиток футбольної
команди.
Шпичка Т.А., Степанюк В.В. Футбол как игровой вид культурной практики. В статье рассматривается
футбол как игровой вид культурной практики. Игроки и публика анализируются с точки зрения их символической
презентации, которая сопровождается коллективным мифотворчеством. Выделены ресурсные расходы, наиболее
значимыми среди которых являются деньги и время. Отмечается роль футбольных матчей как праздников, свободных
от жесткой внешней регламентации времени и пространства, как рекреационной деятельности, благодаря которой
возобновляется общая дееспособность человека. Установлено, что основа формирования развития футбольной
команды является подбор психологически совместимых игроков.
Ключевые слова: игровой вид культурной практики, футбол как социальный спектакль, развитие
футбольной команды.
Shpichka T., Stepanyuc V. Football as playing type of cultural practice. Football as playing type of cultural practice is
examined in the article. Players and public are analysed from the point of view of their symbolic presentation that is accompanied by
collective myth. Distinguished resource charges, most meaningful among that are money and time. It is marked on the role of soccer
matches as holidays, spare from hard external regulation time and space, as to recreational activity the general capability of man
recommences due to that.
Football, as a kind of sporting grid, is one of the structural social performances, that is, such phenomena that really exist in
life, are manifested in the forms of life itself, caused by real life circumstances. In this social performance it is possible to distinguish
the structure of collective motivations, an ordered set of appropriate actions that takes into account the preliminary circumstances
and consequences, to distinguish formal and informal aspects, to calculate the investment, the profit received. Consequently, this is
a collective action based on weberian typology.
Social spectacles are not so much mono-spectacle as the game interaction between two or more groups, each of which
"performs its own party", has its collective interest, invests its resources, forms its own system of self-organization, self-consolidation
and self-control. However, in social performances, this internal split, duality does not look so obvious and relief that it has a
fundamental character; here formal similarity, similarity and monotony are dominated by divergence and difference. Most clearly this
manifests itself in the unity of space and time. Of course, they have a common core, unifying impulse, general code, rhythm and
orientation to such an extent that they could be called something unique. But this is a unity of differences, sometimes even
opposites. The most indicative form of such performances is sports spectacles in general, and football in particular. He also has all
the other functions of a formal institution.
It is set that basis of forming of development of soccer command is selection psychologically compatible players.
Key words: playing type of cultural practice, football as social theatrical, development of soccer command.
Постановка проблеми. Футбол - найулюбленіша гра. Мільйони дітей і дорослих захоплено грають у футбол.
Мільярди спостерігають за грою, співпереживаючи улюбленій команді. А чемпіонати світу з футболу стають святом, що
хвилює, об'єднує людей усієї планети [7, 16, 18].
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Причин такої великої популярності гри у футбол декілька. Гра ногами, головою, грудьми вимагає високої
координації рухів, рухливості в суглобах. Майстерність виконання технічних прийомів ногою - частиною тіла, набагато менш
диференційованою, природно менш пристосованою для таких рухів, ніж рука - викликає захоплення глядачів, та й самих
учасників гри [1, 9, 21].
В ряді актуальних напрямів подальшого розвитку спорту одне з головних місць посідає проблема характеристики
футболу як ігрового виду культурної практики.
У вітчизняній і зарубіжній літературі фактично відсутні дані про футбол як проекцію культурологічних смислів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень показав, що складна структурнофункціональна будова футбольних спектаклів дозволяє їм задовольняти складну гаму потреб, прагнень і надій. Одночасно
тут спостерігається багато аспектів сексуального спектаклю, включаючи знайомства, залицяння, формування стійких, у тому
числі формалізованих відносин. Паралельно розгортаються продуктовні й образно-символічні ярмарки, здійснюються
рекламні акції, може вестись політична агітація та пропаганда, а також і безцільне споглядання.
Тому, дана проблема має важливе теоретичне і методичне значення для встановлення світогляду в фізкультурноспортивній науці, що повинна здійснити розробка теорії сучасної «філософії спорту».
Мета дослідження - дати характеристику футболу як виду культурної практики.
Методи дослідження: теоретичний аналіз науково-методичної літератури і мережі інтернет з проблеми, яку
вивчаємо; педагогічне спостереження; метод порівнянь і співставлень.
Результати дослідження та їх обговорення. Футбол (від англ. football, association football), інші назви: сокер (англ.
soccer), укр. копаний м'яч, копанка — один із різновидів футболу, олімпійський вид спорту, командна спортивна гра, в якій
беруть участь дві команди по одинадцять гравців в кожній.
Футбол є одним з найпопулярніших видів спорту у світі. Найпрестижнішим турніром з футболу є Чемпіонат світу з
футболу.
Асоціація сприяння міжнародному руху "Спорт для всіх" (TAFISA), яка представляє робочу групу комісії
Міжнародного олімпійського комітету, оголосила перелік 20-ти найпопулярніших і наймасовіших видів спорту у світі. Це
дослідження TAFISA провела у 200 країнах. Перше місце в рейтингу посіла легка атлетика, якою займаються 9,6%
населення планети. Друге місце дісталося футболу — 8,4%, а третє — плаванню (8,1%).
Існує безліч різновидів футболу, переважно з меншим числом гравців — у тому числі футдаблбол (грається двома
м'ячами), пляжний футбол (грається на піску), футзал (грається в залі на спеціальному покритті), дворовий футбол (грається
на будь-якому покритті на полях будь-якого розміру будь-якою кількістю людей), болотний футбол (грається на болоті),
футбольний фристайл (полягає у виконанні всіляких хитрощів і трюків), Гельський футбол (національный вид спорту в
Ірландії) [9].
Оскільки популярність футболу дуже висока, існує багато ігор, що імітують футбол. Футбол збирає десятки і сотні
тисяч людей різного віку, соціального становища, світогляду, досвіду, освіти, рівня культури тощо. Проте при всій своїй
масштабності футбол є досить закрита, відмежована й ізольована акція, соціоґрупова структура, в якій очевидно і
демонстративно проглядаються "ми" і "вони", як і більш-менш відверта відчуженість, а інколи і ворожість між ними. Всупереч
цьому, футбол глибоко й органічно вкорінений у стиль і спосіб життя сучасних суспільств, включаючи й Україну. Особливістю
футболу є поєднання характерних ознак ґрунтованого на добровільній співучасті і медіа-конструйованого (базованого на
зовнішній мобілізації й організації) типів спектаклю, що придає йому додаткову складність і робить цікавим об`єктом
соціологічного аналізу [3, 17, 20].
Якщо антропологи об`єктивно малюють нам життя первісних суспільств і "примітивних" культур, очевидною і
зрозумілою стає відмінність між співучастю у ґрі сучасників і далеких предків: для перших співучасть у ґрі є засобом, для
других – самоціллю, "ціллю в собі". В первісній культурі актори відчувають єдність із іншими, однаковість дій і переживань,
самоцінку, насолоду єднанням. У сучасній культурі вони прагнуть роз`єднання шляхом отримання перемоги над іншими. І
тільки горе переможних може бути достатньою підставою для радощів переможців, бо тут домінують конкурентні відносини,
які в найбільш чистому вигляді проявляються саме у іґрах.
Футбол, як різновид спортивної ґри, відноситься до числа структурних соціальних спектаклів, тобто таких явищ, які
справді існують у житті, проявляються у формах самого життя, викликані дійсними життєвими обставинами. У цьому
соціальному спектаклі можна виокремити структуру колективних мотивацій, впорядковану сукупність відповідних дій, що
враховує попередні обставини і наслідки, відрізнити формальний і неформальний аспекти, вирахувати інвестиції, отриманий
прибуток. Отже, це – цілераціональна за веберівською типологізацією колективна дія [11].
Разом із тим, тут має місце медійний аспект: без супроводу ЗМІ ця ґра або не відбулася б, або носила би
принципово інший характер.
Одночасно тут відбувається символічна демонстрація деяких ідеалів і реалізованих ідей: образів "справжніх"
чоловіків і жінок (атлетів і красунь), переможців і переможених, своїх і чужих, модних і застарілих зразків одягу і стилів
поведінки, втілених у манерах і процедурах презентації себе в публічних місцях [4, 12, 15].
Будучи святом і деяким дійством, футбол супроводжується активним залученням усіх засобів емоційного
збудження: музикальним супроводом, гаміром натовпу, вигуками, рекламними закликами тощо. Разом із тим, активізуються і
такі більш стійкі колективні почуття, як патріотизм (вболівання за "свою" команду), соціабельність (відгук на будь-які
комунікативні ініціативи людей), ідентифікація (пошук "своїх" і самоізоляція від "чужих"), консолідація (на основі загального
прагнення підтримати своїх), індивідуальної та колективної самореалізації через наслідування і залучення прийнятих у
даному середовищі зразків поведінки і реакцій [6, 19].
У футбольному матчі специфічним чином виокремлюються риси події, передбачення і переказ. Тому розгортання
соціального спектаклю можна поділити на:
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■ передматчову стадію, акцентовану в основному на передбаченнях, передчуттях і прогнозах;
■ власне ґру, в центрі якої лежить безпосереднє переживання того, що відбувається;
■ стадію після ґри, в процесі якої формірується – через спогади, перекази й інші ретроспективні ментальні операції
– "історія" події так, як вона певний час житиме в колективній пам`яті співучасників [2, 8, 17].
Важливо при цьому пам’ятати, що футбольні вболівальники, подібно до всіх інших видів юрби і натовпу, піддаються
суттєвому знеособленню, змішанню й ототожненню з іншими – всі розчиняються серед всіх, хоч при цьому значна частина
людського масиву, немов би протестуючи проти цього нівелювання всіх з усіма, одягає яскраві елементи одягу і дрібничок
аксесуару, завдяки чому прагне якось виділитись. Самі ж організатори видовища поділяються залежно від свого
функціонального призначення: виконавці і реалізатори тяжіють до авансцени, де прагнуть бути поміченими, закулісся
(ляльководи й інші втаємничені фігури) прагнуть замаскуватися, виступити в іншій іпостасі або зовсім зникнути з поля зору.
Кожен, за висловом Е. Гофмана, "ґрає свою партію" [5].
Виґраш і проґраш тут носить психо-символічниу форму, вони не пов`язані в більшості випадків (за виключенням
того випадку, коли робляться ставки на виґраш) із реальними набутками і втратами. Проте, це реальні радощі і такі ж реальні
печалі в тому сенсі, що суб`єктивно вони переживаються саме так. Тому тут, як зауважує стосовно аналогічних випадків Е.
Гоффман, домінує опозиційна солідарність або "солідарна опозиційність", де радість і печаль постійно чергуються місцями
[4].
Варто при цьому не забувати, що футбольна ґра є, за термінологією зарубіжних дослідників, "медійно
сконструйований" спектакль або ж ритуал [1, 14, 22]. Це значить, що ЗМІ й аудіо-візуальні засоби не лише супроводжують,
але і за суттю визначають його форму, зміст і спосіб протікання [9, 15, 21].
Футболіст займає певне соціальне становище: наприклад, стає на шлях професійного спорту або готує себе до
професійної кар'єри. Йому необхідно поєднувати заняття футболом з вченням, освоєнням професії, сімейними турботами,
підтримувати специфічні контакти в сфері спорту.
Згуртованість єдиної команди досягається наявністю єдиної мети - перемоги. Спортсмени проводять багато часу
разом на тренуваннях, тому система відносин повинна приносити почуття задоволення від перебування в такому колективі.
Великий вплив на формування міжособистісних стосунків у команді робить діяльність тренера [2].
Часто всі спроби тренера команди ввести будь-якого гравця в певну взаємодію з іншими гравцями виявляються
безуспішними, хоча в іншому поєднанні цей же гравець демонструє прекрасну злагодженість та взаєморозуміння з
партнерами. У першому варіанті відсутня, а в другому існує психологічна сумісність даного спортсмена з іншими членами
команди. Тільки за наявності такої сумісності гравець може показати в сумісній діяльності всі свої позитивні індивідуальні
якості [9, 10, 13].
У футбольній команді можна спостерігати здорову конкуренцію. Це проявляється в тому, що кожен член команди
прагне стати краще за інших і швидше отримати більш високий спортивний розряд. Така позиція майже всіх гравців не може
бути причиною роз'єднання к і не оманди призводить до конфліктів і нерозуміння. Навпаки, в футбольній команді часто
присутня здорова атмосфера суперництва. Але спортсмени, які виділяються кращими результатами, користуються великим
авторитетом, а інші тягнуться за ними. Тренер в процесі навчання може враховувати цей фактор.
Футбол - це не тільки, а може, і не стільки, єдиноборство на полі, скільки велика підготовча робота до гри. Якщо
хочете, це психологічний двобій «тренер-гравець», в якому тренер повинен вміти не завжди перемагати. Це як у філософії
східних єдиноборств: потрібно вміти грамотно поступитися в малому, щоб потім виграти в набагато більшому. І тут
величезне значення мають особистісні якості тренера. Тренер просто зобов'язаний в кожній конкретній ситуації проявляти
мистецтво педагога. Тонко розібравшись у нюансах гострої ситуації, йдучи часом з натхнення, він повинен вибрати єдино
вірний шлях вирішення конфлікту. Може бути навіть через штучне доведення конфліктної ситуації до апогею. Говорячи
казенною мовою, це один із пунктів його посадової інструкції - дозвіл конфліктних ситуацій без руйнування колективу. Пункт,
звичайно, неформальний, але обов'язковий.
При цьому тренеру не можна допускати зривів на крик, зайву нервозність. Він повинен бути емоційно стриманий,
розважливий, уважний, ввічливий, здатний до співпереживання і мати нескінченне терпіння. Тренер повинен знати свою
справу, а значить, - бути фахівцем у спілкуванні з людьми, бути самому відповідальним і домагатися відповідального
ставлення до справи від гравців. Він - організатор, який не боїться приймати непопулярні рішення. Причому в сьогоднішніх
реаліях - рішення, непопулярні десь і для керівництва клубу. Але для цього тренер повинен своїми діями довести
керівникам, що він прийшов створювати команду. Тоді, можливо, ці його рішення будуть знаходити розуміння в керівництва
клубу [6].
Зараз можна часто чути, що разом з головним тренером з командою повинен працювати психолог. Навіть є люди,
які ратують за те, щоб психолог був «в команді». Моє глибоке переконання - такий підхід у корені невірний. Я противник
розмов на цю тему. Коли тренер не психолог - це вже не тренер в споконвічному розумінні цієї професії. Упевнений, якщо
хто-то, перебуваючи на посаді головного тренера і будучи футбольним людиною, не є психологом, то йому краще підшукати
собі інше застосування у футболі: асистент, селекціонер, тренер-методист.
Відповідний підбір команди і вміння керівника навчити не тільки тактичного і технічній майстерності, а й
взаєморозумінню всіх учасників групи - це запорука перемоги і успіху в змаганнях.
Таким чином, одним з найважливіших показників "командності" є характер сформованих міжособистісних відносин у
професійному колективі спортсменів, причому провідну роль відіграє особистість тренера [7].
До складу спортивного колективу входять не тільки спортсмени, а й тренери, лікарі, масажисти, наукові та технічні
співробітники. Без їх участі в спільній роботі колектив не може розвиватися нормально.
Всі тренери-практики, думаю, знають, що команда живе і працює в різнопланових і постійно мінливих умовах:
передсезонна підготовка, тренування в процесі сезону, ігри і їх хід, межігровие паузи, формування взаємовідносин
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футболістів на полі, на базі, в побуті, під час виїзних матчів (готелі, літаки, автобуси). Тому особливе значення має
створення згуртованого колективу, який вміє долати ігрові та життєві труднощі. Багато в чому це - базис роботи тренера.
Висновок. Соціальні видовища є не стільки моноспектаклями, скільки іґровою взаємодією двох і більше ґруп,
кожна з яких "виконує свою партію", має свій колективний інтерес, вкладає свої ресурси, формує свою систему
самоорганізації, самоконсолідації та самоконтролю. Проте, в соціальних спектаклях ця внутрішня розщепленість, двоїстість
не виглядає настільки очевидно і рельєфно, щоб це мало принциповий характер; тут формальна схожість, подібність і
одноманітність переважають розбіжність і відмінність. Найбільш наочно це проявляється в єдності простору і часу. Звичайно,
у них є спільний стрижень, об`єднуючий імпульс, загальний код, ритм і спрямованість у такій мірі, щоб їх можна було назвати
чимось єдиним. Але це – єдність відмінностей, інколи навіть протилежностей. Найбільш показовою формою таких спектаклів
є спортивні видовища взагалі, та футбол зокрема. Має він також усі інші функції формальної інституції (комунікативну,
примусово-дисциплінуючу, стратифікуючу, інтеґруючу, консолідуючу тощо).
Гравці, футболісти - відблиск колективного ідеалу: здоров`я, сили, спритності, матеріального забезпечення, у якійсь
мірі свободи (в тому числі вибору клубу як місця "роботи"), популярності, успіху, авторитету, престижу. У цьому контексті
футболісти, особливо найбільш успішні, є очевидною та реалізованою мрією, наглядним взірцем щасливої долі,
безпосередньо здатним до сприйняття й оцінки талантом.
Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення демографії футболу як виду спортивної діяльності
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ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ НАУКОВОГО ЧАСОПИСУ НПУ імені М. П. ДРАГОМАНОВА
«НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
(ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ)»
ЗБІРНИК ВХОДИТЬ ДО ПЕРЕЛІКУ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ З ПЕДАГОГІКИ, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І
СПОРТУ.
СТАТТІ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 14 ЧИСЛА КОЖНОГО МІСЯЦЯ, ВИПУСК ТА ОТРИМАННЯ ЗБІРНИКА - ПРОТЯГОМ
ОСТАННЬОГО ТИЖНЯ КОЖНОГО МІСЯЦЯ.
Текст статті обсягом 10 і більше сторінок друкується в редакторі Microsoft Word for Windows; формат тексту – *doc
або *rtf, шрифт тексту – Times New Roman, 14 pt, інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, вирівнювання по ширині.
Параметри сторінки: ліве поле – 30 мм, праве – 20 мм, верхнє, нижнє – 20 мм. До статті можна включати графічні матеріали
– рисунки, таблиці, фото, формули тощо. Назва і номери рисунків вказуються під рисунками, назви і номери таблиць – над
таблицями. Графічні матеріали контрастні, малюнки згруповані, розташовуються у тексті статті та виконані в одному з
графічних редакторів (jpg, gif), шрифт у таблицях і на рисунках - не менше 11 кегль.Нумерація джерел наскрізна за
алфавітом. Список літератури повинен мати не менш 50% авторів надрукованих латиницею. Переноси не ставити.
Стаття повинна бути оформлена згідно з вимогами до фахових статей і містити такі необхідні елементи: постановка
проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій;
формулювання мети роботи (постановка завдань); виклад основного матеріалу дослідження; висновки і перспективи
подальших розвідок у даному напрямі; література..
Оформлення титульної сторінки статті: УДК, П.І.Б. автора(ів), повна назва організації, місто мовою статті (курсивний
шрифт, вирівнювання по правому краю); інтервал – назва статті великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по
центру; інтервал – три анотації, ключові слова (до 2 рядків) – російською, англійською (на сторінку форматом А4) та мовою
статті, перед кожною анотацією – назва статті та ПІБ автора(ів) мовою анотації.
Електронну версію матеріалів (статті + авторська довідка) направляти на e-mail: 4asopis_seria15@ukr.net.
За зміст і достовірність поданих до друку наукових даних відповідають автори та співавтори. Після рецензування
статті (крім статей докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів) повідомлення про прийняття її до друку (чи
відхилення) надсилається автору лише на електронну адресу. Тільки тоді автор оплачує видання і обов’язково надсилає
копію квитанції про cплату на електронну адресу оргкомітету.
Оплата за друк статті проводиться з розрахунку 35 грн за кожну сторінку публікації поповненням рахунку на картку в
Приват Банку 5168 7573 3561 9427 (на ім’я Миненко Лілії Вікторівни), після оплати надіслати повідомлення SMS на
+380969841030, вказавши своє прізвище і перераховану суму коштів.
За довідками звертатися за номером +380969841030 (Тетяна Анатоліївна).
Редакція протягом місяця надсилає за вказаною адресою відділення Нової пошти 1 примірник збірника (в авторській
довідці вказати адресу відділення Нової пошти отримувача). Також збірник можна отримати безпосередньо на факультеті
фізичного виховання і спорту НПУ імені М.П. Драгоманова за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська3-9, звертатися за
тел.+38 097 7523812 (Лілія).
Співавтори або бажаючі можуть замовити додаткову кількість збірників вартістю 100 грн. за 1 примірник до 15 числа
поточного місяця.
Даний збірник входить до переліку фахових видань України з педагогіки, фізичного виховання і спорту.
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