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PHYSICAL EDUCATION AS A BASE OF HEALTHY WAY OF LIFE 

 
Abstract. The author analyzed the problem of saving the health in the modern 

world. It is proposed the way of increasing motivation to physical training among the 
citizen in our country. 

Keywords: healthy way of life, physical education, physical exercises. 
 

Introduction. It is not a secret for anybody that in the modern world, in view 
of a complex ecological situation, a busy schedule of life and other adverse factors, it 
is difficult to keep the health in good condition. Unfortunately, in recent years the 
problem of such factor as a quality and structure of some foodstuffs is being added.  

However, even in such conditions it is important to remember about the health 
and constantly support it. Means of physical training will help in it. It is well known 
fact that means of physical training are divided into the basic and auxiliary ones. The 
first one includes physical exercises and the second one consist of sanitary forces of 
nature and hygienic factors.  

As physical exercises are the basic component of physical training and are 
available to majority of people, I want to emphasize them.  

The goal of the research. The development of conscious self control for one’s 
own health and keeping it among citizens of our country by means of physical 
education.  

The task of the research. To attract the attention to the importance and 
capability of means of physical training to keep and develop the level of healthy way 
of life. To study ways of developing motivation for implementing physical training in 
daily life.  

The results of the research and their discussing. Physical exercises are 
impellent actions which are directed on realization of tasks of physical training. The 
maintenance of physical exercises is set of the physiological, psychological and 
biomechanical processes occurring in an organism during performing a certain drill.  

Recreational value of physical exercises is in adaptive morphological and 
functional development of an organism that is reflected in improvement of health 
indicators and, in many cases, renders medical effect. Under the influence of physical 
exercises it is possible to change essentially constitutional forms of a body. 

Thus, we see that use of physical exercises as means of physical education is of 
a great importance for a set of properties of a human body and if correctly applied 
renders a big positive effect. 

Unfortunately, in our country we have a number of problems which prevent 
from realizing problems of physical training correctly and do not allow a person to 
receive its advantages to the full. From point of view of a future PE teacher and a 
coach, one of the major problems is lack of motivation for using physical training and 
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physical exercises in the society. The problem is serious as it is accumulated like a 
snow ball. It occurs that the society is insufficiently informed on advantage of 
physical training and does not feel in it proper necessity. Sometimes as people has 
insufficient interest in physical exercises. A coach or a PE teacher feels his 
uselessness. And so, step by step, a society gradually can lose requirement for 
physical education. 

Nevertheless, to solve this problem is possible and necessary. It is 
understandable that many factors cannot be changed. And, certainly, even if some 
factors are changed, it is required to make considerable efforts and to turn set of 
public statutes in direction of ideals of people’s physical perfection. It is necessary to 
update considerably the most part of decisions and instructions about physical 
training. And the main thing is generate the consciously positive attitude to the health 
and to the use of physical training. Of course to achieve good result, it is necessary 
for PE specialists to influence at various levels and in different spheres of people 
activities in a complex. 

At the same time, all system of motivational actions should be complete and 
have one general orientation. As it is necessary to take care of availability of sport 
and physical training facilities to all people who are interested in keeping healthy way 
of life. 

Hence, it is necessary build new and to develop the existing municipal sports 
establishments and to inform citizens about their functioning and specialization. 
Prominent aspect for the development of motivation to going in for sport is engaging 
in sport and physical training children from earliest possible age. At this time it is 
important to impart children practical skills and habits of self control over the health, 
by means of regular using of physical training. 

Conclusion. Thus, physical education and using of physical training, in 
particular, is the most simple, effective and accessible way of preservation and 
maintenance of a healthy life style. So it is necessary to provide proper advertising 
and effective promotion of physical culture both in a society and in private life of 
everyone. 

Perspectives of further investigations. The author supposes to develop and 
implement the results of the research to present conditions and also to promote and 
adopt them for citizens on the base of educational, sport, sanitary and recreational 
establishments.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ РЕЗЕРВИ ПІДГОТОВКИ  
СУДДІВ З БАСКЕТБОЛУ 

 
Анотація. У публікації актуалізовано психологічні резерви підготовки 

суддів. Акцентовано на значенні почуття впевненості для суддів з баскетболу. 
Запропоновано методики для вивчення їх індивідуально-психологічних 
особливостей. 

Ключові слова: підготовка спортивних суддів, почуття впевненості у 
суддівстві, індивідуально-психологічні особливості, психологічні методики. 

 
Вступ. Проблема підготовки спортивних суддів постійно потребує 

подальшого вдосконалення, оскільки повинна враховувати кількісні та якісні 
зміни у сфері фізичної культури та спорту [1; 2]. Зважаючи на те, що традиційні 
підходи й засоби підготовки суддів з різних видів спорту певною мірою 
сьогодні вичерпано. слід в означеному процесі звернутися до інших наявних 
можливостей. У цьому сенсі доцільно шукати відповідні резерви в площині 
використання певних психологічних моментів [3]. 

Вищевказане у повній мірі стосується й процесу підготовки суддів з 
баскетболу, оскільки динамічність цього виду спорту потребує врахування їх 
індивідуально-психологічних особливостей. 

Мета й завдання статті – розкрити важливість почуття впевненості у 
суддівстві та запропонувати адекватні методики для вивчення індивідуально-
психологічних особливостей суддів з баскетболу. 

Результати дослідження та їх обговорення. Використання 
психологічних аспектів у підготовці баскетбольних арбітрів передусім 
пов’язано з формуванням почуттям впевненості щодо успіху своєї діяльності. 
Останнє знаходить своє виявлення в двох формах, а саме:  

– у безпомилковому суддівстві при відсутності неприємних 
(«скандальних») ситуацій, коли ніхто з гравців не висуває жодних претензій; 

– у підтвердженні вірності обраних арбітром рішень з боку спеціалістів-
спостерігачів, які не зацікавлені в кінцевому результаті гри та можуть 
об’єктивно й критично оцінити спірні ігрові ситуації. 

Для того, щоб досягти вищевказаних позицій, арбітру слід дотримуватися 
головного принципу: приймати участь у грі ментально – бути «над подіями», 
тобто емоційно «долучатися» до «внутрішнього середовища» гри, водночас 
залишаючись поза її межами з «холодною» головою. При цьому завжди 
важливо постійно пам’ятати, що в контексті психологічних аспектів 
професіоналізму судді провідне місце посідає його неупереджене й однакове 
(безпристрасне) ставлення до команд-суперників. 
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Вищевказане на практиці підкреслюється й закріплюється певними діями. 

Наприклад, на міжнародних змаганнях арбітр по черзі підходить до тренерів 
обох команд, тисне їм руки й бажає успіху (говорить “Good luck!”). У такій 
спосіб суддя дає зрозуміти, що він команди-учасники гри для нього між собою 
рівні. Це у свою чергу потребує вміння контролювати й керувати своїм 
психологічним станом – передусім бути сконцентрованим і врівноваженим, 
незважаючи на різні емоції та почуття, які можуть виникати перед початком 
змагання. 

Отже, щоб успішно використовувати психологічні резерви у підготовці 
суддів з баскетболу, слід проводити конкретну додаткову роботу для 
забезпечення повноцінного формування особистості судді. Така діяльність за 
своєю логікою повинна розпочинатися з діагностики індивідуально-
психологічних особливостей суддів-початківців. 

Вивчення питання щодо застосування можливих психологічних методик 
дозволило обрати найбільш адекватні для даного досліджуваного випадку, а 
саме: 

– таблиці Шульте – для визначення рівня стійкості уваги та динаміки 
працездатності; 

– теппінг-тест – для визначення властивостей нервової системи і 
коефіцієнту функціональної асиметрії; 

– методика дослідження швидкості – для визначення динамічності та 
рухливості нервових процесів. 

Застосування даних методик на практиці дозволить сформувати певні 
підгрупи серед суддів-початків за їх індивідуально-психологічними 
особливостями та розробити для них інноваційну програму підготовки. 

Висновки. Таким чином, використання психологічних резервів у 
підготовці суддів з баскетболу доцільно розпочинати з формування у них 
почуття впевненості щодо успіху своєї діяльності. Для цього слід передусім 
обрати адекватні методики, за допомогою яких можна вивчити їх 
індивідуально-психологічні особливості.  

Перспективи подальших досліджень з обраної проблеми полягають у 
здійсненні наступних кроків – в обробці отриманих даних за наслідками 
застосування вказаних психологічних методик та визначенні за певними 
ознаками складу підгруп серед суддів-початківців, для яких можна бути 
вдосконалити програму їхньої підготовки.  
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РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ТА ФІЗИЧНОГО 

РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ 7–8-Х КЛАСІВ 
 

Анотація. Результати дослідження свідчать про те, що рівень фізичних 
якостей школярів у середньому відповідає оцінці «добре», а показники 
фізичного розвитку, в основному, нижче відповідних норм.  

Ключові слова: фізичні якості, фізичний розвиток, фізичне виховання, 
школярі. 

 
Вступ. На сучасному етапі розвитку суспільства, враховуючи економічну 

і екологічну ситуацію, що склалася в нашій країні, питання покращення 
здоров’я нації є головним. Прогрес комп’ютерних технологій, погана екологія, 
недостатня фізична рухливість − усі ці чинники несприятливо впливають на 
здоров’я і рівень фізичної підготовленості школярів. Питання підвищення 
рухової підготовленості і поліпшення фізичного розвитку дітей шкільного віку 
є актуальним після летальних випадків, що почастішали на уроках фізичної 
культури.  

На думку таких авторів, як В. І. Лях [2], Ж. К. Холодов, В. А. 
Кузнецов [6] та ін., середній шкільний вік є найбільш сприятливим для 
розвитку більшості фізичних якостей.  

Виходячи з вищесказаного, питання підвищення рівня розвитку фізичних 
якостей та фізичного розвитку школярів середніх класів залишається 
актуальним і потребує подальшого вивчення. 

Мета дослідження: визначити рівень розвитку фізичних якостей та 
фізичного розвитку учнів 7–8-х класів загальноосвітньої школи.  

Завдання:  
1. Визначити рівень розвитку фізичних якостей учнів 7–8-х класів. 
2. Дослідити рівень фізичного розвитку (за антропометричними даними) 

школярів 13–14 років. 
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково-

методичної літератури, педагогічне тестування, методи дослідження фізичного 
розвитку та методи математичної обробки результатів. 

Результати дослідження та їх обговорення. Рівень розвитку фізичних 
якостей школярів 7–8–х класів визначався за результатами тестів, 
запропонованих у навчальній програмі «Фізична культура. 5–9 класи» [5], 
тестах Л. П. Сергієнка [4] та В. А. Романенка [3]. Досліджувались: бистрота, 
спритність, сила, гнучкість витривалість та швидкісно-силові якості. 

Результати рівня розвитку фізичних якостей школярів 7–8-х класів 
представлені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Рівень розвитку фізичних якостей школярів 7–8-х класів 
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Х 10,24 
± 0,60 

5,21 ± 
0,37 

10,09 
± 0,61 

9,71 ± 
0,50 

5,36 ± 
2,47 

171,07 
± 10,77 

42,86 
± 3,51 

16,93 ± 
5,77 

30,00 ± 
6,47 

Д 10,98 
± 0,71 

6, 08 ± 
0,38 

10,83 
± 0,80 

11,83 ± 
1,67 

10,13 ± 
4,26 

158,13 
± 11,00 

49,38 
± 3,74 

11,38 ± 
5,68 

26,88 ± 
4,58 

t ст - 2,46 - 5,11 - 2,23 - 3,50 - 2,90 - 2,68 - 4,02 2,19 1,32 

7 

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

Х 10,2 ± 
0,60 

5,16 ± 
0,38 

9,59 
±0,57 

9,32 ± 
0,55 

6,33 ± 
2,96 

180,56 
± 9,5 

45,89 
± 5,49 

22,56 ± 
4,19 

43,33 ± 
6,20 

Д 10,98 
± 0,78 

5,72 ± 
0,45 
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± 0,56 

11,54 ± 
0,69 

10,33 ± 
5,00 
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± 7,99 

55,67 
± 5,57 

14,00 ± 
3,41 

33,58 ± 
4,03 

t ст - 2,59 - 3,09 - 3,45 - 8,20 - 2,29 4,18 - 4,02 5,01 4,11 

8 

р <0,05 <0,05 <0,05 <0,001 <0,05 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
 
Розглядаючи результати човникового бігу 4х9 м, бігу на 30 м, 60 м та бігу 

на 2000 м хлопців та дівчат, слід зазначити, що показники хлопців 7–8-х класів 
достовірно краще, ніж дівчат (р<0,05; р<0,001). Аналізуючи результати нахилу 
вперед з положення сидячи та показники стрибків через скакалку за 20 с, слід 
повідомити, що результати дівчат 7–8-х класів достовірно кращі, ніж хлопців 
(р<0,05; р<0,001). Порівнюючи дані стрибків у довжину з місця, згинання і 
розгинання рук в упорі лежачи та піднімання тулуба в сід за 1 хвилину, слід 
зазначити, що результати хлопців 7–8-х класів достовірно кращі, ніж дівчат 
(р<0,05; р<0,001). Виняток становлять показники піднімання тулуба в сід за 1 
хвилину, де достовірності відмінностей не спостерігається (р>0,05). 

Порівняння показників фізичних якостей у віковому аспекті виявило, що 
результати з віком, в основному, покращуються.  

Порівнюючи результати досліджень з відповідними нормами, слід 
зазначити, що рівень розвитку фізичних якостей у школярів 7–8-х класів в 
середньому відповідає оцінці «добре». 

Рівень фізичного розвитку (за антропометричними даними) школярів 7–
8–х класів визначався за нормами, представленими Т. Ю. Круцевич [1]. 
Досліджувались: довжина тіла, маса тіла та окружність грудної клітини. 

Результати рівня фізичного розвитку школярів 7–8-х класів представлені 
в таблиці 2. 

Розглядаючи результати вимірювання довжини тіла та ваги, слід 
зазначити, що показники хлопців 7-го класу менші, ніж показники дівчат 7-го 
класу, а показники хлопців 8-го класу більші, ніж показники дівчат 8-го класу. 
Достовірності відмінностей не спостерігається (р>0,05). Аналізуючи результати 
окружності грудної клітини слід зазначити, що показники хлопців 7–8-х класів 
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достовірно вищі, ніж показники дівчат (р<0,05; р<0,001).  

 
Таблиця 2 

Рівень фізичного розвитку школярів 7–8-х класів 

Клас Стать  n Довжина тіла 
(см) Маса тіла (кг) 

Окружність 
грудної клітини 

(см) 
хлопці 14 151,43 ± 5,84 42,86 ± 4,83 75,93 ± 4,73 
дівчата 8 156,50± 5,8 46,00 ± 3,63 71,75 ± 2,96 

t ст - 1,97 - 1,73 2,54 
7 

р >0,05 >0,05 <0,05 
хлопці 9 161,22 ± 5,80 51,56 ± 4,64 79,67 ± 3,47 
дівчата 12 159,08 ± 4,38 51,42 ± 4,44 72,50 ± 3,45 

t ст 0,93 0,07 4,70 
8 

р >0,05 >0,05 <0,001 
 
Аналізуючи дані довжини тіла та окружності грудної клітини у віковому 

аспекті, варто відмітити, що результати учнів 8-го класу вищі, ніж показники 
учнів 7-го класу. У хлопців показники мають достовірний характер (p<0,001), а 
у дівчат достовірності відмінностей не спостерігається (p>0,05). Розглядаючи 
дані маси тіла у віковому аспекті варто відмітити, що результати хлопців та 
дівчат 8-го класу достовірно вищі, ніж показники учнів 7-го класу (p<0,001; p< 
0,05). 

Порівняння результатів довжини тіла та ваги з нормами виявило, що 
показники зросту хлопців та дівчат менші нормативних. Аналіз даних 
окружності грудної клітини з відповідними нормами виявило, що у хлопців 7–
8-х класів окружність грудної клітини більша за норми, у дівчат 7-го класу – 
показники співпадають з нормами, а у дівчат 8-го класу – менші за норми. 

Висновки: 
1. Порівнюючи результати рівня розвитку фізичних якостей учнів 7–8-х 

класів у статевому аспекті, слід відмітити, що показники хлопців, в основному, 
достовірно вищі, ніж результати дівчат. Виняток складають показники нахилу 
вперед та стрибків через скакалку за 20 с, де результати дівчат достовірно 
кращі, ніж дані хлопців. 

Порівняння показників рівня розвитку фізичних якостей у віковому 
аспекті виявило, що результати учнів 8-го класу, в основному, переважають 
показники школярів 7-го класу.  

Дані проведених досліджень свідчать про те, що рівень розвитку 
фізичних якостей у школярів 7–8-х класів в середньому відповідає оцінці 
«добре». 

2. Розглядаючи показники рівня фізичного розвитку у статевому аспекті, 
слід відмітити, що дані хлопців, в основному, достовірно кращі, ніж показники 
дівчат. Виняток складають показники зросту та ваги учениць 7-го класу, у яких 
ці дані достовірно вищі, ніж у хлопців. 
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Порівняння результатів дослідження у віковому аспекті виявило, що 

показники фізичного розвитку учнів 8-го класу достовірно кращі, ніж 
показники школярів 7-го класу.  

Аналіз результатів дослідження показав, що рівень фізичного розвитку у 
школярів 7–8-х класів у середньому нижчий, ніж запропоновані норми, за 
винятком показників окружності грудної клітини, де результати хлопців 
переважають нормативні. 

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку можуть 
полягати у визначенні динаміки рівня розвитку фізичних якостей та фізичного 
розвитку школярів 7–8-х класів.  
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САМООЦЕНКИ ДЕТЕЙ 7–10 ЛЕТ КАК БАЗОВЫЙ  

КОМПОНЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 
СПОРТИВНОЙ БАЛЬНОЙ ПАРЕ 

 
Аннотация. На основе психодиагностического исследования детей 7–10 

лет, занимающихся спортивными бальными танцами, охарактеризованы 
особенности самооценки их личности.  

Ключевые слова: спортивные бальные танцы, самооценка, 
взаимодействие.  

 
Введение. Среди факторов, обуславливающих эффективное 

межличностное взаимодействие в спортивной бальной паре, центральное место 
принадлежит самооценке. Ведь самооценка – это не что иное, как 
представление человека о самом себе, сформировавшееся вследствие сравнения 
себя с другими людьми, специалистами в той или другой сфере деятельности, в 
т. ч. и в спортивной.  

Цель исследования: исследовать особенности самооценки личности 
детей 7–10 лет, которые занимаются спортивными бальными танцами. 

В процессе выполнения исследования использовался комплекс 
теоретических, эмпирических и статистических методов. Теоретические 
методы: теоретико-методологический анализ проблемы, сравнение и 
обобщение данных. Эмпирические методы: беседа, наблюдение, 
психодиагностический метод. Психодиагностический метод был реализован с 
помощью методики «Шкала самооценки – лесенка». 

Результаты исследования и их обсуждение. Самооценка детей 7–10 лет, 
которые занимаются спортивными бальными танцами, представлена в 
диапазоне от заниженной до адекватной и завышенной. Самооценка мальчиков 
характеризуется адекватностью и положительной динамикой уровня 
самооценки от среднего до оптимально высокого. У девочек чаще имела место 
неадекватная (завышенная или заниженная) самооценка. 

Выводы: 
1. Уровень самооценки детей младшего школьного возраста, которые 

занимаются спортивными бальными танцами, является, надежным 
инструментарием для выявления индивидуальных особенностей их личности и 
определения готовности к эффективному взаимодействию, а также дает 
возможность тренеру в определённой мере влиять на повышение спортивных 
результатов своих подопечных.  

2. Уровень самооценки детей 7–10 лет, которые занимаются спортивными 
бальными танцами, представлен следующими вариантами: завышенный 
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уровень самооценки, оптимальный уровень самооценки, средний уровень 
самооценки, заниженный уровень самооценки (менее 50 баллов). Чаще всего 
самооценка детей 7–10 лет соответствует оптимальному высокому или 
среднему уровню.  

3. У детей младшего школьного возраста имеет место определенная 
зависимость уровня самооценки от половых различий. Самооценка мальчиков 
характеризуется более высоким уровнем, более высокой адекватностью по 
сравнению с самооценкой девочек 7–10 лет. 

Перспективы исследования заключаются в разработке практических 
рекомендаций для диагностики и коррекции самооценки юных спортсменов как 
базового компонента их эффективного взаимодействия. 
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ВИВЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ВНЗ У РІЗНІ 

ПЕРІОДИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

Анотація. Наведено результати оцінки діяльності ЦНС, органів 
кровообігу, дихальної системи студентів у різні періоди навчального процесу. 
Проаналізовано початковий рівень показників реакції серцево-судинної системи 
на психоемоційний стрес. Подана порівняльна характеристика зазначених 
показників у періоди модульного контролю і екзаменаційної сесії. Доведено, що 
емоційний стрес негативно впливає на показники кардіореспіраторного блоку 
організму студентів і діяльність ЦНС.  

Ключові слова: стан здоров’я, динаміка, студенти, модульний 
контроль, екзаменаційна сесія. 

 
Вступ. В останні десятиріччя у нашій країні та за її межами 

спостерігається несприятлива демографічна тенденція, пов’язана з 
почастішанням випадків передчасної смерті і значним підвищенням 
чисельності хронічно хворих та інвалідів серед людей працездатного віку. 
Основною причиною таких змін є поширення захворювань органів кровообігу, 
частіше за все це є ішемічні захворювання серцево-судинної системи [1–8]. 
Вказані захворювання виявляються більш за все у людей напруженої розумової 
праці й перед усім у керівників та вчених [9; 10]. Особливу увагу необхідно 
звернути на студентську молодь. Після закінчення вузу діяльність у більшості із 
них буде супроводжуватися із напруженою розумовою працею. Але останнім 
часом погіршення стану здоров’я студентів тісно пов’язано із соціально-
економічними умовами, погіршенням стану здоров’я дітей та підлітків, якості 
життя, зменшенням рухової активності, незадовільною мотивацією та 
ставленням до здорового способу життя [1; 3–5]. У сучасних умовах 
життєдіяльності значний вплив професійних стрес-факторів є одним із 
основних чинників зростання кількості людей із хворобами органів кровообігу 
та центральної нервової системи [1–5]. У цей самий час необхідно звернути 
увагу на дію стрес-факторів у період екзаменаційної сесії, які негативно 
впливають на організм студентів. Одним з найважливіших стрес-факторів, який 
впливає на функціональні показники різних систем організму студентів, є 
високий рівень розумових навантажень у період сесії.  

Мета дослідження. Завдання дослідження. Метою даного дослідження 
було виявити, як змінюється діяльність ЦНС, органів кровообігу, дихальної 
системи студентів у різні періоди навчального процесу. 

Виходячи з цілей дослідження, нами були поставлені такі завдання: 
1) Оцінити показники серцево-судинної, дихальної систем, вищих психічних 
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функцій студентів, які навчаються на 1 курсі у період модульного контролю та 
екзаменаційної сесії. 2) Вивчити зміни, що відбуваються у студентів у стані 
самопочуття, у показниках серцево-судинної, дихальної систем, вищих 
психічних функцій у різні періоди навчального процесу.  

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань були 
використані наступні методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних 
джерел, педагогічні спостереження за фізичним вихованням студентів; метод 
оцінки показника реакції серцево-судинної системи на психоемоційний стрес 
(ПРС); метод оцінки функцій дихальної системи за допомогою розрахунку 
індексу волі, проби Штанге і Генчі; метод оцінки рухливості нервових процесів 
(метод мовної асоціації); розрахунок індексу Кердо, коефіцієнту економічності 
кровообігу (КЕК), одномоментна проба з 20-ма присіданнями, проба Руф’є, 
реакція серцево-судинної системи на психоемоційний стрес; обробку 
результатів за допомогою стандартних методів математичної статистики (Х, δ, 
m, t). 

Дослідження, в якому брали участь студенти 1 курсу у загальні кількості 
34 чоловіки, які навчаються на різних факультетах, було проведено на базі 
Запорізького національного університету. 

Вимірювання показників здійснювали на початку дослідження (вересень, 
2013 року), упродовж першого модулю (жовтень, 2013 року) та під час зимової 
сесії (січень, 2014 року). 

Результати дослідження та їх обговорення. У період складання 
модульного контролю майже всі досліджувані показники студентів 
погіршилися. Знизився показник рухливості нервових процесів і у період 
модульного контролю вже склав 11,25±2,34 відповідей, порівняно з вихідними 
даними дослідження (13,00±3,01 кіл. від.). 

Погіршився, але залишився у межах норми, показник реакції серцево-
судинної системи на психоемоційний стрес (ПРС) (з 0,81±0,39 ум. од. до 
0,98±0,42 ум. од.). Також погіршилися, але залишилися у межах норми такі 
показники, як викид крові міокардом (Індекс Кердо) та коефіцієнт 
економічності кровообігу КЕК. Останній під час модульного контролю склав 
3350±25,15 ум. од. 

У той самий час значно погіршився показник проби Руф’є і вже 
відповідав задовільному рівню (12,34±3,19 ум. од.). Достовірні зміни 
відбувалися за показниками проби Руф’є (t=2,63) та одномоментної проби 
(t=5,18). У результаті чого погіршилося також самопочуття студентів із 
5,10±0,21 до 4,2±0,41 балів й підвищився рівень стомлення, що відмітили 
студенти обох досліджуваних курсів (81, 93% відповідно). 

Погіршення показника рухливості нервових процесів свідчить про 
зростання нервового напруження.  

Нами виявлено значне збільшення чисельності студентів з підвищеним 
рівнем стомлення й зниженою працездатністю у навчальні дні. А це в свою 
чергу негативно впливає на головні системи молодого організму і як наслідок 
цього стану – є основними факторами, що провокують різні захворювання. 
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Дослідивши зміни показників дихальної системи студентів у різні періоди 

навчального процесу встановлено наступне. Так, показники проб Штанге та 
Генчі також мали певні зміни. 

Отже відповідно початку дослідження ці показники знизилися у період 
модульного контролю. Аналогічних змін зазнав і показник, що характеризує 
механізм регуляції дихання, рівень вольових зусиль особистості. У період 
модульного контролю він знизився до 51,48±12,00% при нормі цього показника 
100%. Отже вищезазначене вказує на те, що період модульного контролю, 
пов’язаний з високим нервовим напруженням, впливає на показники кардіо-
респіраторного блоку студентів. 

Необхідно відмітити, що відразу після екзамену встановлено зростання 
частоти серцевих скорочень (ЧСС) із 80,01±1,80 до 95,00±2,12 уд/хв і 
діастолічного артеріального тиску (ДАТ) із 68,26±2,51 до 74,37±1,93. 
Систолічний артеріальний тиск у 50% студентів був підвищений. Збільшення 
ЧСС та артеріального тиску після екзаменів може свідчити про високий рівень 
нервового напруження, що негативно впливає на розумову працездатність. 

Вищевказане може свідчити про порушення вегетативної регуляції 
серцево-судинної системи студентів у період складання екзаменаційної сесії.  

Вимірювання показників, які характеризують діяльність серцево-судинної 
системи студентів, показало, що більшість з них не відповідали нормі. 
Особливо негативних достовірних змін зазнали показники Руфьє (t=12,29) і 
одномоментна функціональна проба (t=5,11). Показник проби Руфьє відповідав 
незадовільному рівню і склав 20,9±0,67 ум.од., а значення одномомнентної 
функціональної проби 67,0±1,45%. 

Знизився показник рухливості нервових процесів з 11,25±2,34 відповідей 
до 9,00±1,67 порівняно з вимірами на етапі модульного контролю і вихідними 
даними дослідження (13,00±3,01 кіл.від.). 

Погіршився, і вже відповідав низькому рівню, показник реакції серцево-
судинної системи на психоемоційний стрес (ПРС). Показник змінився з 
0,98±0,42 ум.од. до 1,32±0,19 ум.од. порівняно з вимірами на етапі модульного 
контролю і з 0,81±0,39 ум.од. до 1,32±0,19 ум.од. порівняно з вихідними 
даними дослідження. 

Коефіцієнт економічності кровообігу КЕК у період складання екзаменів 
відповідав 3650±19,45 ум.од. Це на 50 одиниць вище за норму і порівняно із 
значенням, що було зафіксовано під час модульного контролю 
3350±25,15 ум. од. 

Аналізуючи самопочуття і активність у студентів, встановлено, що їх 
середні значення знизилися відносно настрою студентів. Адже це вказує на 
зростання у студентів втоми.  

Таким чином, середнє значення самопочуття у студентів у період 
складання екзаменів відповідало вже 4,0±0,16 бала порівняно з періодом 
модульного контролю (4,2±0,41 балів). Також знизилося середнє значення 
активності студентів і вже відповідало 3,9±0,41 бала.  

Показник проби Штанге хоча і відповідав нормі, проте знизився до 
44,23±3,04 секунди. Достовірні зміни виявлено між показниками, що 
зафіксовані на початку дослідження і у період екзаменаційної сесії (t=2,8). 
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Середнє значення показника затримки дихання на видиху (проба Генчі) 

відповідало під час екзаменаційної сесії 23,19±2,34 секунди. Проте цей 
показник відповідав нормі.  

Висновки. Вимірювання вихідних даних показників, які характеризують 
діяльність серцево-судинної системи студентів, показало, що вони є у межах 
норми. Проте результати оцінки функціонального потенціалу ССС 
(одномоментна функціональна проба) засвідчили про його задовільний стан. У 
період складання модульного контролю майже всі досліджувані функціональні 
показники ЦНС, ССС та дихальної системи студентів погіршилися, проте 
майже всі відповідали нормі. Достовірні зміни відбувалися за показниками 
проби Руф’є (t=2,63) та одномоментної проби (t=5,18). Більших негативних 
змін, порівняно з вихідними даними і даними модульного контролю, зазнали 
показники нервової, серцево-судинної і дихальної систем у період зимової сесії. 
Більшість з них не відповідали нормі.  

Перспективи подальших досліджень вбачається провести у напрямку 
вивчення проблеми особливостей змін у показниках різних систем організму 
студентів різних курсів. 
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РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ТА ФІЗИЧНОГО  

РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 5–6 РОКІВ 
 

Анотація. Результати рівня розвитку фізичних якостей у дошкільників 
5–6 років у середньому відповідають оцінці «добре», а дані фізичного 
розвитку – середнім показникам.  

Ключові слова: фізичний розвиток; фізичні якості; фізичне виховання; 
діти дошкільного віку; показники. 

 
Вступ. Одне із завдань фізичного виховання в дитячому садку є 

підготовка дітей до навчання в школі. Успіх підготовки дітей до школи багато в 
чому залежить від стану здоров'я і ступені готовності фізіологічних систем 
організму до постійних учбових навантажень. Значущим є процес фізичного 
виховання в дитячому садку, оскільки сприяє підвищенню рівня фізичної 
підготовленості та фізичного розвитку, більш економній роботи серцево-
судинної і дихальної систем, низькою схильністю до різних захворювань [4]. 

Таким чином, питання дослідження рівня розвитку фізичних якостей та 
фізичного розвитку дітей дошкільного віку залишається актуальним.  

Мета – визначити рівень розвитку фізичних якостей та фізичного 
розвитку дітей 5–6 років. 

Завдання: 
1. Оцінити рівень розвитку фізичних якостей дітей 5–6 років. 
2. Дослідити рівень фізичного розвитку (за антропометричними 

показниками) дошкільників. 
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення науково-

методичної літератури, педагогічне тестування, методи дослідження фізичного 
розвитку, методи математичної статистики. 

Результати досліджень. Рівень розвитку фізичних якостей дошкільнят 
5–6 років визначався за результатами виконання тестів, запропонованих 
Ж. К. Холодовим, В. С. Кузнєцовим [3] та Т. А. Тарасовою [2]. Досліджувались: 
бистрота, швидкісно-силові здібності, сила, гнучкість та координаційні 
здібності. 

Показники рівня розвитку фізичних якостей дітей дошкільного віку 
представлені у таблиці 1. 

Порівняння показників бігу на 30 м хлопчиків та дівчаток 5–6 років 
виявило, що результати хлопчиків краще, ніж дівчаток. Слід відмітити, що у 
дошкільнят 5 років результати мають достовірність відмінностей (р<0,05), а у 
дітей 6 років результати носять недостовірний характер (р>0,05).  
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Таблиця 1 

Показники рівня розвитку фізичних якостей хлопчиків та 
дівчаток 5-6 років 

Біг 30 м, с 
Стрибки у 
довжину з 
місця, см 

Нахил 
тулубу 

вперед з 
положення 
сидячи, см 

Піднімання 
тулубу в сід 
за 30 с, разів 

Стійка на 
одній нозі, 

с 
Ві
к С

та
ть

 

n 

Х±m 
Х 11 8,33±0,35 106,45±4,27 7,10±1,07 14,45±2,07 6,63±1,56 
Д 10 8,90±0,54 104,50±4,14 8,05±1,80 13,50±1,43 9,60±2,06 

t кр 2,14 2,10 2,14 2,10 2,10 

t ст 2,72 1,06 1,46 1,23 3,67 5 
ро

кі
в 

р <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,01 

Х 12 7,63±0,31 127,91±4,48 7,13±1,73 17,08±1,78 9,00±1,54 

Д 11 7,90±0,44 120,90±3,88 8,72±1,43 15,54±1,50 10,54±1,75 

t кр 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 
t ст -1,64 4,03 2,41 2,24 2,23 6 

ро
кі

в 

р >0,05 <0,001 <0,05 <0,05 <0,05 
 
Порівняння показників стрибка у довжину з місця та піднімання тулубу в 

сід за 30 с хлопчиків та дівчаток 5–6 років показало, що результати хлопчиків 
перевищують результати дівчат. У дітей 5 років достовірності відмінностей не 
спостерігається (р>0,05), а у дітей 6 років результати носять достовірний 
характер (р<0,05; р<0,001).  

Розглядаючи результати нахилу тулубу вперед з положення сидячи дітей 
5–6 років, слід зазначити, що показники дівчат краще, ніж хлопців. Результати 
дошкільнят 5 років достовірності відмінностей не мають (р>0,05), а результати 
дітей 6 років відрізняються достовірно (р<0,05). 

Порівнюючи результати стійки на одній нозі, слід зазначити, що 
результати дівчат 5–6 років достовірно кращі, ніж показники хлопців (р<0,05–
0,01). 

Аналізуючи показники рівня розвитку фізичних якостей у віковому 
аспекті, слід зазначити, що з віком результати достовірно покращуються 
(р<0,01–0,001). Виняток складають показники нахилу тулубу вперед з 
положення сидячи дошкільників 5–6 років та стійки на одній нозі дівчат 5–6 
років, у результатах яких достовірність відмінностей відсутня (р>0,05).  

Порівнюючи показники бігу на 30 м з нормами, запропонованими 
Т. А. Тарасовою [2], слід відмітити, що діти 5–6 років виконують вправу на 
оцінку «добре» за винятком дівчат 5 років, які виконали вправу на оцінку 
«задовільно».  

Порівняння результатів стрибка у довжину, нахилу тулубу вперед з 
положення сидячи, піднімання тулубу в сід та стійки на одній нозі з нормами, 
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запропонованими Ж. К. Холодовим та В. С. Кузнєцовим [3] виявило, що 
дошкільники 5–6 років виконали вправу на оцінку «добре», крім дівчат 5–6 
років, які виконали вправу стрибок у довжину з місця на оцінку «задовільно».  

Рівень фізичного розвитку дошкільників визначався за показниками норм 
представлених у Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у 
світі» [1]. Досліджувались: довжина тіла, маса тіла та окружність грудної 
клітини (табл. 2).  

Таблиця 2 
Показники фізичного розвитку хлопчиків та дівчаток 5-6 років 

Довжина тіла, см Маса тіла, кг ОГК, см 
 Ві

к Стать n Х±m 
Х 11 112,72±3,63 17,87±1,26 53,27±1,34 
Д 10 107,90±2,84 17,75±1,28 54,67±1,97 

t кр 2,11 2,11 2,11 
tст 3,40 0,21 1,87 5 

ро
кі

в 

P <0,01 >0,05 >0,05 
Х 12 118,08±3,42 20,37±2,27 56,036 ±2,13 
Д 11 117,72±3,31 20,90±1,31 56,65±2,10 

t кр 2,10 2,10 2,10 
tст 0,25 0,37 0,66 6 

ро
кі

в 

P >0,05 >0,05 >0,05 
 
Порівняння показників довжини тіла у статевому аспекті виявило, що 

результати хлопчиків 5–6 років краще, ніж у дівчаток. Слід відмітити, що у 
дітей 5 років результати мають достовірний характер (р<0,01), а у дошкільнят 6 
років результати достовірності відмінностей не мають (р>0,05).  

Порівняння показників маси тіла хлопчиків та дівчаток 5–6 років 
виявило, що результати хлопчиків більші, ніж дівчаток. Слід відмітити, що 
результати мають недостовірний характер відмінностей (р>0,05). 

Порівняння показників окружності грудної клітини хлопчиків та дівчаток 
5–6 років виявило, що результати дівчат більші, ніж хлопчиків. При цьому 
достовірності відмінностей не спостерігається (р>0,05). 

Аналіз результатів довжини тіла, маси тіла та окружності грудної клітини 
показав, що з віком результати дітей достовірно покращуються (р<0,01–0,001), 
за винятком результатів окружності грудної клітини дівчаток 5–6 років, у 
показниках яких достовірності відмінностей не має (р>0,05). 

Порівняння результатів фізичного розвитку з нормами, запропонованими 
у базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» [1], виявило, 
що дані хлопчиків та дівчаток 5–6 років відповідають середнім показникам. 

Висновки: 
1. Дані проведених досліджень свідчать про те, що рівень розвитку 

фізичних якостей у дошкільників 5–6 років в середньому відповідає оцінці 
«добре». Порівняння у статевому аспекті виявило, що показники хлопців, в 
основному, достовірно вищі, ніж результати дівчат. У віковому аспекті 
показники фізичних якостей дошкільнят 6 років переважають результати дітей 
5 років. 
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2. Рівень фізичного розвитку дошкільнят 5–6 років відповідає середнім 

показникам. Аналіз даних у статевому аспекті показав, що показники хлопців, в 
основному, достовірно вищі, ніж результати дівчат. Порівняння показників у 
віковому аспекті виявило, що результати фізичного розвитку дошкільнят 6 
років переважають дані дошкільнят 5 років.  

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку можуть 
полягати у дослідженні впливу експериментальної методики на рівень розвитку 
фізичних якостей та фізичного розвитку дошкільників 5–6 років. 
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Анотація. Представлено результати дослідження соціально-
психологічної адаптації студентів першого курсу ХДАФК.  

Ключові слова: адаптація, першокурсники. 
 
Вступ. Незаперечне значення проблеми соціально-психологічної 

адаптації студентів-першокурсників визначено тим, що учбова діяльність 
першого року навчання у вищій школі характеризується надмірними фізичними 
та психо-емоційними зусиллями і навантаженнями. З іншого боку, у студента-
першокурсника відбувається перебудова всієї системи ціннісно-пізнавальних 
орієнтацій особистості, походе засвоєння нових способів пізнавальної 
діяльності, формуються певні типи і форми міжособистісних зв’язків і 
відносин. Пошук нових ефективних шляхів вивчення адаптаційних ресурсів 
особистості, як показника психічної працездатності студента і зумовили 
актуальність нашого дослідження. 

Результати дослідження та їх обговорення. Проведено 
психодіагностичне обстеження 93 студентів-першокурсників ХДАФК. Для 
оцінки особистісного адаптаційного потенціалу досліджуваних 
використовували стандартизовану бесіду, спостереження, психодіагностичний 
метод (проективна методика «Малюнок»). 

Аналіз сюжетно-символічного змісту робіт, дозволив виявити такі риси 
особистості, характерні для студентів-першокурсників: досить виражена 
емоційність поряд з амбівалентністю почуттів і навіть імпульсивністю. Разом з 
цим обстеженим студентам першого курсу притаманний високий контроль над 
собою і своїми почуттями. Наявність таких протилежних одна одній рис 
дозволяє припустити існування внутрішніх конфліктів: першокурсники, 
стикаючись з конфліктними ситуаціями зовні і не бажаючи відреагувати на них 
найбільш властивими їм емоційними способами, неприйнятними для 
оточуючих, навчилися придушувати їх у собі. 

Чітке усвідомлення цілей і прагнення їх реалізувати характеризують 69 
(74%) обстежених першокурсників, вони ясно бачать перед собою цілком 
реальні цілі, і, сповнені рішучості. З іншого боку, в ситуаціях, пов’язаних з 
ефективною організацією свого часу, більшість випробовуваних відчувають 
себе загнаними в кут. 27 (29%) першокурсників відобразили в малюнках 
переживання легкої кризи, відчувають себе безпорадними в деяких ситуаціях, 
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або бажають ухилитися від якоїсь обов’язки. Такий стан визначається великою 
кількістю нових правил поведінки і заборон, з якими доводиться рахуватися 
першокурсникам, але яким вони слідують, лише тому, що так вважають 
важливі для них люди. У 15 (16%) студентів має місце виражена потреба в 
захищеності, пошук життєвої опори. Для 79 (84%) студентів-першокурсників 
властива наполегливість у досягненні цілей, амбіційність, прагнення до 
осягнення нового. 

52 (55%) обстежених студента з оптимізмом дивляться в майбутнє, 
мріють про дружбу і ніжність. 63 (67%) першокурсника переповнені почуттями, 
але тримаються холодно і приховують свої емоції. Найбільші труднощі для 
обстежених студентів – першокурсників пов’язані зі зміною звичного ритму 
життя, браком часу на самопідготовку і його правильним використанням, також 
розлукою з батьками. 

Висновки: Для студентів-першокурсників характерна активна адаптація, 
яка сприяє успішній соціалізації в цілому. Студенти не тільки приймають 
норми і цінності нового соціального середовища, а й будують свою діяльність, 
стосунки з людьми на їх основі. Результати нашого дослідження підтверджують 
дані інших робіт, спрямованих на вивчення адаптаційних особливостей 
першокурсників, що дозволяє нам зробити висновок про подальшу доцільність 
використання рисуночних тестів в арсеналі спортивного психолога як методу, 
вивчення особистості і колективу. А так само як методу, який сприяє 
самовираженню, самопізнання і особистісного росту спортсмена. 

Перспективи дослідження в подальшому контролі соціально-
психологічної адаптації першокурсників та формуванні у них позитивної 
мотивації до навчальної діяльності.  
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Анотація. У роботі досліджується вплив мотивації на результати 

спортивної діяльності вихованців дитячо-юнацької спортивної школи. 
Ключові слова: мотивація, психологічний клімат, самооцінка, спортивні 

результати. 
 
Вступ. На сьогоднішній день досить гостро стоїть проблема низької 

психологічної мотивації українських спортсменів, про що можна судити за 
результатами спортивної діяльності наших команд в деяких видах спорту. У 
зовсім небагатьох спортивних командах є свій спортивний психолог, і тренери 
не завжди розуміють важливість психологічної роботи з членами команди. 
Мотивація має високу значущість для будь-якої діяльності людини, особливо 
вона необхідна в спорті, де потрібно досягти кращого результату в ситуації 
жорсткої конкуренції з іншими спортсменами та спортивними командами. 
Специфіка дитячої та шкільної психодіагностики вимагає швидкості 
обстеження і акцентування на конкретній проблемі. 

Сенс діяльності людини – не тільки в тому, щоб отримати результат; сенс 
діяльності полягає і в самій діяльності, і в самому процесі діяльності, у тому, 
щоб виявляти фізичну й інтелектуальну активність. Так само як і фізична 
активність, розумова активність сама по собі приносить людині задоволення і є 
специфічною потребою. Коли суб’єкта спонукає сам процес діяльності, а не її 
результат, то це свідчить про наявність процесуального компонента мотивації. 

Успіх у будь-якій діяльності залежить не лише від здібностей і знань, а й 
від мотивації. Чим вищий рівень мотивації, чим більше чинників спонукають 
людину до діяльності, тим більше зусиль вона схильна докладати. 
Високомотивовані індивіди більше працюють і, як правило, досягають кращих 
результатів у діяльності. Часто трапляється так, що менш здібний, але більш 
мотивований спортсмен досягає вищих успіхів у діяльності, ніж його 
обдарований товариш. Це і не дивно, оскільки людина з високим рівнем 
мотивації багато працює і досягає кращих результатів. 

Мотиви занять фізичною культурою і спортом умовно діляться на 
загальні та конкретні. До загальних мотивами слід віднести бажання вихованця 
займатися фізичними вправами взагалі. Конкретними мотивами є бажання 
виконувати будь-які певні вправи, дитина має бажання займатися будь-яким 
спортом. Так, майже всі молодші школярі віддають перевагу іграм. Інтереси 
підлітків вже більш диференційовані. 
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Мета дослідження. Теоретично обґрунтувати і довести в ході 

експерименту вплив мотивації на результати спортивної діяльності у дітей 
молодшого шкільного віку. 

Методи дослідження. Вивчення літературних джерел, спостереження за 
учнями, індивідуальні та колективні бесіди з ними; ведучим методом є 
психодіагностичний метод.  

Задачі дослідження: 
1. Огляд та аналіз літератури за темою дослідження . 
2. Вибір методів експериментального дослідження впливу мотивації на 

результати спортивної діяльності дітей. 
3. Проведення експериментального дослідження. 
4. Обробка й аналіз результатів експерименту, формулювання висновків.  
Результати дослідження та їх обговорення. Специфіка дитячої та 

шкільної психодіагностики вимагає швидкості обстеження і акцентування на 
конкретній проблемі. Значення має не тільки вибір методу дослідження, а й 
якісна характеристика отриманих даних, яка визначатиме хід і результати 
діагностичної та корекційної роботи. 

Оскільки іноді необхідна оперативна інформація про дитину, велике 
значення набувають методики, не пов'язані з громіздкою процедурою обробки і 
дозволяють здійснити експрес – діагностику. Експрес-методи базуються на 
якісному аналізі висловлювання дітей, продуктів їх діяльності і способів 
виконання ними завдань.  

Результати діагностики за методикою «Діагностика мотивації 
відвідування спортивних занять Орлової Л. Г.». дозволили дізнатися, що 
конкретно мотивує учнів відвідувати спортивну секцію. За результати 
дослідження, основна мотивація відвідування занять у 19 опитаних – це 
бажання проявити себе у спорті. Наступна за кількістю набраних балів 
мотивація – це бажання розвинути свої фізичні якості (14 опитаних). Рівна 
кількість балів у мотивації спілкування з друзями і вимоги батьків. Це говорить 
про те, що діти, які вибрали ці варіанти відповідей, не зовсім впевнені в собі і 
точно не визначилися в роді своїх занять. Вони або не знають, яким видом 
спорту зайнятися (вимога батьків), або діти порівнюють тренування з розвагою 
(спілкування з друзями). 

У цілому у більшості дітей (33 особи), що навчаються у спортивній 
школі, мотивація спрямована на досягнення будь-яких результатів (розвинути 
фізичні якості або проявити себе у спорті). Престиж обраного виду спорту у 
вихованців молодшого шкільного віку не має значення, в силу свого віку діти 
не усвідомлюють повного значення цього поняття, для них це не головне. 
Таким чином, загальний аналіз показав, що домінуючою мотивацією у дітей є 
бажання проявити себе у спорті (19 осіб), решта мотивів мають стійку форму, 
що говорить про гарний рівень спортивної мотивації вихованців. Діти 
відвідують тренування за власним інтересам. 

Висновки. Мотивація особистості виступає запорукою її ефективної та 
результативної діяльності, тим паче у спорті. У більшості вихованців 
молодшого шкільного віку, які тренуються у спортивних секціях, мотивація 
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спрямована на досягнення будь-яких результатів (розвинути фізичні якості або 
проявити себе у спорті). 

Перспективи подальших досліджень у розробці програм формування 
позитивної спортивної мотивації у дітей молодшого шкільного віку. 
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ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗНУ 
 

Анотація. Наведено результати оцінки ступеня впливу індивідуального 
підходу у процесі фізичного виховання студенток вищих навчальних закладів із 
використанням засобів аеробіки (програма «пілатес»). Програма «пілатес» 
була спрямована на розвиток силової витривалості і гнучкості, а також рівня 
фізичного здоров’я. Проаналізовано функціональні показники (життєва 
ємкість легенів, частота серцевих скорочень (ЧСС), артеріальний тиск, маса 
тіла, зріст, динамометрія кисті і час відновлення ЧСС після 20 за 30 с) дівчат 
контрольної і експериментальної груп на початку та наприкінці навчального 
року, а також показники фізичної підготовленості за 8 тестами. Доведено, 
що під впливом індивідуального підходу у процесі занять, до яких входили 
вправи з пілатесу і індивідуально підбирався рівень фізичного навантаження, 
наприкінці дослідження підвищився рівень здоров’я дівчат експериментальної 
групи. 

Ключові слова: вищий навчальний заклад, студентки, фізичне 
виховання, пілатес, функціональні показники, фізична підготовленість. 

 
Вступ. Фізична культура студентів являє собою нерозривну складову 

частину вищої гуманітарної освіти. Вона виступає якісним і підсумовуючим 
заходом комплексного впливу різних форм, засобів і методів на особистість 
майбутнього фахівця в процесі формування його професійної компетенції. 
Результатом цього процесу є рівень індивідуальної фізичної культури кожного 
студента, його духовність, рівень розвитку професійно значимих здібностей [1–
5]. 

Оскільки здоров’я оцінюють за різними критеріями [2], до теперішнього 
часу немає єдиних підходів до оцінки рівня здоров’я і зовсім відсутні дані про 
характеристику самих рівнів фізичного здоров’я, що ускладнює їх 
використання на практиці [3]. 

Організація процесу фізичного виховання у ВНЗ вимагає удосконалення, 
спрямованого на покращення здоров’я студентів. Життя й здоров’я людини є 
найважливішими суспільними цінностями, з урахуванням яких повинні 
визначитися усі інші цінності й блага. Створення державою умов для реалізації 
права громадянина на охорону здоров’я сприяє суспільно-економічному 
розвитку держави й зміцненню її безпеки. 

Мета дослідження – виявити вплив індивідуального підходу до процесу 
фізичного виховання на рівень фізичного здоров’я і показники фізичної 
підготовленості студенток 1 курсу ЗНУ. 
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У відповідності до мети дослідження були поставлені наступні завдання: 

1) Визначити рівень фізичного здоров’я студенток експериментальної та 
контрольної груп на початку дослідження. 2) Оцінити показники фізичної 
підготовленості студенток обох досліджуваних груп на початку дослідження. 
3) Виявити ступінь впливу індивідуального підходу в організації процесу 
фізичного виховання на рівень фізичного здоров’я і показники фізичної 
підготовленості студенток експериментальної групи.  

Матеріал і методи дослідження. У ході дослідження здійснювали: аналіз 
та узагальнення літературних джерел за темою дослідження; педагогічні 
спостереження за фізичним вихованням студентів; педагогічний експеримент; 
оцінку рівня фізичного здоров’я студентів за методикою Апанасенко Г.Л. 
вимірювали в стані спокою: життєву ємкість легенів, частоту серцевих 
скорочень (ЧСС), артеріальний тиск, масу тіла, довжину тіла, динамометрію 
кисті і час відновлення ЧСС протягом 3 хв після 20 глибоких присідань за 30 с; 
розрахунок інтенсивності тренувального навантаження за показником ЧСС; 
опитування викладачів кафедри фізичного виховання ЗНУ; тестування рівня 
фізичної підготовленості студентів; обробку результатів за допомогою 
стандартних методів математичної статистики (Х, δ, m, t). 

Дослідження, в якому брали студентки 1 курсу різних факультетів у 
загальній кількості 50 осіб, було проведено на базі Запорізького національного 
університету. Студентів було поділено на 2 групи (контрольну і 
експериментальну). До складу контрольної групи (К) увійшли дівчата в 
кількості 30 осіб, які займалися на заняттях з фізичної культури за загальною 
методикою, відповідно робочої програми з фізичного виховання для студентів 
ВНЗ (загальна фізична підготовка (ЗФП)). До складу експериментальної групи 
(Е) увійшли дівчата в кількості 20 осіб.  

Методика підготовки дівчат Е групи передбачала застосування 
диференційованих фізичних навантажень відповідно до функціональних 
характеристик організму студенток у процесі фізичного виховання засобами 
аеробіки (програма «пілатес»). Програма «пілатес» була спрямована на 
розвиток силової витривалості і гнучкості. Також з дівчатами 
експериментальної групи застосовувалися заняття з базової аеробіки. 

Результати дослідження та їх обговорення. Аналізуючи результати 
розподілу дівчат експериментальної і контрольної групи за рівнями фізичного 
здоров’я встановлено наступне. 

Найбільша кількість дівчат експериментальної групи на початку 
дослідження мали нижче за середній рівні фізичного здоров’я. Аналогічна 
ситуація склалася і у дівчат контрольної групи: найбільша їх кількість мали 
нижче за середній рівні фізичного здоров’я. Загальна оцінка рівня здоров’я 
дівчат експериментальної групи відповідала низькому рівню, контрольної – 
нижче за середній. За індексом маси тіла у дівчат контрольної і 
експериментальної групи не виявлено достовірних розбіжностей. У дівчат 
експериментальної групи він дорівнював 375,65±0,30 у. о. (0 балів), а у дівчат 
контрольної – 377,31±0,33 у. о. (0 балів). Показники життєвого індексу у дівчат 
експериментальної групи склали 51,02±1,43 у. о. (4 бали); у дівчат контрольної 
групи 52,48±1,00 у. о. (4 бали). За співвідношенням життєвої ємності легень до 
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маси тіла у дівчат обох груп рівень здоров’я відповідав вище за середній. 
Показники силового індексу у дівчат експериментальної групи були на рівні 
40,02±1,74 у. о. (0 балів); у дівчат контрольної групи 52,05±1,54 у. о. (2 бали). За 
співвідношенням динамометрії кисті до маси тіла у дівчат експериментальної 
групи діагностовано низький рівень здоров’я, а у дівчат контрольної групи – 
середній. Індекс Робінсона у дівчат експериментальної групи в середньому 
дорівнював 96,32±2,04 у. о. (0 балів); у дівчат контрольної групи – 
98,15±2,01 у. о. (0 балів). За співвідношенням частоти серцевих скорочень і 
систолічного артеріального тиску у дівчат обох досліджуваних груп визначено 
нижче за середній рівень здоров’я. Час відновлення ЧСС у дівчат 
експериментальної групи склав 140,49±6,66 с (1 бал); у контрольної групи – 
146,74±6,92 с (1 бал). За відновленням серцево-судинної системи після 
незначного навантаження у дівчат обох груп діагностовано рівень фізичного 
здоров’я нижче середнього. Загальна оцінка рівня фізичного здоров’я у дівчат 
експериментальної групи дорівнювала 1 балу – низький рівень, у дівчат 
контрольної групи – 4 балам та рівню нижче за середній.  

Показники тестів, які отримані на початку навчального року зафіксовано 
такі. Середній результат в утриманні положення напівприсяді у дівчат К групи 
склав – 17,92±2,25 с, у дівчат Е – 16,93±2,29 с. У згинанні-розгинанні рук в 
упорі лежачи зафіксовано низькі результати дівчат як К, так і Е групи. У дівчат 
К групи він становив 5,14±0,94 разів, Е групи – 4,80±1,31 разів. В утриманні 
упору лежачи на передпліччях результат дівчат К групи перевищував результат 
дівчат К групи (38,67±4,62 с і 36,05±5,05 с) відповідно. Результати 
«Скручування» тулуба теж не мали достовірних розбіжностей між 
результатами дівчат К і Е груп. Кращим виявився результат дівчат Е групи 
16,75±2,95 разів, результат дівчат К групи становив 16,47±1,55 разів. Низькі 
показники були зафіксовані в утримуванні ніг в положенні кута. Результат 
дівчат Е групи виявився нижчим (5,93±0,93 с), ніж результат дівчат К групи 
(6,22±0,65 с). У тесті «Стоячи спиною до стіни, нахил в сторону» кращий 
результат належав дівчатам К групи і склав 16,28±1,77 см, результат дівчат Е 
групи склав – 15,97±1,73 см. У тестах «Викрут назад із хватом руками за 
сантиметрову стрічку» та «Нахилу вперед з положення стоячи» результати 
дівчат обох досліджуваних груп майже не відрізнялися. 

У результаті проведення експерименту нами визначено, що контингент 
дівчат експериментальної групи наприкінці дослідження був представлений 
рівнями здоров’я – від низького до високого. Серед дівчат експериментальної 
групи – 1 (5%) студентка із низьким загальним рівнем фізичного здоров’я, 
3 (40%) студентки із рівнем нижче середнього, вище за середній – 6 (30%) та 
9 (45 %) – із середнім; серед дівчат контрольної групи – 6 (20%) студенток із 
низьким рівнем фізичного здоров’я, 7 (23%) студенток із рівнем нижче 
середнього, вище за середній – 5 (17%) та 12 (40%) – із середнім рівнем. 

Отже під впливом індивідуального підходу в організації занять з 
фізичного виховання кількість дівчат експериментальної групи з рівнями 
здоров’я нижче за середній і низьким зменшилася з 35% до 20%, а кількість 
дівчат з рівнем здоров’я вище за середній зросла на 20%. Не змінилася кількість 
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дівчат з високим рівнем здоров’я. У контрольній групі дівчат зміни були менш 
виражені.  

Наприкінці дослідження кількість дівчат з низьким і нижче за середній 
рівні зменшилася з 35% до 20%, а з середнім і вище за середній рівні 
збільшилася. Підвищилися рівні показників дівчат експериментальної групи: 
індекс маси тіла з середнього на вище за середній; індекс Робінсона з рівня 
нижче за середній на середній; силовий індекс з низького на середній і за часом 
відновлення ЧСС після 20 присідань з нижче за середній на середній. 
Наприкінці дослідження у дівчат експериментальної групи достовірний приріст 
у показниках був виявлений за всіма тестами. Відносний приріст дівчат 
контрольної групи склав в середньому 29,3%, а експериментальної 67,1%. 

Висновки. Експериментально доведено ефективність запропонованої 
методики застосування індивідуальних фізичних навантажень відповідно до 
функціональних характеристик організму і рівня показників фізичної 
підготовленості студенток у процесі фізичного виховання засобами аеробіки за 
програмою «пілатес». Наприкінці експерименту зафіксовано підвищення рівня 
функціональних показників фізичного здоров’я дівчат та їх фізичної 
підготовленості.  

Перспективи подальших досліджень вбачається провести у напрямку 
вивчення особливостей впливу індивідуального підходу на організм студенток 
старших курсів. 
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Анотація. У статті розкрито історичні передумови розвитку туризму 
та його поняття. На основі аналізу літературних джерел та документів 
охарактеризовано туризм як соціально-економічне явище та визначено 
організаційні форми туризму, його різновиди та нормативи туристсько-
спортивних походів.  
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Вступ. Процес пізнання людиною навколишнього світу тісно пов’язаний 

з подорожуванням. Ще в давні часи люди вирушали в подорожі. Мотиви їхніх 
мандрівок були різними: допитливість, потреби в лікуванні, бажання приймати 
участь у спортивних змаганнях, інтерес до історичних, культурних пам’яток, 
природно-кліматичних особливостей. 

Кажучи про історичний розвиток туризму в світі за літературними 
джерелами ми можемо стверджувати, що поняття „туризм” з’явилось у мовах 
народів світу на межі ХVІІІ–ХІХ століть. Саме в цей час спостерігаються 
масові переміщення значної кількості людей з метою змістовного проведення 
дозвілля, а елементи ризику та труднощів, які протягом багатьох століть були 
пов’язані з подорожами, відпадають [6]. 

Мета дослідження – охарактеризувати особливості розвитку туризму як 
неолімпійського виду спорту.  

Результати дослідження та їх обговорення. У Законі України „Про 
туризм” наведені такі визначення поняття «туризм» – тимчасовий виїзд особи з 
місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових 
чи інших цілях без здійснення оплачуваною діяльністю в місці перебування. 
Турист визначається, як особа, що здійснює подорож по Україні або в іншу 
країну з незабороненою законом країни перебування метою на термін від 24 
годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та з 
зобов’язанням залишити країну або місце перебування у зазначений термін [7]. 

Туризм є відносно новим соціально-економічним явищем. Подорожі, що 
здійснювались до ХІХ сторіччя, не можна вважати туризмом у сучасному 
розумінні. Більшість вчених-спеціалістів сходяться на тому, що сучасний 
туризм зі своєю структурою, матеріальною базою, методами роботи почав 
складатися тільки в ХІХ ст. [6]. До другої половини ХІХ сторіччя туризм 
розвивався як елітарне і індивідуальне за своїм характером явище, яке не мало 
особливого значення та наслідків у суспільному житті. Його масовий розвиток 
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розпочинається з появою та утвердженням капіталістичних суспільних 
відносин у Західній Європі. Саме тут, а точніше у країнах Альпійського 
регіону, отримують розвиток перші масові види туризму – бальнеолікування і 
рекреаційний туризм [1]. 

На основі аналізу літературних джерел та документів, можна 
стверджувати, що у кінці ХІХ – початку ХХ сторіччя були закладені засади 
сучасної теорії туризму як важливого явища суспільного життя. Початок 
сучасної теорії туризму може бути пов’язаний з появою і розвитком його 
створювачів та інституціональних носіїв. Це, перш за все, всі спеціалізовані 
навчальні та дослідницькі установи, які заклали основи і розпочали 
дослідження в галузі туризму [8].  

В Україні на сьогоднішній день найбільш сформованою можна вважати 
систему наукових поглядів на туризм, які пов’язані з дослідженням географії 
туризму, просторових аспектів розміщення туристських ресурсів, розробкою 
методології формування та розвитку територіальних рекреаційних систем [1].  

Звертаючись до туризму як до виду спорту, то спортивний туризм 
представляє собою неолімпійський вид спорту з подолання певного відрізку 
земної поверхні, який називають маршрутом. Під час проходження маршруту 
долаються різні специфічні природні перешкоди. Спортивний туризм має за 
мету спортивне удосконалення в подоланні природних перешкод. Це означає 
удосконалення всього комплексу знань, умінь і навичок, фізичної 
підготовленості, необхідних для безпечного пересування людини по місцевості. 
Для реалізації спортивної мети здійснюють подорожі, насичені природними 
перешкодами, що дає змогу класифікувати їх як спортивні походи [5]. За 
організацію та розвиток спортивного туризму в Україні відповідає федерація 
спортивного туризму [5].. Люди які займаються спортивним туризмом є 
спортсменами. Основною ідеєю спортивного туризму є участь спортсменів в 
спортивних походах, змаганнях із спортивного туризму, експедиціях та 
екскурсіях [5].  

За видами спортивний туризм поділяється на: пішохідний; гірський; 
лижний; водний; велосипедний; спелео; вітрильний; автомобільний; 
мотоциклетний; вітрильний [3]. 

За організаційними формами спортивний туризм поділяється на: 
– спортивні походи; 
– змагання із спортивного туризму; 
– експедиції; 
– екскурсії [3]. 
Наведемо їх характеристику. Пішохідний туризм (трекінг-туризм, легка 

хода, бекпекер) – один з найпоширеніших видів спортивного туризму, 
основною метою якого є подолання групою туристів маршруту по місцевості з 
місця відправлення до місця прибуття за вказаний проміжок часу. 

Гірський туризм – вид спортивного туризму, що полягає в пересуванні 
групи людей за допомогою мускульної сили по певному маршруту, 
прокладеному в гірській місцевості. 
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Лижний туризм (гірськолижний туризм) – різновид туризму на лижних 

засобах пересування. Лижний туризм різноманітний: це і одноденні прогулянки 
по готових лижнях, і недільні переходи по засніжених цілинних лісах, це і 
багатоденні автономні походи, складні експедиції в горах або в Антарктиді чи 
Арктиці, скі-тури (позатрасове катання) на гірських схилах без підйомників і 
гірськолижних курортів, сноубординг, сендбординг, гелі-скіїнг. 

Водний туризм (морський туризм, річковий туризм, озерний туризм) – 
один з різновидів туризму, в основі якого подолання маршруту водною 
поверхнею. Розрізняють декілька підвидів водного туризму: сплав по річках, 
рафтинг, вітрильний туризм, каякінг, каньйонінг (подолання каньйонів без 
допомоги плаваючих засобів), віндсерфинг, вейкбординг [3]. 

Серед багатьох засобів сплаву для водного туризму варто відзначити 
найпоширеніші: водні лижі, водна дошка; каяк, каное; катамаран, педальний 
(пляжний) катамаран; бублик; байдарка; рафт; пліт; надувні плоти і човни [5]. 

Велосипедний туризм (велотуризм) – один з видів туризму, в якому 
велосипед служить головним або єдиним засобом пересування. 

Автомобільний туризм (автомототуризм, мототуризм, туризм на 
власному автомобілі, караванінг-туризм, автобусний туризм, автосафарі-
туризм) – подорожі туристів до країн або місцевостей, що відмінні від їхнього 
постійного місця проживання в яких основним засобом пересування виступає 
приватний, транспорт від фірми або орендований автомототранспорт [5]. 

Мототуризм – це спортивні походи, що передбачають пересування по 
вибраному маршруту на автомобілях і мотоциклах. Головна особливість 
автомототуризму – можливість добиратися до початку категорійної частини 
маршруту і повертатися назад своїм ходом. Це обумовлює рух по дорогах 
загального користування і велику загальну протяжність маршруту. 

Спелеотуризм – у даний час під спелеологією розуміють одну з наук про 
Землю, що вивчає походження, розвиток, геологічні гідрогеологічні і 
мікрокліматичні особливості печер, їх сучасну і стародавню фауну, технічні 
прийоми проникнення під землю і роботи в підземних умовах. 

У вітрильному туризмі класифікуються маршрути, прохідні на 
розбірних парусних судах по водосховищах, озерах, крупних річках, в 
прибережній зоні морів і океанів [5]. 

Основною формою виявлення досягнень у спортивному туризмі є 
спортивні туристські походи, а саме групові або командні проходження 
туристичного спортивного маршруту певної протяжності з подоланням 
природних перешкод (перевалів, порогів, печер тощо) різної складності за 
нормативний час. Можливе проведення комбінованих походів з елементами 
різних видів туризму, наприклад: пішохідна частина доповнюється водним 
сплавом. Залежно від технічної складності, кількості природних перешкод, 
протяжності, тривалості походи поділяються на категорійні – з І до VI категорії 
складності та некатегорійні. До некатегорійних походів належать походи, що 
мають складність, протяжність або тривалість, меншу від установленої для 
маршрутів І категорії складності – 1–3-денні походи (походи вихідного дня) та 
походи 1, 2, 3 ступеня складності (таблиця 1) [3]. 
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Таблиця 1 

Основні нормативи спортивних туристських походів 
Категорійні походи 

(категорія складності – к. с.) 
Не категорійні походи  

(ступінь складності – ст. с.) Вид туризму та 
характеристика 

походів І 
к.с. 

II 
к.с. 

III 
к.с. 

IV 
к.с. 

V 
к. с. 

VI 
к.с 

1-3 
денні 

1 
ст.с 

2 
ст.с. 

3 
ст.с. 

Тривалість походів 
у днях 6 8 10 13 16 20 1-3 3-4 4-6 6-8 

Протяжність походів у кілометрах (не менше): 
пішохідних 130 160 190 220 250 300 до 30 30 50 75 
лижних 130 160 200 250 300 300 до 30 30 50 75 
гірських 100 120 140 150 160 160 до 25 25 50 70 
водних (на гребних 
судах та плотах) 150 175 200 225 250 250 до 25 25 40 60 

велосипедних 250–
300 

400–
500 

600–
700 

750–
800 

900–
1000 - до 50 50 80 120 

на мотоциклах 1000 1500 2000 2500 3000 - - - - - 
на автомобілях 1500 2000 2500 3000 3500 - - - - - 

 
Спортивний туризм був і продовжує бути невід'ємною частиною життя 

більшої частини населення всього світу, роблячи позитивний вплив на організм 
людини, підтримуючи здоров'я та гарну фізичну форму. Спортивний туризм в 
Україні є національним видом спорту, що має багатовікові історичні традиції. 
Він включає не лише спортивну складову, але й особливу духовну сферу, і 
спосіб життя самих любителів мандрів [2]. 

Висновки. Спортивний туризм є невід’ємною складовою 
загальнодержавної системи фізичної культури і спорту та спрямований на 
зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних 
здібностей людини шляхом її залучення до участі у спортивних походах різної 
складності. Спортивний туризм є важливим засобом сприяння підвищенню 
соціальної і трудової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних 
та творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку 
дружніх стосунків між народами і зміцнення миру. Спортивний туризм 
здійснює різноманітні спортивні, оздоровчі, рекреаційні, пізнавальні, виховні, 
економічні та інші функції. 

Туризм є не лише способом пізнання природи, географії, історії, а й 
активним, насиченим видом відпочинку та активно розвиваючим, поки що не 
олімпійським, видом спорту. Туризм пройшов у своєму розвитку довгий шлях і 
на сьогодні є одним з найбільш успішно розвиненим соціально – економічним 
явищем. Туризм приваблений тим, що кожен знайде в ньому те, що до вподоби. 
Комусь по душі гори, комусь річки, хтось полюбляє відпочивати на пляжі, а 
інші спробувати себе на міцність. Різноманіття видів туризму, як спортивного 
так і рекреаційного, притягує до себе все більше людей, його історія 
виникнення як і подальший розвиток в країні та світі невід’ємна частина знань 
для кожної людини. 
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Перспективи подальших досліджень полягають у досліджені 

використання маркетингу у розвитку туризму.  
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Вступ. Останнім часом спостерігається підвищений інтерес 

громадськості та відповідних державних органів управління до особливостей 
організації та проведення уроків фізичної культури в середніх школах. Саме 
проблема тестування рівня фізичної підготовленості школярів різного віку 
набула нового рівня актуальності після сумнозвісних летальних випадків на 
уроках фізичної культури, що мали місце в середніх школах України. Як 
наслідок, значних змін зазнали програми з фізичного виховання для учнів 
різного віку, у тому числі, й у частині складання нормативів з фізичної 
підготовленості. На жаль, низка згаданих нормативів була змінена в спосіб, 
який порушував принцип науковості, тобто вони були зменшені, або й узагалі 
скасовані без проведення відповідного наукового обґрунтування. 
Запропоновані новації, фактично, повністю змінили систему оцінювання, яка 
була традиційною для середньої школи протягом багатьох десятиліть. Також це 
зумовило виникнення численних дискусії між фахівцями, щодо необхідності 
реформ у тому вигляді, в якому вони здійснюються. Тому на сьогодні в Україні 
проблематика оптимізації процесу тестування в існуючій системі фізичного 
виховання залишається актуальною [2]. 

Завдання дослідження: визначити проблеми, притаманні для сучасної 
системи тестування учнів старшого шкільного віку.  

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, статей, електронних 
ресурсів; 

Результати дослідження та обговорення. У програмі з фізичної 
культури для учнів загальноосвітніх шкіл наводяться окремі тести і нормативи, 
котрі використовуються для визначення освоєння учнями старшого шкільного 
віку відповідних розділів програми, а також рівня їхньої фізичної 
підготовленості. 

Навчальні нормативи визначають ступінь оволодіння такими розділами 
навчальної програми: гімнастика, рухливі і народні ігри, плавання, легка 
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атлетика, спортивні ігри (ручний м’яч, баскетбол, футбол, волейбол), лижна 
підготовка хлопців і дівчат 10–11 класів загальноосвітніх шкіл [3]. 

При існуючому підході оцінювання навчальних досягнень учнів 
проводиться за такими результатами: 

а) засвоєння техніки виконання фізичної вправи; 
б) виконання навчального нормативу; 
в) виконання навчальних завдань під час проведення уроку; 
г) засвоєння теоретико-методичних знань. 
Однак, за оцінками фахівців при такому підході недостатньо реалізується 

мотиваційно-стимулююча функція оцінювання, яка сприяє самоорганізації 
системної навчальної діяльності школярів. Крім того такий підхід створює 
умови для опанування учнями несистемних знань, умінь та навичок [5]. 

Рухова підготовленість школярів характеризується двома показниками: 
ступінь володіння руховими уміннями та навичками і рівень розвитку фізичних 
якостей. Вона поліпшується внаслідок навчання на уроках фізичної культури. 
Для правильного оцінювання динаміки рухової підготовленості учнів потрібна 
науково обґрунтована система контрольних вправ – тестів. Вони повинні бути 
однаковими протягом усіх років перебування учнів у школі, щоб у процесі їх 
росту і розвитку з 1 по 11 класи можна було порівняти, аналізувати показники 
рухової активності. Застосування тестів розповсюджено в Англії, США, 
західноєвропейських країнах [4]. 

На сьогоднішній день немає однозначної думки науковців щодо 
нормативів які мають складати учні, немає єдиного підходу щодо методів 
оцінки параметрів фізичного розвитку, існують також деякі розходження між 
фахівцями в частоті проведення тестувань і досліджень фізичного розвитку, та 
стандартів і норм цих показників. 

На думку Хохлової Л. А. [5], яка досліджувала відношення учнів до 
оцінювання на уроках фізичної культури, домінуючим фактором повинен бути 
рівень оволодіння школярами практичними та теоретичними знаннями з 
фізичної культури та ступінь застосування цих знань у житті. Оцінювати рівень 
фізичного розвитку учнів та рівень розвитку в них фізичних якостей, 
рекомендується розглядати у якості показника їхнього фізичного здоров’я. 
Комплексність підходу до визначення рівня навчальних досягнень учнів є 
головною умовою об’єктивності та справедливості оцінювання. Такий підхід 
заохочуватиме школярів до вивчення начального матеріалу шкільних 
предметів, що спрямовані на формування системи знань про здоров’я людини 
та засоби його збереження. Потрібно створити умови для об’єктивної, 
справедливої системи оцінювання, яка крім того матиме заохочувальний 
компонент, можливо шляхом комплексного оцінювання знань, умінь, 
практичних навичок, що пов’язані з формуванням здоров’я школярів [5]. 

Вржеснєвський І. І. [1] вважає, що вибір комплексу тестів для оцінки 
рівня фізичної підготовленості повинен керуватися можливістю їх застосування 
впродовж року (у залах чи на стадіоні), а також можливістю враховувати 
протипоказання при захворюваннях. Ці дані повинні враховуватись для 
ефективного та продуктивного проведення тестування [1]. 
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Висновки. На сьогоднішній день немає однозначної думки щодо 

правильності і доцільності оцінки рівня фізичної підготовленості учнів у школі. 
Не з’ясованим залишається ставлення школярів до тестування і нормативів 
фізичної підготовленості, що знижує вмотивованість школярів до процедури 
тестування і предмету «Фізична культура». Не враховується думка учителів 
фізичної культури під час укладання тестів і нормативів фізичної 
підготовленості та оцінювання навчальних досягнень учнів на загал. 

Перспективи подальших досліджень полягають у проведені 
соціологічних опитувань вчителів фізичної культури щодо доцільності і 
правильності сучасних нормативів оцінювання фізичної підготовленості 
школярів, і з врахуванням цих результатів розробка більш ефективних 
нормативів та тестів фізичної працездатності учнів. 
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основні фактори впливу на навчальну мотивацію студентів-спортсменів: 
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студентській групі та провідні навчальні мотиви: можливість 
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Вступ. На якість професійної підготовки студентів ВНЗ впливають різні 

фактори, серед яких найбільш значущим є навчальна мотивація. Остання, як 
зазначає Л. Божович, виступає стимулюючою силою процесу учіння [1, с. 135] 
й зумовлює результативність навчання. Тому успішне розв’язання проблеми 
формування навчальної мотивації студентів є одним із найактуальніших 
завдань вищої школи. 

Аналіз існуючих з окресленої проблеми досліджень свідчить, що науковці 
приділили увагу різним її питанням. Так, наприклад, у розробках В. Асєєва, 
Л. Божович, В. Ковальова, О. Леонтьєва, М. Матюхіної вивчено природу 
мотивів, у роботах М. Алексеєвої, В. Давидова, Є. Ільїна, М. Матюхіної 
розкрито процес формування пізнавальних мотивів на різних етапах навчання, а 
у дослідженнях А. Алексюка, І. Беха, А. Вербицького, С. Занюк, В. Якуніна 
схарактеризовано мотиваційний компонент навчальної діяльності студентів та 
висвітлено засоби його формування. 

Зрозуміло, що проблема мотивації навчання студентів у повній мірі 
знаходить себе й в діяльності спортивних ВНЗ. При цьому слід урахувати, що 
специфіка діяльності студентів-спортсменів (поєднання теоретичних занять з 
великою кількістю практичних занять на спортивних базах, доповнення занять 
за розкладом активним тренувальним процесом, спортивні збори та участь у 
змаганнях) зумовлює особливість формування їх мотивів навчання [2–4]. 

Мета й завдання статті – за результатами проведеного в Харківській 
державній академії фізичної культури пілотажного дослідження (2014 р.) 
з’ясувати основні фактори, що впливають на формування навчальної мотивації 
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студентів ХДАФК (педагогічний аспект), та встановити їх провідні мотиви до 
навчання (психологічний аспект). 

Результати дослідження та їх обговорення. До участі у пілотажному 
дослідженні було залучено понад 100 студентів: 1 курс заочної форми навчання 
й частково 2-й курс денної форми навчання та біля 40 тренерів з різним 
досвідом роботи (слухачів курсів підвищення кваліфікації в ХДАФК). 

Для отримання даних застосовувалися: індивідуальні та групові бесіди, 
метод експертних оцінок, методики «Морфологический тест жизненных 
ценностей», «Потребность в общении», «Потребность в достижении», 
модернізований варіант методики І. Ільїна на виявлення основних факторів, які 
можуть вплинути на рівень мотивації до навчання. 

З’ясовано, що основними факторами, які сприяють розвитку позитивної 
мотивації студентів-спортсменів до навчання, є такі:  

– мета навчання студента: реальна (набуття знань і разом з цим 
отримання документа про освіту) або формальна (насамперед отримати 
диплом); 

– особистість викладача, який може суттєво вплинути на свідомість 
студентів, зацікавити (захопити) своїм предметом, сприяти їхньому 
саморозвитку; 

– характер ставлення професорсько-викладацького складу до студентів, 
психологічний фон у студентській групі. 

При цьому для студентів-спортсменів ХДАФК стосовно першого фактору 
мали місце відповіді щодо бажання разом з дипломом отримати необхідні 
знання (46%), а популярність третього фактору виявилася на рівні 32%. 
Максимальної уваги з боку студентів-спортсменів набув третій фактор – 72%. 

Серед провідних мотивів частіше лунали такі, як: 
– сподівання на працевлаштування після закінчення навчання; 
– прагнення до самореалізації – «місце під сонцем», «знайти себе як 

особистість»; 
– бажання отримати матеріальне заохочення (стипендія); 
– інтерес до навчальної дисципліни; 
– усвідомлення важливості диплома про вищу освіту. 
Крім того, у розвитку позитивної мотивації студентів ХДАФК до 

навчання доцільно звернути увагу на наступне: 
1. Студенти-спортсмени усвідомлюють важливість таких цінностей, як 

«досягнення», «саморозвиток», «власний престиж» (результати дослідження за 
допомогою «Морфологического теста жизненных ценностей»). 

2. Активного постійного спілкування прагнуть 84% студентів-
спортсменів, постійного спілкування – 8%, періодичного або епізодичного 
спілкування – 9% (результати тесту «Потребность в общении»). 

3. Важливість певних досягнень у житті відзначили 83% студентів-
спортсменів (результати тесту «Потребность в достижениях»). 

Висновки. Таким чином, узагальнюючи вищевикладені результати 
вивчення стану навчальної мотивації студентів ХДАФК, слід наголосити, що 
педагогічні резерви підвищення її рівня полягають у площині цілеспрямованої 
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навчально-виховної діяльності (мета навчання, особистість викладача та його 
ставлення до студента) та розвитку свідомого ставлення до майбутньої 
професійної діяльності (цінність засвоєних знань, прагнення до самореалізації й 
життєвих досягнень). 

Перспективи подальших досліджень з означеної проблеми можуть 
полягати у площині розробки моделі «позитивного мотиваційного середовища» 
як підсистеми загальної системи навчально-виховної роботи зі студентами-
спортсменами в ХДАФК. 
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й зумовлює результативність навчання. Тому успішне розв’язання проблеми 
формування навчальної мотивації студентів є одним із найактуальніших 
завдань вищої школи. 

Аналіз існуючих з окресленої проблеми досліджень свідчить, що науковці 
приділили увагу різним її питанням. Так, наприклад, у розробках В. Асєєва, 
Л. Божович, В. Ковальова, О. Леонтьєва, М. Матюхіної вивчено природу 
мотивів, у роботах М. Алексеєвої, В. Давидова, Є. Ільїна, М. Матюхіної 
розкрито процес формування пізнавальних мотивів на різних етапах навчання, а 
у дослідженнях А. Алексюка, І. Беха, А. Вербицького, С. Занюк, В. Якуніна 
схарактеризовано мотиваційний компонент навчальної діяльності студентів та 
висвітлено засоби його формування. 

Зрозуміло, що проблема мотивації навчання студентів у повній мірі 
знаходить себе й в діяльності спортивних ВНЗ. При цьому слід урахувати, що 
специфіка діяльності студентів-спортсменів (поєднання теоретичних занять з 
великою кількістю практичних занять на спортивних базах, доповнення занять 
за розкладом активним тренувальним процесом, спортивні збори та участь у 
змаганнях) зумовлює особливість формування їх мотивів навчання [2–4]. 

Мета й завдання статті – за результатами проведеного в Харківській 
державній академії фізичної культури пілотажного дослідження (2014 р.) 
з’ясувати основні фактори, що впливають на формування навчальної мотивації 
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студентів ХДАФК (педагогічний аспект), та встановити їх провідні мотиви до 
навчання (психологічний аспект). 

Результати дослідження та їх обговорення. До участі у пілотажному 
дослідженні було залучено понад 100 студентів: 1 курс заочної форми навчання 
й частково 2-й курс денної форми навчання та біля 40 тренерів з різним 
досвідом роботи (слухачів курсів підвищення кваліфікації в ХДАФК). 

Для отримання даних застосовувалися: індивідуальні та групові бесіди, 
метод експертних оцінок, методики «Морфологический тест жизненных 
ценностей», «Потребность в общении», «Потребность в достижении», 
модернізований варіант методики І. Ільїна на виявлення основних факторів, які 
можуть вплинути на рівень мотивації до навчання. 

З’ясовано, що основними факторами, які сприяють розвитку позитивної 
мотивації студентів-спортсменів до навчання, є такі:  

– мета навчання студента: реальна (набуття знань і разом з цим 
отримання документа про освіту) або формальна (насамперед отримати 
диплом); 

– особистість викладача, який може суттєво вплинути на свідомість 
студентів, зацікавити (захопити) своїм предметом, сприяти їхньому 
саморозвитку; 

– характер ставлення професорсько-викладацького складу до студентів, 
психологічний фон у студентській групі. 

При цьому для студентів-спортсменів ХДАФК стосовно першого фактору 
мали місце відповіді щодо бажання разом з дипломом отримати необхідні 
знання (46%), а популярність третього фактору виявилася на рівні 32%. 
Максимальної уваги з боку студентів-спортсменів набув третій фактор – 72%. 

Серед провідних мотивів частіше лунали такі, як: 
– сподівання на працевлаштування після закінчення навчання; 
– прагнення до самореалізації – «місце під сонцем», «знайти себе як 

особистість»; 
– бажання отримати матеріальне заохочення (стипендія); 
– інтерес до навчальної дисципліни; 
– усвідомлення важливості диплома про вищу освіту. 
Крім того, у розвитку позитивної мотивації студентів ХДАФК до 

навчання доцільно звернути увагу на наступне: 
4. Студенти-спортсмени усвідомлюють важливість таких цінностей, як 

«досягнення», «саморозвиток», «власний престиж» (результати дослідження за 
допомогою «Морфологического теста жизненных ценностей»). 

5. Активного постійного спілкування прагнуть 84% студентів-
спортсменів, постійного спілкування – 8%, періодичного або епізодичного 
спілкування – 9% (результати тесту «Потребность в общении»). 

6. Важливість певних досягнень у житті відзначили 83% студентів-
спортсменів (результати тесту «Потребность в достижениях»). 

Висновки. Таким чином, узагальнюючи вищевикладені результати 
вивчення стану навчальної мотивації студентів ХДАФК, слід наголосити, що 
педагогічні резерви підвищення її рівня полягають у площині цілеспрямованої 
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навчально-виховної діяльності (мета навчання, особистість викладача та його 
ставлення до студента) та розвитку свідомого ставлення до майбутньої 
професійної діяльності (цінність засвоєних знань, прагнення до самореалізації й 
життєвих досягнень). 

Перспективи подальших досліджень з означеної проблеми можуть 
полягати у площині розробки моделі «позитивного мотиваційного середовища» 
як підсистеми загальної системи навчально-виховної роботи зі студентами-
спортсменами в ХДАФК. 
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Анотація. Вивчено проблему змін показників фізичної і технічної 

підготовленості при засвоєнні технічних прийомів з волейболу.  
Ключові слова: технічні прийоми, рухові якості, рухові навички, юнаки, 

модуль з волейболу. 
 
Вступ. Волейбол, як відомо, є однією з найскладніших спортивних ігор. 

Характерними особливостями гри є різноманітність технічних прийомів, 
тактичних схем захисту і нападу, синхронність при блокуванні, динамічність та 
емоційність [1]. 

Волейбол, як і інші спортивні ігри, розвиває у тих, хто ним займається, 
уміння виконувати складні за координацією рухові акти, уміння діяти 
максимально цілеспрямовано у відповідності до зміни умов і завдань, тобто 
сприяє оволодінню складнокоординаційними руховими діями [1]. 

Навчання основам волейболу, відповідно до вимог програми з фізичної 
культури, передбачено в 5–11 класах. 

Як показує практика, на навчання грі у волейбол затрачається значно 
більше часу, ніж в інших ігрових видах спорту, що пояснюється специфічністю 
виконання елементів техніки, а звідси є деякі труднощі, особливо на 
початковому етапі навчання. 

У спеціальній літературі доволі часто розглядаються особливості 
навчання прийомів гри у волейбол [1; 2]. При цьому для початкової стабілізації 
навиків слід використовувати стандартно-повторні вправи, а для вдосконалення 
дій – метод повторно-перемінної вправи [2]. 

У загальноосвітній школі по мірі засвоєння та вдосконалення техніки 
різних прийомів з волейболу в учнів старшого шкільного віку з’являється 
можливість для постійного переходу до більш складних тактичних дій і 
комбінацій гри. При цьому поетапне засвоєння елементів техніки сприяє 
міцному оволодінню ігровими прийомами. А повторне виконання вправ, 
спрямованих на навчання технічним прийомам, сприяє міцному формуванню 
навиків гри у волейбол. 

Поряд із вдосконаленнями техніко-тактичної підготовки учнів, важливим 
завданням процесу навчання є підвищення рівня розвитку фізичної 
підготовленості і доцільне використання необхідних фізичних якостей під час 
формування рухових навичок.  
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Програма з фізичної культури містить пріоритетний навчальний матеріал 

із розділу спортивних ігор, тобто матеріал з волейболу. Вчитель фізичної 
культури планує процес навчання і оволодіння руховими вміннями та 
навичками на певний період навчання, виходячи із змісту та кількості годин, які 
рекомендовані шкільною програмою. 

Досліджень щодо вивчення та оцінки оволодіння учнями старшого 
шкільного віку руховими навичками з волейболу у доступній нам літературі 
знайти не вдалось. 

Мета дослідження. Завдання дослідження. Мета дослідження – вивчити 
динаміку показників фізичної та технічної підготовленості у юнаків 10-х класів 
при засвоєнні технічних прийомів з волейболу. 

Сформульована у вступі мета роботи дозволяє визначити наступні 
завдання дослідження. 

1. Визначити розвиток фізичних якостей і ступінь оволодіння рухових 
навичок з волейболу у юнаків 10-х класів протягом експерименту. 

2. Виявити динаміку зміни в показниках розвитку фізичних якостей і 
технічних прийомів з волейболу у юнаків старшого шкільного віку.  

3. Визначити відносний приріст в показниках фізичної та технічної 
підготовленості юнаків обох груп під впливом навчального матеріалу з 
волейболу. 

Відповідно до поставлених завдань були застосовані такі методи 
дослідження:  

1. Аналіз науково-методичної літератури з питання, яке досліджується, 
аналіз шкільної програми з фізичної культури учнів загальноосвітньої школи 
(варіативний модуль волейбол).  

2. Педагогічні спостереження з метою визначення та засвоєння технічних 
прийомів програмного матеріалу спортивних ігор.  

3. Тестування ступеня оволодіння уміннями та навичками гри у волейбол 
проводили за тестами, рекомендованими О. Г. Фурмановим: – подача м’яча 
(верхня або нижня пряма), 10 спроб, бали; – передача м’яча двома руками 
знизу, 10 спроб, бали; – нападаючий удар з власного підкидання м’яча, бали. 

 4. Рівень фізичної підготовленості визначався за тестами: човниковий біг 
10 м, с; стрибок у довжину з місця, см; стрибок вгору з місця, см; біг «ялинка» – 
91,6 м. Учень переміщується від середини лицьової лінії волейбольного 
майданчика (точка 7) послідовно до кожної із шести точок (позначених 
набивними м’ячами), торкаючись її рукою і повертаючись у вихідне 
положення. Точка 7 була точкою старту та фінішу. Час фіксувався 
секундоміром (рис. 1).  

5. Методи математичної статистики. 
Дослідження проводилось на базі загальноосвітньої школи з січня по 

травень 2014 р. Учні експериментальної групи (23 чоловіка) займались за 
навчальною програмою (модуль з волейболу), особливу увагу приділяли 
формуванню технічних прийомів та розвитку фізичних якостей з урахуванням 
специфіки ігрового прийому, що вивчається.  
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Рис. 1. Схема виконання тестування біг «ялинка» – 91,6 м 

 
Під час експерименту юнакам був доданий один час факультативних 

занять з волейболу, що дало можливість удосконалювати технічні прийоми в 
умовах гри і підготувати юнаків для участі в районних змаганнях з волейболу.  

Контрольна група юнаків (19 чоловік) займались за програмою з фізичної 
культури. Уроки були спрямовані на навчання і не виходили за рамки 
навчальної програми з фізичної культури. 

На першому етапі учням повідомлялись теоретичні відомості з технічної 
та тактичної підготовки, техніка нападу та захисту у волейболі. Проводились 
фізичні вправи та рухливі ігри для розвитку спеціальних фізичних якостей 
(стрибкові вправи, спеціальні вправи для розвитку гнучкості верхнього 
плечового поясу, сили верхніх та нижніх кінцівок, черевного пресу, спини, 
вправи для розвитку швидкості, спритності; виконувались завдання з 
використанням спеціальних тестів: подача м’яча, передачі м’яча, прийоми 
м’яча та нападаючий удар з власного підкидання і з передачі партнера). 

На другому етапі на початку та в кінці експерименту з юнаками 10-х 
класів проводили тестування. 

Результати дослідження та їх обговорення. При засвоєнні технічних 
прийомів з волейболу слід враховувати специфіку гри. Тому, перш ніж 
приступати до вивчення нових технічних прийомів, необхідно дослідити рівень 
розвитку фізичних якостей учнів. 

Аналіз показників фізичної підготовленості показав, що на початку 
занять з волейболу між експериментальною і контрольною групами в 
показниках юнаків не спостерігалося достовірних змін. За винятком 
човникового бігу 10 м, де була виявлена тенденція в показниках між групами 
(t=1,29).  

На початку дослідження в показниках технічної підготовленості юнаків 
експериментальної і контрольної групи не було вірогідних відмінностей, за 
винятком передачі м’яча знизу, де спостерігалась тенденція до покращення 
результату в експериментальній групі (t=1,73).  

На початку експерименту середні показники з фізичної і технічної 
підготовленості юнаків контрольної та експериментальної груп були нижчі 
нормативних вимог з волейболу. 

У кінці експерименту рівень розвитку фізичних якостей підвищився і 
більш суттєво у юнаків експериментальної групи в порівнянні з контрольною. 
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Так, показник стрибка у довжину з місця в експериментальній групі 

склав – 200,8±3,12 см проти 191,0±6,19 см в контрольній групі; стрибок вгору з 
місця – 40,36±1,19 см проти 34±2,03 см (t=2,49); біг «ялинка» відповідно 
33,52±0,49 с проти 36,44±1,0 с. У показниках човникового бігу 10 м між 
групами не було вірогідних відмінностей. 

Аналіз показників технічної підготовленості юнаків експериментальної та 
контрольної групи показав, що в контрольній групі ступінь оволодіння 
технічними прийомами практично не змінився. 

В експериментальній групі юнаків, де важливе місце в заняттях 
відводилося формуванню навиків з волейболу і розвитку фізичних якостей, 
відбулися вірогідні розрізнення в показниках в порівнянні з контрольною 
групою. 

Так, якість виконання передачі м’яча обома руками знизу в 
експериментальній групі становила – 35,1±2,05 балів проти 23,6±2,30 балів у 
контрольній групі (t=3,73); зросла і якість виконання нападаючого удару з 
власного підкидання м’яча до 34,3±1,84 бали проти 25,7±2,23 бали в 
контрольній групі(t=2,97); показники силового удару в експериментальній групі 
теж суттєво підвищились в порівнянні з контролем –14,8±0,64 проти 12,8±0,77 
балів (t=2,0). Показник подачі м’яча (верхня або нижня) в експериментальній 
групі підвищився, але в порівнянні з контрольною групою була виявлена лише 
тенденція (t=1,78). 

Динаміка результатів фізичної підготовленості юнаків експериментальної 
і контрольної групи змінилась та значно збільшилась у таких тестах: 
човниковий біг 10 м (на 0,21 с), стрибок вгору з місця (на 4,46 см), біг «ялинка» 
(на 1,54 с) в експериментальній групі в кінці заключного етапу експерименту. 

У контрольній групі юнаки незначно підвищили свої результати. 
Вірогідних відмінностей у показниках з фізичної підготовленості виявлено не 
було в кінці експерименту, за винятком показника біг «ялинкою», який мав 
тенденцію до погіршення на 1,91 с. Це може бути пов’язано з недостатнім 
використанням даного тесту на уроках фізичної культури і потребує тривалої 
швидкісно-силової підготовки. 

Аналіз динаміки технічної підготовленості після освоєння навичок з 
модуля волейболу показав, що рівень покращився, але якість виконання значно 
зросла в експериментальній групі. 

Вірогідні відмінності в експериментальній групі були в показниках 
силового удару, нападаючого удару і тенденція до покращення в показниках 
подачі м’яча та передачі знизу. В контрольній групі юнаків 10-х класів в кінці 
експерименту вірогідних змін виявлено не було, хоча відзначено збільшення 
середніх результатів виконання технічних прийомів з волейболу. 

По закінченню експерименту спостерігався відносний приріст в 
показниках фізичної і технічної підготовленості юнаків 10-х класів 
експериментальної та контрольної групи. 

Найбільший відносний приріст в показниках фізичної підготовленості був 
у юнаків експериментальної групи: стрибок вгору підвищився на 12,4%, 
стрибок у довжину на 4,58%. Час виконання човникового бігу зменшився на 
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6,28%, біг «ялинка» – на 4,39%. В контрольній групі юнаків відносний приріст 
був незначний – від 0,95 до 0,29%. Приріст показника з бігу «ялинка» 
погіршився на 5,53%. 

Аналізуючи відносний приріст в показниках технічної підготовленості 
юнаків експериментальної і контрольної груп, ми спостерігаємо найбільший та 
вірогідний приріст в експериментальній групі у силовому ударі на 20,3%, 
нападаючому ударі на 25,8%, в передачі м’яча – на 18,9% та виконанні подач – 
на 15,7%. 

У контрольній групі юнаків відносний приріст в технічних прийомах з 
волейболу був значно нижчим: 1,99% у виконанні подачі м’яча, 1,98% у 
передачі м’яча знизу, 4,40% в показниках силового удару і 1,58% у 
нападаючому ударі. 

Висновки. Показники технічної підготовленості юнаків 
експериментальної та контрольної груп не мали достовірних відмінностей на 
початку експерименту, за винятком технічного прийому передачі м’яча знизу. 
Після експерименту показники фізичної підготовленості юнаків як 
експериментальної, так і контрольної груп підвищились: в експериментальної 
групі у витривалості, координаційних, швидкісно-силових і швидкісних 
показниках. В контрольній групі фізична підготовленість підвищилась, але 
достовірних відмінностей не виявлено. У кінці експерименту між показниками 
фізичної підготовленості юнаків експериментальної та контрольної груп 
достовірні відмінності спостерігалися у 2-х тестах (стрибок вгору та біг 
«ялинкою»). Динаміка зміни показників технічної підготовленості в кінці 
експерименту була достовірно кращою у юнаків експериментальної групи; в 
контрольній групі динаміка технічної підготовленості не мала достовірних 
відмінностей. В експериментальній групі юнаків результати технічної 
підготовленості вірогідно підвищились в силовому ударі, нападаючому ударі і 
мали тенденцію до зростання у передачі і подачі м’яча.  

Перспектива подальших досліджень передбачається у вивченні 
впливу навчально-тренувальних занять з волейболу в умовах секційних занять і 
уроків фізичної культури дівчат середнього шкільного віку. 
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ДИНАМІКА РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 

ШКОЛЯРІВ 7–8-Х КЛАСІВ 
 
Анотація. Виявлено, що у показниках рівня фізичної підготовленості 

школярів 7–8-х класів упродовж навчального року відбулися незначні і не 
достовірні зміни.  

Ключові слова: фізична підготовленість, школярі, динаміка, показники. 
 
Вступ. На сучасному етапі розвитку суспільства найбільш актуальним є 

питання стану здоров’я та фізичної підготовленості школярів. На думку 
Л. В. Волкова [1], В. П. Філіна [3] ін. саме на середній шкільний вік припадають 
сенситивні періоди розвитку майже всіх фізичних якостей, а показники 
основних систем організму в цьому віці наближаються до показників дорослих, 
але при цьому вони ще досить сприятливі до зовнішніх впливів. 

Таким чином, питання визначення рівня фізичної підготовленості 
школярів середніх класів є актуальним та потребує подальшого вивчення. 

Мета роботи: визначити динаміку рівня фізичної підготовленості 
школярів середніх класів. 

Завдання дослідження:  
1. Визначити рівень розвитку фізичних якостей учнів 7–8-х класів на 

початку навчального року. 
2. Дослідити динаміку рівня фізичної підготовленості школярів середніх 

класів.  
Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково-

методичної літератури, педагогічне тестування та методи математичної 
обробки результатів. 

Результати дослідження та їх обговорення. Рівень розвитку фізичних 
якостей школярів 7–8–х класів визначався за результатами тестів, 
запропонованих у навчальній програмі «Фізична культура. 5–9 класи» [4] та 
тестах Л. П. Сергієнка [2]. Досліджувались: бистрота, спритність, сила, 
швидкісно-силові якості, гнучкість та витривалість. 

Розглядаючи показники човникового бігу 4х9 м, бігу на 60 та 2000 м, 
стрибків у довжину з місця, згинання та розгинання рук в упорі лежачи хлопців 
та дівчат, слід відзначити, що результати хлопців 7–8-х класів достовірно 
кращі, ніж у дівчат (р<0,05–0,001). 

Аналізуючи результати нахилу вперед з положення сидячи хлопців та 
дівчат, слід відмітити, що результати дівчат 7–8-х класів достовірно краще, ніж 
результати хлопців (р<0,05–<0,01). 
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Порівнюючи показники згинання та розгинання рук в упорі лежачи, 

стрибків у довжину з місця, бігу на 60 м та 2000 м, у віковому аспекті, слід 
зауважити, що результати хлопців та дівчат 8-х класів значно краще, ніж 
результати школярів 7-х класів. Слід відмітити, що результати хлопців 
відрізняються достовірно (р<0,05–0,001), а показники дівчат мають 
недостовірний характер (р>0,05). 

Розглядаючи результати човникового бігу 4х9 м у віковому аспекті, варто 
зазначити, що показники учнів 7–8-х класів суттєво не відрізняються і 
достовірності відмінностей не мають (р>0,05). 

Аналіз результатів нахилу тулубу вперед з положення сидячи показав, що 
результати хлопців та дівчат 8-х класів кращі, ніж показники школярів 7-х 
класів. При цьому слід відмітити, що достовірність відмінностей відсутня 
(р>0,05). 

Порівняння результатів дослідження з відповідними нормами показало, 
що рівень розвитку фізичних якостей школярів 7–8-х класів в середньому 
відповідає достатньому рівню компетентності, а показники човникового бігу 
4х9 м – оцінці «відмінно». 

Розглядаючи динаміку показників човникового бігу 4х9 м (рис.1) слід 
зазначити, що показники хлопців та дівчат 7–8-х класів на початку та 
наприкінці року суттєво не відрізняються. Достовірність відмінностей відсутня 
(р>0,05). 

 
Рис. 1. Динаміка показників човникового бігу 4x9 м 

школярів 7-8-х класів 
Аналізуючи динаміку показників бігу на 60 м (рис. 2), слід відзначити, що 

результати хлопців та дівчат 7-х та 8-х класів на початку та в кінці навчального 
року істотно не змінилися і достовірності відмінностей не мали (р>0,05). 
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Рис. 2. Динаміка показників бігу на 60 м школярів 7-8-х класів 

Розглядаючи динаміку показників стрибків у довжину з місця  (рис.3) 
варто відмітити, що відбулося незначне покращенням результатів впродовж 
навчального року. Достовірності відмінностей не спостерігається (р>0,05). 

 
Рис. 3. Динаміка показників стрибків у довжину з місця 

школярів 7-8-х класів 
Аналізуючи динаміку результатів згинання та розгинання рук в упорі 

лежачи (рис.4), слід зазначити, що показники дівчат 7–8-х класів на початку та 
у кінці року не відрізняються, а показники хлопців 7–8-х класів покращилися 
несуттєво. Достовірності відмінностей не спостерігається (р>0,05).  

 
Рис. 4. Динаміка показників згинання та розгинання рук в упорі 

лежачи школярів 7-8-х класів 
Аналіз динаміки показників бігу на 2000 м (рис. 5) виявив, що результати 

дівчат 8-х класів на початку та в кінці року не змінилися, а результати хлопців 
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та дівчат 7-х та хлопців 8-х класів погіршилися. Слід зазначити, що 
достовірність відмінностей не виявлено (р>0,05).  

 
Рис. 5. Динаміка показників бігу на 2000 м школярів 7-8-х класів 

Розглядаючи динаміку результатів нахилу вперед з положення сидячи 
(рис. 6), виявлено, що показники хлопців 7-х класів і хлопців та дівчат 8-х 
класів впродовж року не змінилися. Також слід зазначити, що показники дівчат 
7-х класів у кінці року погіршилися. Достовірності відмінностей не виявлено 
(р>0,05). 

 
Рис. 5. Динаміка показників нахилу вперед з положення сидячи 

школярів 7-8-х класів 
 
Висновки:  
1. Порівнюючи результати досліджень з відповідними нормами, 

виявлено, що рівень розвитку фізичних якостей школярів 7–8-х класів в 
середньому відповідає достатньому рівню компетентності, а показники 
човникового бігу 4х9 м – оцінці «відмінно». 

2. Аналіз динаміки показників розвитку фізичних якостей школярів 7–8-х 
класів виявив, що результати впродовж навчального року майже не змінилися, 
за винятком даних згинання та розгинання рук в упорі лежачи хлопців 7–8-х 
класів, де результати впродовж року дещо зросли. Варто зазначити, що 
показники нахилу тулуба вперед дівчат 7-го класу незначно погіршилися в 
порівнянні з початком навчального року. 

3. Проведене дослідження дозволяє рекомендувати вчителям фізичної 
культури звертати увагу на розвиток фізичних якостей, особливо на рівень 
розвитку витривалості учнів 7–8-х класів. 

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку можуть 
полягати у визначенні рівня фізичного розвитку школярів 7–8-х класів.  
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ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ  

КУЛЬТУРИ НА ПОКАЗНИКИ РОЗУМОВОЇ  ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 
УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

 
Анотація. У роботі досліджено проблему зміни показників розумової 

працездатності під впливом фізичного навантаження уроків фізичної 
культури. Виявлено, що показники розумової працездатності у учнів різних 
класів після уроків вірогідно підвищувались. 

Ключові слова: фізичне навантаження, розумова працездатність, урок 
фізичної культури, учні. 

 
Вступ. Навчання в школі є новим і важливим етапом в житті кожної 

дитини, бо пов’язані з напруженням розумової діяльності, активізацією 
процесів уваги, пам’яті, мислення, що призводить до нервово-емоційного 
напруження організму. Процес адаптації до шкільного середовища триває 
практично протягом всього періоду навчання у загальноосвітньому 
закладі [1; 2]. 

У свою чергу підвищення навчальної діяльності на уроках з основних 
предметів, скорочення тривалості перерв та кількості навчальних годин, 
відведених на фізичне виховання, призводить до погіршення співвідношення 
розумового та фізичного навантаження школярів протягом навчального дня [3]. 

Уроки фізичної культури в умовах великих розумових навантажень в 
загальноосвітніх закладах є не тільки засобом виховання і поліпшення фізичної 
підготовки дітей та підлітків, а нерідко основним фактором відновлення та 
зміцнення здоров’я. 

Вивчення розумової працездатності учнів необхідно для оптимального 
планування та організації навчально-виховної діяльності, адекватності 
навчальних навантажень функціональним можливостями організму учнів на 
кожному віковому етапі. Розумову працездатність можна розглядати в якості 
важливого показника функціонального стану усього організму учнів.  

Проблема збереження та розвитку розумової працездатності в останній 
час набуває все більшого значення. Це пов’язано з особливостями навчального 
процесу в сучасних умовах, які проявляються у розширенні та поглибленні 
навчальних програм і активізації усього навчально-виховного процесу у 
загальноосвітніх навчальних закладах. Більшістю учнів дана проблема 
вирішується шляхом обмеження рухової активності. 

З’ясовано, що фізичні вправи і заняття впливають на розумову 
працездатність. Проведені дослідження виявили різноманітні зміни в стані 
організму і розумової працездатності, що спостерігаються у дітей під впливом 
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рухової активності [3–5]. 

У ряді праць, присвячених дослідженню впливу фізичного навантаження 
на розумову працездатність учнів загальноосвітніх шкіл, відзначається 
сприятливий вплив на всі показники, які характеризують стан розумової 
працездатності [4; 5]. 

Існує й інша думка, що рівень і стійкість розумової працездатності у 
спортсменів порівняно з школярами, суттєво не відрізняється. Автори 
вважають, що негативний вплив на розумову працездатність школярів-
спортсменів справляє значне навантаження. 

Отже, не існує єдиної думки про місце, тривалість і кількість занять 
фізичною культурою з метою поліпшення працездатності школярів протягом 
навчального року. Дані літератури дуже розрізнені, дослідження показників 
фрагментарні, а взаємодія фізичної і розумової працездатності потребує своєї 
обґрунтованості. 

Проте, знання закономірностей зміни розумової працездатності 
необхідно, особливо у дітей шкільного віку під впливом фізичного 
навантаження уроків фізичної культури. 

Мета дослідження. Завдання дослідження. Мета дослідження – 
визначити динаміку зміни показників розумової працездатності до та після 
фізичного навантаження уроків фізичної культури у учнів різних вікових груп. 

Для досягнення мети дослідження були сформульовані наступні 
завдання: 1. Визначити показники фізичного навантаження з розрахунком 
загальної та моторної щільності уроку фізичної культури у учнів різних вікових 
груп. 2. Оцінити показники розумової працездатності до та після навантаження 
уроків фізичної культури учнів різних вікових груп. 

Матеріал і методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань 
були використані таки методи:  

1. Аналіз та узагальнення літературних джерел.  
2. Фізичне навантаження уроків фізичної культури визначали з 

використанням методу хронометрування з розрахунком загальної щільності 
(ЗЩУ) та моторної щільності уроку (МЩУ) фізичної культури.  

3. Розумову працездатність учнів визначали за допомогою коректурної 
проби за таблицею В. Я. Анфімова в модифікації М. В. Антропової. Визначали 
обсяг обробленої інформації, в умовних одиницях; коефіцієнт продуктивності, 
знаки; точність роботи, знаки; загальні помилки, знаки (на 500 знаків). 
Коефіцієнт продуктивності (Q) визначали за формулою: 

Q = (С)2 : с+d, 
де с – кількість переглянутих строк; d – кількість помилок. 
Розумову працездатність визначали під час проведення уроків фізичної 

культури в період 9 до 12 годин. Необхідно було викреслити за 4 хвилини одну 
із вказаних букв. Усього 1000 знаків (25 строк по 40 букв). 

4. Частоту серцевих скорочень (ЧСС) визначали на променевій артерії 
методом пальпації. Підрахунок вівся на протязі 1 хвилини, після виконання 
вправ основної частини уроку.  

5. Методи математичної статистики. 
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У дослідженні приймали участь 135 учнів загальноосвітньої школи – 3–4 

класів, 7–8 класів, 10–11 класів. Всі учні за станом здоров’я були віднесені до 
основної медичної групи і мали середній рівень фізичного розвитку. 

Визначали показники розумової працездатності до та після уроку 
фізичної культури, частоту серцевих скорочень (ЧСС) визначали на початку 
уроку та через кожні 10 хвилин.  

Паралельно визначали загальну та моторну щільність уроку фізичної 
культури за допомогою хронометражного спостереження.  

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз уроків фізичної 
культури учнів різних вікових груп показав, що якісно-кількісне наповнення 
навчального процесу з фізичної культури має вірогідні відмінності. 

Так, поясненням вчителя, як і передбачено навчальним планом, у учнів 3–
4 класів відводиться 13,36±1,58%, для ознайомлення, розучування і формування 
рухових навичок школярів з фізичного виховання припадає 18,67±0,84%, а 
найменше часу у учнів 3–4 класів відводиться стрибкам – 0,86±0,21%. 

Не виправдано багато часу відводиться переодяганню – 24,56±1,93%, що 
часто зумовлено короткими перервами між уроками. 

На нашу думку, у молодших школярів недостатньо уваги та часу 
приділяється іграм (8,75±1,03%), коли відомо, що найбільш ефективним у 
цьому віці є рухливі ігри. 

Таким чином, вірогідні відмінності в показниках хронометражу 
навчального навантаження учнів 3–4 класів спостерігаються у вправах загально 
розвиваючого характеру (t=7,81 та t=6,42); у вправах під час ходьби (t=4,47) і 
більшою тратою часу на пояснення (t=4,03 та t=4,49) у порівнянні з 
показниками навчального навантаження учнів 7–8 та 9–10 класів. Та вірогідно 
більшою тратою часу на переодягання в порівнянні з середньою та старшою 
віковими групами (t=2,18 та t=2,62). 

На уроках фізичної культури у середній та старшій віковій групі є 
типовий набір елементів уроку з їх тривалості у виконанні вправ, поясненні 
вчителя та стоянні під час уроку. 

Так, тривалість у виконанні вправ у учнів 7–8 класів становила 
8,60±0,98%, у учнів 9–10 класів – 8,22±1,26%; пояснення вчителя становило – 
5,82±1,0 у 7–8 класах та 5,04±0,96% у 9–10 класах; стояння під час уроку 
фізичної культури склало відповідно – 7,39±1,27% та 7,60±2,37% .  

Вірогідна відмінність у школярів середньої вікової групи (7–8 класи) була 
в показниках бігу (t=4,76); у вправах з ходьби (t=3,42); в стрибках (t=4,75) у 
порівнянні з учнями молодшої вікової групи. 

Більше часу відводиться для проведення гри у учнів 9–10 класу 
(24,2±4,97%), ніж у учнів 7–8 класу (9,70±2,17%) та учнів 3–4 класів 
(8,75±1,03%). 

Таким чином, вірогідна відмінність у витраті часу на навчальну 
діяльність учнів 9–10 класів спостерігалась у виконанні бігу (t=3,27); виконанні 
ходьби (t=2,08) та часу, відведеного на гру (t=2,69) у порівнянні з учнями 
молодшого шкільного віку та у показниках витрати часу на гру у порівнянні з 
учнями середнього віку (t=3,05). 
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Усереднені показники моторної щільності уроку (МЩУ) фізичної 

культури у школярів трьох вікових груп є закономірним і відповідають вимогам 
педагогічної діяльності вчителів фізичної культури. 

У учнів молодшої вікової групи (3–4 класи) моторна щільність (МЩ) 
становила – 53,8%. На виконання фізичного навантаження учні 3–4 класів 
витратила 24,21 хвилин уроку фізичної культури. У учнів середньої вікової 
групи (7–8 класи) моторна щільність (МЩ) становила – 64,0%, витрати часу 
склали – 28,66 хвилин уроку та у старшій віковій групі відповідно – 68,3% 
моторна щільність, що склало – 30,7 хвилин уроку фізичної культури. 

Частота серцевих скорочень у учнів 3–4 класу на уроках фізичної 
культури при виконанні фізичного навантаження становила – 130 уд/хв, у учнів 
7–8 класу – 147 уд/хв та у старшій групі – 151 уд/хв. 

При аналізі показників розумової працездатності учнів різних вікових 
груп, який проводився до та після уроку фізичної культури було виявлено, що 
розумова працездатність після фізичного виховання суттєво схожа між собою. 

У всіх вікових групах відбулося збільшення обсягу обробленої 
інформації. 

Так, у учнів 3–4 класів обсяг обробленої інформації вірогідно підвищився 
з 132,8±2,94 до 182,0±13,7 у. о. (t=3,52), абсолютний приріст становив – 
49,28 у. о. або 37,1% в порівнянні з показниками, отриманими до уроку 
фізичної культури. 

Показник коефіцієнту продуктивності розумової працездатності учнів 
молодшого шкільного віку вірогідно теж зріс після уроку фізичної культури на 
4,51 знаки (t=4,1), відносний приріст склав – 56,4%. 

На фоні цих показників відбулися неоднозначні зміни точності роботи у 
учнів молодшої вікової групи. Точність роботи (на 500 знаків) мала тенденцію 
до зниження після уроку фізичної культури і становила до уроку 43,5±1,62, 
після уроку – 36,04±5,04 (t=1,41). Відносний приріст показника знизився на 
17,1%. 

Загальна кількість помилок учнів 3–4 класу після уроку мала тенденцію 
до зниження помилок під час виконання завдання і становила – 17,3±1,21 проти 
12,82±2,21 знаків (t=1,77). 

Аналіз показників розумової працездатності учнів 7–8 класів, які 
отримані до та після уроку фізичної культури показав, що відбулися вірогідні 
зміни в обсязі обробленої інформації, в показниках коефіцієнту продуктивності 
та точності роботи, за винятком загальної кількості помилок, яка вірогідно 
погіршувалась після уроку фізичної культури. 

Так, обсяг обробленої інформації під час виконання роботи учнями 7–
8 класів зріс на 65,2 знаків після уроку фізичної культури; коефіцієнт 
продуктивності вірогідно зріс (t=3,38) після уроку на 4,3 знаки. 

Обсяг обробленої інформації у учнів 7–8 класів до уроку становив 
169,4±6,08 у. о. проти 234,6±7,61 у. о. після уроку фізичної культури, 
вірогідність розрізнень (t=6,7); коефіцієнт продуктивності відповідно 
становив – 18,1±0,58 знаки та 22,4±1,13 знаки (t=3,38), що дорівнює 23,7%. 
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На фоні зміни цих показників відбулися неоднозначні зміни точності 

роботи та показників загальної кількості помилок у учнів 7–8 класів – загальна 
кількість помилок вірогідно зросла (t=9,09) на 45,3 знаки; точність роботи (на 
500 знаків) вірогідно знижувалася (t=2,26) на 5,28 знаків, що становило – 24,1%.  

За показниками розумової працездатності учнів старшого шкільного віку 
(9–10 класи) можна стверджувати, що показник обсягу обробленої інформації 
та коефіцієнт продуктивності до та після уроку фізичної культури були 
кращими, ніж у учнів 3–4 та 7–8 класів. 

Після уроку фізичної культури обсяг обробленої інформації у учнів 9–10 
класів вірогідно збільшився – до уроку становив 173,9±8,01 у. о. після – 
246,5±9,09 у. о. (t=6,0). 

Абсолютний показник обсягу інформації збільшився на 72,6 у. о., тобто 
на – 41,7%. 

За показником коефіцієнта продуктивності учні 9–10 класів після уроку 
фізичної культури вірогідно покращили результат на 6,8 знаки, що становило – 
39,1%. 

До уроку коефіцієнт продуктивності становив – 17,4±0,71 знаки проти 
24,2±2,27 знаків (t=2,86). 

Точність роботи (на 500 знаків) до уроку у учнів 9–10 класів становила 
17,41±1,54 знаки, після уроку – 10,76±2,17 знаків, зниження склало – 38,2% 
(t=2,5). У учнів 9–10 класів спостерігалось вірогідне зниження помилок під час 
виконання завдання після уроку фізичної культури (t=3,28). 

Так, до уроку загальна кількість помилок становила – 35,5±3,47 знаки, 
після уроку 21,28±2,61 знаків, відносний приріст зниження склав – 40%. 

Таким чином, динаміка розумової працездатності, показників обсягу 
обробленої інформації, коефіцієнту продуктивності, точності роботи та 
загальної кількості помилок у день з уроком фізичної культури в розкладі 
залежить від віку учнів. 

У дослідженні було виявлено неоднозначний вплив уроків фізичної 
культури на показники розумової працездатності учнів молодшого, середнього 
та старшого шкільного віку. 

У учнів молодшої та старшої вікових групах відбувається збільшення 
кількості переглянутих знаків, зростання рівня розумової працездатності та 
зниження кількості помилок після уроку фізичної культури. У учнів середньої 
вікової групи (7–8 класи) зміни в показниках розумової працездатності 
супроводжувались збільшенням кількості помилок після уроку фізичної 
культури під час виконання завдання, це пов’язане з пубертатним періодом, 
який обумовлює зрушення у центральній нервовій системі учнів. 

Висновки. Моторна щільність уроку фізичної культури у учнів 
молодшого шкільного віку становила – 53,8%, у учнів середнього шкільного 
віку – 64,04% та у учнів старшого віку – 68,3%. Динаміка розумової 
працездатності учнів різних вікових груп після уроку фізичної культури 
залежить від віку учнів. Після уроків фізичної культури у учнів молодшої, 
середньої та старшої вікової групи спостерігався вірогідний приріст в 
показниках розумової працездатності (кількість переглянутих знаків, 
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коефіцієнт продуктивності). В учнів 7–8 класів загальна кількість помилок 
вірогідно зросла після уроків фізичної культури. В учнів молодшої та старшої 
вікових групах спостерігається вірогідне зниження кількості помилок під час 
виконання завдання після уроку фізичної культури. 

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку ми вбачаємо у 
вивченні впливу різних видів фізичного навантаження на показники фізичного 
стану школярів під час занять фізичною культурою. 
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Аннотация. Представлены особенности самооценки спортсменов и лиц, 

не занимающихся спортом, в волевой, когнитивной, мотивационной, 
эмоциональной и коммуникативной сферах личности. 

Ключевые слова: самоотношение, самооценка, саморегуляция.  
 
Введение. Важным аспектом формирования, становления и 

профессиональной самореализации спортсмена является его самосознание, 
выраженное в самооценке, самоотношении и саморегуляции. 

Особенности самосознания спортсмена оказывают регулирующее 
влияние практически на все аспекты его поведения, общения, а также на его 
спортивную деятельность. 

Целью данного исследования является изучение влияния спортивной 
деятельности на характеристики самооценки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Одним из важнейших 
аспектов самосознания личности является ее самооценка. Изучением 
самооценки занимались многие исследователи, среди которых хочется 
отметить работы Кона И. С.,1978, Пантелеева С. Р.,1991, Чесноковой И. И., 
1977. Немало работ было посвящено изучению самооценки в спорте (Жилин 
С. В., 2003, Лозовая Г. В, 2002 и др.). 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые была выявлена 
специфика характеристик самооценки личности спортсмена. 

В исследовании были использованы следующие методы: процедура 
экспертной оценки и анкетирование. 

В исследовании принимали участие студенты 1–4 курсов Харьковской 
государственной академии физической культуры (юноши и девушки возрастом 
18–23 года, занимающиеся различными видами спорта, в количестве 52 
человека) и студенты Харьковской гуманитарно-педагогической академии 
(юноши и девушки возрастом 18–23 года, не занимающиеся спортом, в 
количестве 49 человек). 

С целью выявления качеств личности, которые могут быть связаны с 
самооценкой, нами была проведена процедура экспертной оценки. Экспертами 
выступали преподаватели психологии и преподаватели спортивных кафедр 
Харьковской государственной академии физической культуры в количестве 
14 человек, которые должны были оценить какие качества личности способны 
повлиять на самооценку.  
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В результате экспертной оценки все качества были объединены в 

следующие группы: волевые, когнитивные, мотивационные, эмоциональные, 
коммуникативные и нейродинамические.  

На основании выделенных качеств нами была разработана анкета, в 
которой респондентам предлагалось по 10-бальной шкале оценить 
предложенные качества. Результаты анкетирования показали, что самооценка 
спортсменов отличается от самооценки лиц, не занимающихся спортом. В 
целом, самооценка спортсменов по выделенным группам была выше, хотя по 
некоторым характеристикам результаты были выше у тех, кто не занимается 
спортом. 

В группе волевых характеристик средняя самооценка спортсменов 
составляла 8,74 балла, а у не спортсменов 6,92 балла. Причем в этой группе все 
качества спортсмены оценивали выше.  

В группе когнитивных характеристик средняя самооценка спортсменов 
6,84 балла, не спортсменов 6,32. Но по таким характеристикам этой группы как 
мышление и умение устанавливать логические связи показатели лучше у лиц, 
не занимающихся спортом. 

В группе эмоциональных характеристик наибольшие различия 
обнаружены при оценке такого качества как уверенность в себе (у 
спортсменов – 8,92 балла, у не спортсменов – 6,43). 

В группах нейродинамических и мотивационных характеристик у 
спортсменов также более высокие результаты (6,41 против 5,74 и 8,81 против 
6,97 соответственно). 

Лишь в группе коммуникативных характеристик получены почти 
одинаковые результаты. Средняя самооценка спортсменов составляла 8,62 
балла, лиц, не занимающихся спортом 8,56 баллов. 

Выводы. Таким образом, общая самооценка спортсменов в целом выше, 
чем у лиц, не занимающихся спортом. Можно предположить, что она основана 
на общей высокой оценке своего психологического Я, что является 
особенностью спортсменов. Спортивная деятельность оказывает воздействие на 
развитие не только физических, но и психологических характеристик человека. 
При систематических занятиях спортом в юношеском возрасте это влияние 
настолько глубоко, что формирует качественные отличия в характеристиках 
личности и самооценки спортсменов.  
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Анотація. З’ясовано вплив експериментальної методики на показники 

силових і координаційних здібностей юнаків 16–17 років засобами рукопашного 
бою. Встановлено, що наприкінці дослідження зросли і мали достовірний 
приріст силові показники юнаків, показники їх координаційних здібностей.  

Ключові слова: військовий ліцей, фізичне виховання, учні, засоби, 
рукопашний бій, силові здібності, координаційні здібності. 

 
Вступ. Складовою фізичного виховання в ліцеях з посиленою військово-

фізичною підготовкою є професійно-прикладна фізична підготовка, яка поряд із 
вирішенням основних завдань на уроках фізичної культури повинна 
забезпечувати якісну підготовку ліцеїстів до навчання у вищих навчальних 
закладах Єдиної системи військової освіти. А в свою чергу одним із основних 
завдань якої є навчання рукопашному бою. Проблема оптимізації процесу 
фізичного виховання учнів ліцеїв залишається актуальною і потребує 
подальшого наукового обґрунтування насамперед у пошуку найбільш дієвих 
засобів, методів занять професійно-прикладної спрямованості. 

Поєдинки з рукопашного бою характеризуються високою щільністю, 
різноманіттям комбінацій ударів і захисних дій, уклонів, обманних рухів, що 
мають складнокоординаційну структуру. Спаринги відбуваються в умовах, що 
постійно змінюються, коли існує дефіцит часу для сприйняття й аналізу 
ситуацій, прийняття й реалізації рішень, за активної протидії супротивників. 
Перемога спортсмена залежить від рівня його техніко-тактичної підготовки, що 
комплексно виявляється в оперативній розумовій діяльності, яка забезпечує 
аналіз ситуації, вибір і реалізацію оптимального рішення з ряду 
альтернативних [1–5]. 

Мета дослідження. Завдання дослідження. Мета дослідження – 
дослідити ступінь впливу завдань з техніко-тактичних дій на показники 
технічної і фізичної підготовленості школярів, які займаються рукопашним 
боєм. 

У зв’язку з метою дослідження перед роботою були поставлені наступні 
завдання: 

1. Експериментально перевірити ефективність методики підготовки 
юнаків 16–17 років засобами рукопашного бою на основі вивчення змін 
показників їх технічної підготовленості, розвитку координаційних та силових 
здібностей у динаміці навчального року. 
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2. Визначити шляхи оптимізації навчально-тренувального процесу юнаків 

засобами рукопашного бою. 
Матеріал і методи дослідження. У ході дослідження здійснювали: аналіз 

та узагальнення літературних джерел з теми дослідження; аналіз сильних та 
слабких компонентів техніко-тактичної підготовки спортсменів, які займаються 
рукопашним боєм та іншими одноборствами; педагогічні спостереження за 
навчально-тренувальним процесом юнаків; педагогічний експеримент; 
тестування рівня розвитку координаційних і силових здібностей; обробку 
результатів за допомогою стандартних методів математичної статистики (Х, δ, 
m, t). 

Особливостями методики було використання різноспрямованого змісту 
занять на основі техніко-тактичних завдань з урахуванням особливостей 
ведення боїв з рукопашного бою, боксу, кікбоксингу, самбо; виявлення сильних 
і слабких сторін спортсмена за допомогою складання індивідуальних карток на 
кожного спортсмена та особливостей індивідуальної манери ведення бою 
кожного спортсмена. У навчальному процесі були випробувані завдання, що 
включали засоби й методи фізичної підготовки у різних нестандартних 
ситуаціях. 

Тестування рівня спеціальної силової підготовленості здійснили за 
допомогою наступних тестів: кидки чучела вагою 20 кг, кількість разів 
протягом 20 с; забігання кругом голови 30 с, кількість разів; кидки партнера 
20 с, кількість разів; підйом партнера заднім поясом за 20 с, кількість разів. 

Координаційні здібності: рівновага, «Стійка на одній нозі». Виконується 
тест з вихідного положення стійки на одній нозі, друга нога зігнута в коліні і 
максимально розвернута назовні; вестибулярна стійкість, градуси. 
Визначається за результатами стрибка з поворотом на максимально можливі 
градуси з вихідного положення стоячи руки на поясі; реагування, см. 
Визначається за допомогою пронумерованої гімнастичної палиці; складна 
сенсомоторна дія, с. Визначається за допомогою оцінки часу проходження 
учнем дистанції 15 м за допомогою перекидів уперед з обов’язковою зупинкою 
в відповідному місці з похибкою не більше 1 м; перебудова і погодженість 
рухів, с. Визначається за часом проходження смуги перешкод «змійка»; 
адекватне вирішення рухового завдання, кількість перемог (%). Визначається за 
допомогою розрахунку проценту успішного виконання атак від їх загальної 
кількості, що виконувалися учнями. 

Тестування було проведено у вересні 2012 року та жовтні 2013 року. 
Математичні розрахунки виконувалися на комп’ютері з використанням 
стандартних програм Microsoft Office Exel 2003. 

У дослідженні приймали участь 17 юнаків 16–17 років, які займаються в 
секції з рукопашного бою при Запорізькому обласному ліцею-інтернаті з 
посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник». 

Результати дослідження та їх обговорення. Отже в ході дослідження ми 
з’ясовували вплив експериментальної методики на показники силових і 
координаційних здібностей юнаків. 
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Всі показники координаційних здібностей юнаків наприкінці дослідження 

зросли і мали достовірний приріст (табл. 1).  
Особливо істотних змін зазнав показник здатності адекватного рішення 

рухового завдання. Відносний приріст за даним тестом склав 54,9%. Також 
достатньо високий відносний приріст склав за тестами «Рівновага» (37,7%) і 
«Складна сенсомоторна дія» (21,9%). 

Отримані результати досліджень свідчать про ефективність використаних 
під час навчально-тренувальних занять завдань техніко-тактичної підготовки, а 
також врахування індивідуальних особливостей кожного спортсмена. 

 
Таблиця 1 

Результати тестування координаційних здібностей юнаків на різних 
етапах дослідження (М±m) 

Тести Початок 
дослідження t Кінець 

дослідження 

Рівновага, с 3,77±0,23 5,81 5,19±0,34 
Вестибулярна стійкість, градуси 227±5,29 7,86 247±5,89 
Реагування, см 16,00±0,48 6,97 13,53±0,32 
Складна сенсомоторна дія, с 13,33±0,64 6,92 10,40±0,48 
Перебудова і погодженість рухів, с 12,93±0,40 6,79 10,73±0,24 
Адекватне вирішення рухового завдання, 
кількість перемог (%) 4,73±0,43 8,78 7,33±0,52 

 
Аналізуючи показники силових здібностей юнаків, слід зазначити, що 

вони також зросли наприкінці дослідження. Достовірний приріст зафіксовано за 
всіма тестами (табл. 2). 

Відповідно табл. 2 найбільший приріст показників, більше 40,0%, 
зафіксовано за двома тестами. У кидках партнера 20 с і підйомах партнера 
заднім поясом 46,0% і 42,7%, відповідно. Відносний приріст показників за 
іншими тестами став вище ніж 15%. 

 
Таблиця 2 

Порівняльна характеристика показників силової підготовленості 
юнаків на початку і наприкінці дослідження (М±m) 

№ Тести Початок 
дослідження t Кінець 

дослідження 
1 Кидки чучела вагою 20 кг за 20с, кількість разів 18,5±2,1 2,3 21,3±2,1 
2 Забігання кругом голови 30 с, кількість разів 15,7±0,7 2,1 20,1±0,1 
3 Кидки партнера 20 с, кількість разів 10,0±2,5 3,2 14,6±1,5 

4 Підйом партнера заднім поясом за 20с, кількість 
разів 8,2±3,5 3,8 11,7±2,9 

 
Отже ми вважаємо, що на практичних заняттях з рукопашного бою слід 

використовувати спеціальні завдання, які за психофізичними параметрами 
відтворюють екстремальні ситуації, зокрема моделювання фрагментів поєдинку 
з боксером, борцем і бійцями інших стилів східних єдиноборств. А також слід 
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враховувати індивідуальні особливості ведення бою кожного спортсмена, 
виявлення його сильних і слабких сторін. 

Розроблені техніко-тактичні завдання дозволяють відпрацювати 
найефективніші комбінації рукопашного бою та створюють спеціальне 
екстремально-психофізичне середовище, багатократне перебування у якому 
сприяє формуванню розуміння шляхів досягнення перемоги над супротивником 
конкретного стилю. 

На наш погляд, шляхи оптимізації навчально-тренувального процесу 
юнаків засобами рукопашного бою є: виявлення оптимальних варіантів 
реалізації техніко-тактичного арсеналу спортсмена; виявлення стратегічної лінії 
поведінки спортсменів і манери ведення бою з урахуванням індивідуальних 
особливостей юнаків та суперників; ведення бою оптимально-індивідуальним 
варіантом, як найбільш ефективним; контроль за розвитком координаційних 
здібностей спортсменів. 

Висновки. Доведено ефективність експериментальної методики на основі 
використання техніко-тактичні завдань з метою підвищення рівня силової і 
координаційної підготовленості юнаків, які займаються рукопашним боєм. 
Показники координаційних і силових здібностей юнаків наприкінці 
дослідження зросли і мали достовірний приріст. Особливо істотних змін зазнав 
показник здатності адекватного рішення рухового завдання. Відносний приріст 
за даним тестом склав 54,9%. Також достатньо високий відносний приріст 
склав за тестами «Рівновага» (37,7%) і «Складна сенсомоторна дія» (21,9%). 
Найбільший приріст силових показників, більше ніж 40,0%, зафіксовано за 
двома тестами (у кидках партнера 20 с і підйомах партнера заднім поясом 
46,0% і 42,7%).  

Перспектива подальших досліджень. Вивчення показників фізичного 
стану юних спортсменів, які займаються рукопашним боєм. 
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Анотація. У статті обґрунтовано програму організації фізичного 

виховання зі студентками з урахуванням рівня їх здоров’я, чіткого 
індивідуального контролю фізичного навантаження. Представлені результати 
досліджень, що свідчать про її ефективність. 

Ключові слова: фізичне виховання, студенти, рівні здоров’я, 
індивідуальний підхід, фізична підготовленість. 

 
Вступ. Фізична культура студентів являє собою нерозривну складову 

частину вищої гуманітарної освіти. Вона виступає якісним і результуючим 
заходом комплексного впливу різних форм, засобів і методів на особистість 
майбутнього фахівця в процесі формування його професійної компетенції. 
Результатом цього процесу є рівень індивідуальної фізичної культури кожного 
студента, його духовність, рівень розвитку професійно значимих здібностей [1].  

Проте в програмі фізичного виховання вищих навчальних закладів не 
передбачено особливостей побудови і нормування фізичних навантажень на 
заняттях. Таким чином, організація процесу фізичного виховання у ВНЗ 
вимагає удосконалення, спрямованого на покращення здоров’я студентів.  

Аналіз робіт дослідників свідчить, що здоров’я оцінюють за різними 
критеріями. В свою чергу до нинішнього часу немає єдиних підходів до оцінки 
рівня здоров’я, зокрема, студентської молоді і зовсім відсутні дані про 
характеристику самих рівнів фізичного здоров’я, що ускладнює їх 
використання на практиці [2–3]. 

З огляду на складну ситуацію, яка склалася у суспільстві зі здоров’ям 
молоді, варто підкреслити необхідність побудови занять зі студентами в 
навчальний час за прикладом кондиційного тренування, де нормування 
фізичних навантажень повинне здійснюватися відповідно до рівня їх фізичного 
здоров’я. Таким чином забезпечується індивідуальний підхід до фізичного 
виховання й пріоритетність концепції здоров’я студентів, оптимального рівня їх 
фізичної підготовленості.  

Проблемність ситуації свідчить про важливість пошуку шляхів 
підвищення ефективності процесу фізичного виховання студенток ВНЗ.  

На наш погляд, організація занять зі студентками з урахуванням рівня 
здоров’я і відповідним індивідуальним нормуванням фізичного навантаження 
на заняттях дасть змогу значно позитивно вплинути на рівень їх фізичної 
підготовленості та покращить стан здоров’я. 
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Мета дослідження. Метою дослідження було виявити вплив 

диференційного підходу у фізичному вихованні на показники фізичної 
підготовленості студенток 1 курсу ВНЗ. 

Матеріал і методи дослідження. Дослідження було проведено на базі 
Запорізького національного університету, в якому приймали участь студентки 
1-х курсів різних факультетів у загальній кількості 84 особи.  

У ході дослідження здійснювали: аналіз журналів обліку успішності 
студентів з фізичного виховання; розробку засобів і методів організації 
проведення занять відповідно рівня здоров’я дівчат експериментальної групи; 
розробку індивідуальних програм з урахуванням об’єму та інтенсивності 
фізичного навантаження для використання в навчальних і самостійних заняттях 
відповідно рівня здоров’я дівчат; поточний контроль змісту «Паспорту 
здоров’я» дівчат; розрахунок середнього значення інтенсивності тренувального 
навантаження за показником ЧСС; оцінку рівня фізичного здоров’я дівчат на 
початку і наприкінці навчального року за наступними показниками: віку 
(кількість років), величиною ЧСС у стані відносного спокою, відношенням до 
паління, довжиною та масою тіла, швидкістю відновлення ЧСС після 
дозованого фізичного навантаження, систематичністю занять фізичною 
культурою та спортом; аналіз показників фізичної підготовленості дівчат як 
контрольної, так і експериментальної груп на початку і наприкінці навчального 
року за даними, що рекомендовані навчальною програмою з фізичного 
виховання студентів ВНЗ; обробку результатів за допомогою стандартних 
методів математичної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. На підставі результатів 
тестування рівня фізичної підготовленості на початку навчального року дівчат 
обох досліджуваних груп виявлено, що більшість з результатів відповідала 
низькому та нижче середнього рівням (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Порівняльна характеристика показників фізичної підготовленості 
дівчат на початку навчального року 

Тести К (Х±m) T Е (Х±m) 

Біг на 30 м, с 5,36±0,09 
(нижче середнього) 0,48 5,44±0,14  

(низький) 
Нахил тулубу вперед з 
положення сидячи, см 

14,64±1,65 
(середній) 0,80 16,71±2,01  

(середній) 
Піднімання тулубу в сід з 
положення лежачи, разів 

32,64±1,30 
(низький) 0,96 35,43±2,61 

(нижче середнього) 
Згинання та розгинання 
рук в упорі лежачи, разів 

16,07±3,10 
(високий) 0,11 16,50±2,11  

(високий) 
Стрибок в довжину з 
місця, см 

157,14±4,29 
(низький) 0,84 163,50±6,26  

(низький) 

Човниковий біг 4x9 м, с 11,12±0,11 
(середній) 0,59 10,99±0,19  

(середній) 
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Це вельми закономірно, оскільки результати розподілу дівчат за рівнями 

фізичного здоров’я вказують на те, що найбільша кількість дівчат на початку 
дослідження мали задовільний рівень фізичного здоров’я. Високий рівень 
здоров’я мали лише 13% дівчат. 

У свою чергу середній бал по групі відповідав середньому рівню. 
Опрацювання щоденників здоров’я дівчат показало, що лише 5,2% з них 
регулярно (2 рази на тиждень) займаються фізичними вправами. 

 
Таблиця 2 

Порівняльна характеристика показників фізичної підготовленості 
дівчат наприкінці навчального року 

Тести К 
(Х±m) 

t 
К-Е 

Е 
(Х±m) 

t 
К-К 

t 
Е-Е 

Біг на 30 м, с 5,26±0, 90  
(нижче середнього) 2,08 5,01±0,08  

(середній) 0,11 2,67 

Нахил тулубу вперед з 
положення сидячи, см 

18,93±1,08  
(вище середнього) 2,85 23,82±1,33  

(високий) 2,18 2,91 

Піднімання тулубу в сід 
з положення лежачи, 
разів 

36,36±3,16  
(середній) 5,79 43,50±1,35  

(вище середнього) 1,09 2,75 

Згинання та розгинання 
рук в упорі лежачи, разів 

18,57±2,04  
(високий) 1,46 22,00±1,15  

(високий) 0,67 2,29 

Стрибок в довжину з 
місця, см 

162,29±3,64  
(низький) 1,70 171,00±3,60  

(нижче середнього) 0,92 1,04 

Човниковий біг 4x9 м, с 10,94±0,03  
(середній) 5,66 10,24±0,12  

(вище середнього) 1,58 3,34 

 
На підставі аналізу показників фізичної підготовленості та рівня здоров’я 

в кінці року встановлені позитивні зміни у дівчат, як К, так і Е груп. Під 
впливом індивідуалізації занять з фізичного виховання у дівчат 
експериментальної групи ці зрушення мали більш виражений характер (табл. 
2). Оцінка рівня фізичної підготовленості свідчить, що він був більш високим у 
студенток експериментальної групи. Так, у них достовірно покращилися 
результати в п’яти з шести тестів. Проте достовірно кращий результат у дівчат 
К групи був зафіксований лише у нахилу тулуба. 

Аналіз змін у стані здоров’я дівчат Е групи на початку і в кінці 
експерименту показав, що він покращився і наприкінці року і відповідав вже 
високому рівню. Наприкінці дослідження кількість дівчат Е групи, які мали 
високий (з 13% до 21%) та середній (з 32% до 34%) рівні здоров’я, збільшилася, 
а з незадовільним рівнем – зменшилася (до 45%) в порівнянні з початком (55%) 
навчального року. 

Висновки. Розроблена нами програма проведення занять з фізичного 
виховання з урахуванням рівня здоров’я студенток, чіткого індивідуального 
контролю фізичного навантаження з боку дівчат і викладачів у щоденниках 
здоров’я значно вплинула на показники та рівень фізичної підготовленості і 
стан їх здоров’я.  
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Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку комплексу 

тестів з оцінки фізичної підготовленості з урахуванням рівня здоров’я 
студенток.  
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МЕТОДИКА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ПРИ РОЗВИТКУ 

ВИТРИВАЛОСТІ У ЮНАКІВ 7–8 КЛАСІВ 
 
Анотація. Розроблена автором програма розвитку витривалості на 

уроках фізичної культури для юнаків 7–8 класів, які мають різний рівень 
підготовленості, може використовуватись вчителями фізичної культури 
загальноосвітніх шкіл. Запропонована методика позитивно впливає ще й на 
показники загальної фізичної підготовленості і силової витривалості. А це 
значить, що учням легше буде виконувати інші навчальні нормативи. 

Ключові слова: фізична культура, витривалість, юнаки, тестування. 
 
Вступ. Науково-технічний прогрес ХХІ століття характеризується 

стрімким підвищенням темпів життя, інтенсифікацією виробництва та інших 
сфер діяльності людини, що в свою чергу висуває дуже високі вимоги до її 
психічної і фізичної працездатності. Щоб успішно діяти в тій чи іншій галузі, 
людина зобов’язана орієнтуватися у великому потоці інформації, вибираючи 
тільки необхідні дані, розбиратися в новій техніці, постійно поновлювати свій 
багаж знань, умінь і навичок, удосконалювати себе фізично. Тобто, вступаючи 
в повноцінне доросле життя, юнаки та дівчата повинні мати певний запас 
психічної та фізичної міцності. В основі працездатності лежить така фізична 
якість як “витривалість”, тому це з юного віку необхідно приділяти велику 
увагу її розвитку й удосконаленню. Витривалість служить базою для розвитку 
всіх інших фізичних якостей і є основою успішного оволодіння будь-якою 
діяльністю. 

Процес фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл повинен 
забезпечити належну фізичну підготовленість школярів. Однак дані численних 
обстежень широких контингентів учнів, свідчать про низький рівень фізичної 
підготовленості, що в першу чергу зумовлено недостатнім розвитком 
витривалості. Це викликано низьким науковим і методичним рівнем, 
недосконалістю систем виховання витривалості учнів в різних типах 
навчальних закладів (школі, ПТУ, вузів). 

У зв’язку з цим у процесі фізичного виховання розвитку витривалості 
необхідно приділяти особливу увагу, оскільки будь-яка діяльність пов’язана з 
подоланням втоми. Щоб учні успішно справлялися з навчальними вимогами, 
необхідно будувати навчальний процес з урахуванням можливостей і 
підготовленості учнів.  

Нерозробленість даної проблеми, а також потреба в нових методиках 
розвитку витривалості з урахуванням диференційованого підходу до учнів. 

Мета дослідження. Завдання дослідження. Об’єкт дослідження – 
уроки розвитку витривалості з урахуванням диференційованого підходу. 
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Суб’єкт дослідження – юнаки 14–15 років з різним рівнем розвитку 

витривалості. 
Предмет дослідження – рухові здібності юнаків 14–15 років та 

педагогічні закономірності їх розвитку. 
Гіпотеза даного дослідження ґрунтувалась на припущенні, що 

розроблена методика диференційованого підходу розвитку витривалості на 
уроках фізичної культури в юнаків 14–15 років з використанням різноманітних 
засобів розвитку витривалості, дасть більш високий педагогічний ефект. 

У результаті аналізу одержаних даних була розроблена методика 
диференційованого підходу по підвищенню рівня розвитку витривалості та 
перевірка її ефективності на уроках фізичної культури, яка дає більш високий 
педагогічний ефект. Дослідження полягає в розробці методики 
диференційованого підходу при розвитку витривалості в юнаків 7–8 класів. 

Постановка завдання дозволяє визначити, що потрібно вивчити на якому 
контингенті проводиться експериментальне дослідження і в яких умовах будуть 
збиратися дані. Взагалі, чим складніші основні завдання дослідження, тим їх 
менше в роботі.  

Аналізуючи літературні джерела, прийшли до висновку, що для того, щоб 
учні успішно справлялися з навчальними вимогами, необхідно будувати 
навчальний процес з урахуванням можливостей і підготовленості учнів. 

У зв’язку з цим завданнями дослідження можуть бути: 
1. Визначити рівень розвитку витривалості хлопчиків 7–8 класів 

загальноосвітньої школи. 
2. Розробити методику диференційованого підходу до підвищення рівня 

розвитку витривалості й перевірити її ефективність. 
Для вирішення поставлених завдань був проведений педагогічний 

експеримент, в процесі якого використовувались такі методи дослідження”: 
1. Аналіз та узагальнення літературних джерел. 
2. Педагогічні спостереження за фізичним і емоційним станом учнів під 

час занять. 
3. Опитування (бесіда, анкетування). 
4. Педагогічний експеримент. 
5. Методи контрольних іспитів (тестування). 
6. Пульсометрія. 
7. Методи математичної статистики. 
У нашому дослідженні брали участь дівчата і хлопчики 14–15 років (7–

8 класів) загальноосвітньої школи № 1 м. Запоріжжя в кількості 120 чоловік, по 
30 чоловік у кожній статево-віковій групі. Всі учні, за даними лікарського 
огляду, відносяться до основної медичної групи і приблизно однакового рівня 
фізичного розвитку та фізичної підготовленості. Дослідження проведено з 
вересня по листопад 2014 року. Усі контрольні вправи (тести) проводились на 
уроках фізичної культури в основній частині. Перед кожним тестом учням 
давалась попередня інструкція про зміст і умови виконання завдання та 
декілька спроб. Після цього кожний учень виконував три контрольних спроби 
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на максимальний результат. Найкращий результат заносився у спеціальний 
протокол”. 

Головна їх мета – підведення підсумків проведеної роботи. Ця заключна 
частина її повинна містити не тільки кінцеві положення досягнень автора, але і 
вказувати на подальшу перспективу розвитку досліджень даного питання. 

Результати дослідження та їх обговорення. Це основна за обсягом 
частина нашого дослідження, в якому викладаються результати власного 
дослідження, що аналізуються у порівнянні з висновками інших авторів з цього 
питання, доводиться спроможність чи помилковість знайдених 
закономірностей, зв’язку, пояснень (тобто своєї робочої гіпотези). 

Аналіз результатів показує, що витривалість у юнаків 7–8 класів 
неоднакова, що й послужило основою для диференціації учнів на три групи в 
залежності від рівня підготовленості. На початковому етапі дослідження 
середня арифметична за тестом в бігові на 1500 м склала в юнаків контрольної 
групи з низьким рівнем підготовленості – 491,82,0 с і експериментальної 
групи – 492,71,6 с; з середнім рівнем розвитку витривалості – 457,83,9 с і 
445,25,5 с; з високим рівнем розвитку витривалості – 441,51,7 і 4091,9 
відповідно. Вірогідність розрізнень між результатами контрольної та 
експериментальної групи різко прогресує по відношенню до результатів в 
контрольній групі (експериментальна – 459,31,8, контрольна – 491,61,9) в 
групі з низьким рівнем розвитку витривалості; (експериментальна – 415,34,7, 
контрольна – 459,63,6) з середнім рівнем; (експериментальна – 379,61,9, 
контрольна – 411,71,7) з високим рівнем розвитку витривалості. 

Результати в контрольній групі по відношенню до вихідних практично 
залишились незмінними. 

У процентному відношенні результати експериментальної групи 
покращились: в підгрупі з низькими рівнем підготовленості на 6,76%, з 
середнім рівнем на 6,65%, з високим рівнем підготовленості – на 7,25%. Якщо 
до експерименту розклад результатів експериментальної групи складав 33,33 % 
по кожній із підгруп, у залежності від рівня підготовленості, то після 
експерименту він став 41,6% з середнім рівнем підготовленості і 58,4% – з 
високим рівнем підготовленості. 

Результати спостережень дозволили зробити висновок, що використання 
на уроці різноманітних засобів розвитку витривалості за умови 
диференційованого підходу дає більш високий педагогічний ефект. 

Висновки: 
1. Активний руховий режим, в обсязі 14-20 годин на тиждень занять 

фізичними вправами, позитивно впливає на розумову і фізичну працездатність 
учнів і сприяє підвищенню успішності, збільшенню рівня фізичної 
підготовленості. 

2. З метою підвищення рухової активності учнів загальноосвітніх шкіл 
необхідно: 

– регулярно проводити фізкультурно-оздоровчі заходи в розпорядку 
навчального дня школи; 



 78 
– активізувати роботу шкільних секцій, груп загальної фізичної 

підготовки; 
– виховувати інтерес в учнів до занять фізичною культурою, до 

здорового способу життя. 
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ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ 
НА ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ ЗНУ 

 
Анотація. Проаналізовано вплив фізкультурно-оздоровчої роботи на 

показники фізичного стану дівчат контрольної і експериментальної груп. 
Наведено результати впливу фітнес-програми «пор де бра» на організм 
студенток вищого навчального закладу: за індексом Скібінського, пробами 
Штанге і Генчі, частотою серцевих скорочень, індексом Руфф’є, АТ, індексом 
маси тіла. Здійснено оцінку показників фізичної підготовленості студенток за 
шестьма тестами.  

Ключові слова: вищий навчальний заклад, фізичне виховання, 
студентки, засоби пор де бра, фізичний стан, фізична підготовленість. 

Вступ. Побудова комплексного підходу до проведення занять з фітнесу 
обумовлюється зростаючим інтересом до цього виду фізичного навантаження, 
зберіганням стійкої позитивної мотивації тих, хто займається, появленням 
більшої кількості видів оздоровчого фітнесу, зокрема зі студентами вищих 
навчальних закладів [1; 2]. 

Сучасні дівчата все більше уваги приділяють своєму зовнішньому 
вигляду. Мода у молоді на відвідування фітнес-клубів багато в чому 
обумовлена престижністю тренувань, комфортністю умов занять, 
використанням найсучаснішого устаткування [3–7]. На даний час нестримно 
розвиваються нові напрями оздоровчого фітнесу, одним з них є програма 
«PortDeBras» («Пор Де Бра»). 

З появою фітнес-програми «пор де бра» виникла можливість поєднати 
три види фізичного навантаження на одному занятті – силові – для зміцнення 
м’язів, аеробні – для схуднення, стретчинг-вправи – для розвитку гнучкості і 
пластичності рухів, що допоможе людині забезпечити підвищення стану 
здоров’я [1; 2]. 

Протягом останніх років проведено чимало досліджень, присвячених 
вивченню проблеми вдосконалення змісту фізичного виховання. Однією із 
таких проблем фахівці називають падіння інтересу до традиційних занять 
фізичним вихованням. Зокрема, вони наголошують, що причиною низької 
мотивації студентів до занять фізичними вправами є відсутність можливості 
вибору форм занять, незадоволеність традиційним змістом програмного 
матеріалу фізичного виховання. 

У доступній літературі на сьогоднішній день ми не знайшли достатньої 
інформації про позитивний вплив цього виду фітнесу на показники здоров’я і 
фізичну підготовленість дівчат 19–20 років. Тому актуальною є проблема 
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розробки науково обґрунтованого підходу до використання засобів пор де бра 
при організації занять з фізичного виховання з дівчатами даного віку. 

Мета дослідження. Завдання дослідження. Мета дослідження – виявити 
ступінь впливу занять з фізичного виховання засобами системи «пор де бра» на 
основі проведення порівняльного аналізу показників фізичного здоров’я та 
фізичної підготовленості студенток 19–20 років. 

У зв’язку з метою дослідження перед роботою були поставлені наступні 
завдання: 

1. Визначити вихідний рівень фізичного стану і фізичної підготовленості 
дівчат 19–20 років. 

2. Оцінити ступінь впливу занять за системою «пор де бра» на показники 
фізичного розвитку і фізичної підготовленості студенток 3–4 курсів. 

Матеріал і методи дослідження. У ході дослідження здійснювали: аналіз 
і узагальнення літературних джерел з теми дослідження; педагогічні 
спостереження за фізичним вихованням студентів коледжу; оцінку показників 
фізичного стану студенток: індекс Скібінського, мл; Твид, с; ЧСС, уд/хв.; 
індекс Руфф’є; проби Штанге і Генчі; АТ, мм.рт.ст; ЧСС уд/хв; індекс маси 
тіла, г/см; оцінку показників фізичної підготовленості студенток за наступними 
тестами: піднімання тулубу в сід з положення лежачи за 1 хв, кількість разів; 
згинання та розгинання рук в упорі лежачи, кількість разів; біг на 30 м, с; 
стрибок в довжину з місця, см; човниковий біг 4x9 метрів, с; нахил вперед з 
положення сидячи, см; обробку результатів за допомогою стандартних методів 
математичної статистики (Х, δ, m, t). 

Дослідження проводилося на базі Запорізького національного 
університету. У дослідженні приймали участь дівчата 3–4 курсів ЗНУ різних 
факультетів ЗНУ у загальній кількості 55 осіб. 

Студентки були розподілені на дві групи, що займалися за різними 
програмами: перша – експериментальна – використовувала систему вправ за 
системою «пор де бра»; друга – контрольна, займалася аеробікою. 

Результати дослідження та їх обговорення. На початку дослідження 
середні значення ЧСС, АТс, АТд, індексу Скібінського, ЖЄЛ, проб Штанге і 
Генче, індексу Руф’є, індексу маси тіла дівчат обох досліджуваних груп 
відповідали віковій нормі. Достовірних розбіжностей між показниками дівчат 
контрольної і експериментальної груп виявлено не було. З метою 
підтвердження ефективності застосування засобів «пор де бра» у процесі 
фізичного виховання дівчат було проведено порівняльну характеристику змін у 
зазначених вище показниках дівчат. Проведений нами аналіз результатів 
вихідного та заключного тестування функціональних показників серцево-
судинної і дихальної систем за обраними показниками переконливо свідчить 
про позитивну динаміку більшості досліджуваних показників у дівчат, як 
контрольної групи, так і експериментальної (таблиця). Проте більш суттєвими є 
зміни показників у дівчат експериментальної групи під впливом занять за 
системою «пор де бра». 
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Проте достовірних змін, нажаль, не встановлено за показниками проб 

Штанге і Генчі. Рівень показника дозованого навантаження зазнав позитивних 
змін більш суттєво у дівчат експериментальної групи. 

 
Порівняльна характеристика показників серцево-судинної системи 

студенток ( X +m) 
№ Показник Контрольна 

група t Експериментальна 
група 

1 ЧСС (уд/хв) 79,56+7,39 0,48 76,02+8,27 
2 АТс (мм.рт.ст.) 128,29+12,19 0,54 119,47+11,02 
3 АТд (мм.рт.ст.) 80,11+5,26 0,09 79,25+7,83 

4 Індекс Скібінського 
(у.о) 2300,21+100,38 4,89 2992,45+100,67 

 
За показником індексу Руф’є у дівчат експериментальної групи 

зафіксовано тенденцію до достовірності. У показнику співвідношення між 
масою тіла та довжиною у дівчат експериментальної групи встановлено 
достовірний приріст результатів.  

У зв’язку з метою дослідження було оцінено та проаналізовано також 
зміни показників фізичної підготовленості дівчат. 

Отже, отримано наступні дані. Так, у дівчат як експериментальної групи, 
так і контрольної на початку дослідження зафіксовано досить низький рівень 
показників фізичної підготовленості. Особливо у прояві гнучкості, швидкості 
та швидкісно-силових здібностей.  

Аналізуючи показники дівчат обох досліджуваних груп наприкінці 
дослідження, встановлено, що рівень цих показників підвищився. 

У дівчат контрольної групи достовірних змін між показниками не 
виявлено за жодним тестом. 

У дівчат експериментальної групи достовірні зміни виявлено за всіма 
тестами. Рівні показників всіх фізичних якостей зазнали позитивних змін у 
дівчат експериментальної групи. 

Таким чином, результатами дослідження підтверджено ефективність 
застосування системи «пор де бра» у процесі фізичного виховання зі 
студентками 3–4 курсів. 

Висновки. Під впливом заняття фітнесом за системою «пор де бра» в 
експериментальній групі дівчат покращили показники серцево-судинної і 
дихальної систем. Заняття фітнесом покращили показники фізичної 
підготовленості дівчат 3–4 курсів і можуть бути рекомендовані для покращення 
фізичного стану організму та обґрунтування оздоровчих занять зі студентами 
вишів. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у проведенні 
комплексного оцінювання фізичної підготовленості дівчат, які займаються за 
системою «пор де бра». 
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ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 
Анотація. У статті розглянуто інформаційне забезпечення сільського 

зеленого туризму в Україні. Подано інформацію про основні Інтернет-ресурси 
сільського зеленого туризму (СЗТ). Детально проаналізовано комплексність 
необхідної інформації для туристів щодо подорожей у сільську місцевість. 

Ключові слова: сільський зелений туризм, Інтернет-технології. 
 
Вступ. Спостерігається значний приріст кількості подорожей у сільську 

місцевість, де туристи знайомляться з традиціями селян, насолоджуються 
мальовничими пейзажами і оздоровлюються екологічно чистими продуктами. 
Експерти Всесвітньої туристичної організації одноголосно стверджують, що 
сільський зелений туризм є явищем багатогранним, яке поєднує гірські походи, 
кінні прогулянки, полювання і рибальcтво. І така багатоаспектність робить цей 
вид туристичної діяльності одним з пріоритетних, який може зайняти панівне 
місце на туристичному ринку. Для цього необхідно забезпечити 
конкурентоспроможність цього туристичного продукту на зовнішньому ринку, 
створивши ефективну комплексну інформацію про сільський зелений туризм в 
Інтернет-просторі. 

До проблем розвитку сільського туризму у своїх працях звертались 
дослідники, зокрема: М. Й. Рутинський, І. М. Школа, С. С. Кравцов, 
В. І. Андрущак, П. В. Горішевський, Ю. В. Зінько [1]. Ряд науковців приділяють 
увагу дослідженню основних аспектів турпродукту та напрямків його збуту, 
серед них О. О. Любіцева, В. М. Іванов, В. Ф. Кифяк [2]. При цьому значна 
увага приділяється необхідності застосування сучасних інформаційних 
технологій для розвитку туризму, розробки та просуванню агротуристичного 
продукту на ринку. Однак дослідженню розробки та просуванню 
агротуристичного продукту на ринку за допомогою системи маркетингових 
комунікацій приділено недостатньо уваги. 

Мета дослідження та завдання роботи полягає в детальному аналізі 
інформаційного забезпечення сільського зеленого туризму в Україні. 

Основні методи дослідження: аналіз літературних джерел, Інтернет-
пошук інформації, контент-аналіз. 

Результати дослідження та їх обговорення. Інформаційні ресурси є 
одним із ефективних способів популяризації сільського туризму і залучення 
найбільш максимальної кількості туристів. Серед інформаційних технологій 
виділяємо Інтернет. А до комунікацій відносимо: електронну пошту, 
ІР-телефонію, Інтернет-пейджинг. Найбільш поширеними варіантами 
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використання інформаційних технологій як засобу впливу на просування 
агротуристичного продукту на сьогодні виступає: Інтернет, електронна пошта 
та мультимедійні диски (CD та DVD). 

Але найперспективнішим напрямом у просуванні сільського туризму є 
саме Інтернет, що доведено практикою розвинених країн. Зокрема в багатьох 
зарубіжних країнах мережа Інтернет широко використовується для прямого 
продажу турів власниками агроосель. Основними перевагами користування 
мережею Інтернет є:  

– зручність у користуванні; постійні зростання кількості споживачів 
(клієнтів); 

– оперативність передачі (отримання) інформації; 
– невеликі витрати на рекламу в мережі. 
Україна зараз знаходиться на шляху розвитку ІТ-технологій, і перші кроки 

в цьому напрямку вже зроблені. Протягом останнього часу Спілка сприяння 
розвитку сільського зеленого туризму та її регіональні відділення провели 
активні роботи з ефективного використання ІТ для реклами послуг сільського 
туризму на ринку. Була створена інформаційна база даних про можливості 
розміщення та надання послуг сільського зеленого туризму більше ніж 600 
агрооселям. Вона подана на Інтернет-сторінці Спілки, а також на спеціально 
підготовленому диску та в каталогу. Крім того, Спілка сприяння розвитку 
сільського зеленого туризму створила офіційний сайт – www.greentour.com.ua. 
Тут можна отримати інформацію не лише про агросадиби конкретного регіону, 
а й інформацію щодо законодавчої бази та нових проектів, навчання 
відповідних фахівців; систему бронювання місць; міжнародну діяльність і 
безліч інших новин, пов'язаних із туризмом сільської місцевості. Інформація 
подається туристу українською, російською та англійською мовами у розрізі 
окремих адміністративних одиниць (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Інтерфейс сайту Сільський зелений туризм 
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Інформацію про сільський відпочинок в Україні можна отримати також із 

сторінок сайту «Зелений туризм» – www.ruraltourism.com.ua. Тут можна 
отримати комплексну інформацію про популярні тури сільською місцевістю і їх 
цінову політику (рис. 2). 

Застосування сучасних інформаційних технологій у розвитку сільського 
зеленого туризму в Україні є однією із умов його успішного функціонування. 
Для цього потрібно організовувати підготовку спеціалістів для сільського 
туризму, консультувати їх з питань використання Інтернету для їх потреб та 
розробки реклами для їх діяльності. Їм слід знати, що здійснюючи розробку 
порталів туристичних регіонів, необхідно враховувати те, що вони 
представляють відповідний регіон чи область у мережі Інтернет і відповідно 
сприяють формуванню сприятливого іміджу даного регіону. 

 

 
 

Рис. 2. Інтерфейс сайту Зелений туризм 
 
Тому при розробці конкретного веб-сайту варто звернути увагу на його 

дизайн, а ілюстративна складова повинна лише спрощувати пошук та 
отримання необхідної інформації. Споживач, який заходить на сайт, очікує 
знайти інформацію стосовно конкретних закладів розміщення, умов організації 
туру, вартості. Форма подання має бути максимально стислою та лаконічною. 
Дуже зручним вважається, коли турист може самостійно розрахувати вартість 
поїздки залежно від обраних блоків туру. 

Комплексні інтегровані консалтингові системи (КІКС) можна застосувати 
для розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Прикладом може бути 
інтерактивна комп'ютерна консалтингова система КОНКА, розроблена в 
Національному університеті біоресурсів і природокористування України на 
кафедрі аграрного консалтингу та сервісу. Метою системи є формування 
консалтингових рекомендацій в режимі інтерактивної роботи за даними клієнта. 
Дана система дозволяє формувати в інтерактивному режимі інформацію для 
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користувачів, що зменшує час для пошуку науково обґрунтованих рішень і 
сприяє ефективному вирішенню проблем [5]. 

Висновки: 
Інтернет стає інструментом взаємодії між виробниками та споживачами 

послуг сільського зеленого туризму. 
Інтернет-технології значно спрощують процедури формування та 

реалізацію туристичних послуг.  
Одним із ефективних інструментів використання сучасних інформаційних 

технологій є розробка комплексних інтегрованих консалтингових систем. 
Перспективи подальших досліджень. На базі отриманої нами 

інформації дослідити можливість створення СУБД Access сільського туризму. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ ФІЗЧНИХ ЯКОСТЕЙ ТА 

УВАГИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Анотація. Визначено, що показники розвитку сили та витривалості у 

віковому аспекті хлопців та дівчат 10–11 класів майже не відрізняються, 
підтвердженням тому є відсутність достовірності відмінностей.  

Ключові слова: фізичний розвиток, сила, витривалість, увага. 
 
Вступ. Особливості сучасних умов життя, стрімкі темпи розвитку 

техніки, модернізації навчальних та трудових процесів, ріст інформації 
призводить до погіршення стану здоров’я. 

Однією з причин такого становища є зниження рухової активності дітей 
шкільного віку, особливо підлітків. Природна потреба дітей в рухах починає 
помітно знижуватися в середніх класах, а більша кількість школярів старших 
класів не бажає займатися фізичною культурою [2].  

Рухова активність, систематичні заняття фізичними вправами є дуже 
ефективними, потужними засобами мобілізації резервних можливостей 
організму. 

Результати наукових дослідників свідчать про те, що зниження рухової 
активності призводить і до зниження рівня фізичної підготовленості підлітків, 
яка є важливим компонентом здоров’я учнів, а її поліпшення одним з головних 
завдань фізичного виховання в школі [1; 4]. 

Аналіз розвитку сучасної системи шкільної освіти свідчить про те, що 
навчально-виховний процес в загально освітніх школах перевантажений 
предметами, які розвивають тільки розумові здібності, що призводить до 
зниження уваги та розумової працездатності відповідно. 

Тому актуальним питанням теорії і практики фізичного виховання є 
впровадження в процес фізичного виховання ефективних технологій 
спрямованих на підвищення рівня фізичної підготовленості, уваги і розумової 
працездатності та збільшення рухової активності дітей в цілому [3]. 

Мета дослідження – визначити рівень розвитку сили, витривалості та 
уваги дітей старшого шкільного віку. 

Завдання дослідження:  
1. Здійснити аналіз літератури щодо особливостей розвитку сили, 

витривалості та уваги у дітей 16–17 років. 
2. Виявити рівень розвитку сили, витривалості та уваги учнів 10-11 класів 

ЗОШ. 
Матеріали і методи дослідження: У дослідженні взяли участь школярі 

10–11 класів загальноосвітньої школи № 78 м. Харкова (32 хлопця, 32 дівчини). 
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Для обґрунтування теми дослідження використовувався метод теоретичного 
аналізу і узагальнення науково-методичної літератури. Для визначення рівня 
розвитку сили та витривалості застосовувався метод педагогічного тестування. 
Рівень розвитку сили визначався наступними тестовими вправами: згинання та 
розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів) хлопці від підлоги, дівчата від 
лави; підтягування на поперечині (кількість разів) хлопці у висі, дівчата у висі 
лежачи; піднімання тулуба в сід за 60 с. Для визначення рівня розвитку 
витривалості використовувався біг 1500 м. Дослідження функції уваги 
проводилося за методикою «Таблиці Шульте». Отримані дані піддавалися 
статистичній обробці, обчислювались середнє арифметичне значення, 
стандартна похибка середнього арифметичного та оцінка вірогідності 
розходжень за t-критерієм Ст’юдента. 

Результати дослідження та їх обговорення. Отримані дані в ході 
дослідження ми порівняли з орієнованими навчальними нормативами 
державної програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізична 
культура».  

Аналіз середніх даних хлопців 10–11-х класів у тестах – згинання та 
розгинання рук в упорі лежачи від підлоги; підтягування на поперечині у висі; 
піднімання тулуба в сід за 60 с, показав, що учні виконали ці вправи на оцінку 
«9 балів», що відповідає достатньому рівню компетентності.  

Порівнюючи результати дівчат 10-х класів у цих тестах було встановлено, 
що ці вправи вони виконали на оцінку «7 балів» і ці показники відповідають 
середньому рівню компетентності.  

При аналізі показників дівчат 11-х класів, ми виявили дещо іншу картину. 
Отримані дані свідчать, що вправи згинання та розгинання рук в упорі лежачи 
від лави і підтягування на поперечині у висі лежачи дівчата виконали на оцінку 
«9 балів», що відповідає достатньому рівню, а піднімання тулуба в сід за 60 с на 
оцінку «7 балів» відповідно до вище середнього рівня.  

Порівняння показників розвитку сили учнів у віковому аспекті, говорить 
про те, що вони практично не змінюються і не мають достовірних відмінностей 
(p>0,05) (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Вікові порівняння середніх параметрів показників розвитку сили 
школярів 10–11 класів 

Класи 
10 клас 11 клас t p Вид діяльності 

Х±m 
Хлопці 

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи 
від підлоги (кількість разів) 22,2±8,24 24,8±9,19 0,21 >0,05 

Піднімання тулуба в сід за 60 с 38,2±9,72 43,18±12,15 0,32 >0,05 
Підтягування у висі (кількість разів) 8,3±2,6 9,1±3,8 0,17 >0,05 

Дівчата 
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Згинання-розгинання рук в упорі лежачі від 
лави (кількість разів) 11,5±4,13 12,3±4,07 0,13 >0,05 

Піднімання тулуба в сід за 60 с 32,3±12,78 33,8±14,38 0,07 >0,05 
Підтягування у висі лежачи (кількість разів) 13,7±5,63 14,4±5,35 0,09 >0,05 

 
Проведене порівняння даних в бігу 1500 м, виявило що середні показники 

хлопців 10–11-х відповідають оцінці «9 балів» і знаходяться на достатньому 
рівні компетентності. А показники дівчат 10–11-х класів знаходяться нижче 
середнього рівня і відповідають оцінці «7 балів». Аналіз показників розвитку 
витривалості у віковому аспекті як хлопців та і дівчат свідчить, що вони майже 
не відрізняються і достовірних відмінностей не мають (p>0,05) (рис. 1). 
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Рис. 1. Показники бігу на 1500 м у дівчат і хлопців 10–11 класів 

 
На підставі аналізу результатів, отриманих за методикою «Таблиці 

Шульте», виявлено нерівномірний темп виконання завдання і збільшення 
кількості помилок з кожною наступною спробою як у хлопців та і у дівчат 
старших класів. Це свідчить про прогресуюче послаблення інтенсивності уваги 
в процесі стомлення.  

Висновки:  
1. Аналіз науково-методичної літератури свідчить про те, що старший 

шкільний вік характеризується дозріванням всіх функцій та систем організму 
дитини. За даними багатьох авторів, даний віковий період є сприятливим для 
розвитку сили та витривалості. Крім того цей вік характеризується 
нерівномірною стійкістю уваги, наполегливістю, які можуть поєднуватися з 
імпульсивністю. 

2. Аналіз показників розвитку сили і витривалості учні 10–11-х класів 
показав, що дані знаходяться на достатньому і вище середнього рівні 
компетентності.  

3. Проведене порівняння результатів у віковому аспекті свідчить про 
недостовірні відмінності між ними як у хлопців та і у дівчат (p>0,05). 

4. Аналіз результатів, отриманих за методикою «Таблиці Шульте», 
говорить про прогресуюче послаблення інтенсивності уваги в процесі 
стомлення, що призводить до нерівномірності темпу виконання завдання і 
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збільшення кількості помилок з кожною наступною пробо як у хлопців та і у 
дівчат старших класів.  

Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є пошук 
шляхів для підвищення рівня розвитку сили, витривалості та уваги школярів 
старших класів загальноосвітньої школи. 
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Анотація. Наведено результати впливу засобів атлетичної гімнастики 

на показники фізичного стану студенток вищого навчального закладу. Також 
проаналізовано динаміку показників фізичної підготовленості під впливом 
занять атлетичною гімнастикою. Надано методичні рекомендації викладачам 
з фізичного виховання щодо вдосконалення навчально-виховного процесу зі 
студентками 1–2 курсів. 

Ключові слова: фізичне виховання, студентки, атлетична гімнастика, 
оцінка, фізичний стан, фізична підготовленість. 

 
Вступ. На сучасному етапі розвитку суспільства здоров’я дітей, підлітків 

і юнаків набуває особливої цінності. Суспільство потребує здорового 
підростаючого покоління. Таким чином, сьогодні великий інтерес 
представляють дослідження питань впливу фізичних вправ на функціональний 
стан молоді [1–4]. 

У системі підготовки студентів вищих навчальних закладів фізичне 
виховання є важливим засобом формування здорового способу життя, розвитку 
й відновлення фізичних і духовних сил, реабілітації та корекції здоров’я. А 
застосування вправ з обтяженнями разом з іншими засобами сприяє усуненню 
навіть дефектів будови тіла. Відомі дослідники (А.Н. Воробйов, Т.Ю. Круцевич 
та інші) наголошують на значній користі атлетичної гімнастики. Розвиток 
атлетичної гімнастики як чинника, що впливає на фізичне оздоровлення молоді, 
набуває великого значення як в Україні, так і в інших державах світу [5; 6]. На 
думку фахівців у фізичному вихованні студентів, ефективно використовувати 
фізичні вправи з обтяженнями, які позитивно впливають на показники їх 
фізичного стану і фізичної підготовленості [1].  

Мета і завдання дослідження. Визначення впливу засобів атлетичної 
гімнастики на рівень фізичного стану і фізичної підготовленості студенток 1–
2 курсів. 

Матеріал і методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у 
роботі були використані наступні методи дослідження: 1. Аналіз та 
узагальнення даних літературних джерел за темою дослідження, журналів 
обліку успішності студентів з фізичного виховання. 2. Педагогічні 
спостереження за фізичним вихованням студенток. 3. Педагогічний 
експеримент. 4. Тестування рівня фізичної підготовленості студенток 
(рекомендовані навчальною програмою з фізичного виховання студентів ЗНУ): 
нахил тулубу вперед з положення сидячи, см; піднімання тулубу в сід з 
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положення лежачи за 1 хв, раз; згинання та розгинання рук в упорі лежачи, раз; 
стрибок в довжину з місця, см. 5. Методи математичної статистики (визначення 
середніх величин – середнього арифметичного значення (Х) і середнього 
квадратичного відхилення (δ), відхилення від середнього арифметичного (m), 
критерію вірогідності за Стьюдентом (t). 

У дослідженні приймали участь студентки 17–18 років різних 
спеціальностей ЗНУ у загальній кількості 54 чоловік.  

Студенток розділили на дві групи, експериментальну (Е) і контрольну 
(К). До складу експериментальної групи увійшли дівчата в кількості 17 чоловік, 
які займалися на заняттях з фізичної культури, до змісту яких входили вправи з 
атлетичної гімнастики впродовж навчального року. До складу контрольної 
групи увійшли дівчата в кількості 37 чоловік. До змісту занять студенток 
входили переважно вправи з легкої атлетики та аеробіки. Дівчата 
експериментальної групи займалися впродовж навчального року атлетичною 
гімнастикою. Кожні 2 тижні зміст і рівень навантаження на заняттях 
змінювався відповідно індивідуальним особливостям дівчат. Для кожної 
дівчини були розроблені індивідуальні плани самостійних занять у домашніх 
умовах. Всі дівчата вели щоденники, де фіксувалося виконання ними вправ на 
занятті.  

Результати досліджень та їх обговорення. Отже досліджуючи рівень 
фізичної підготовленості дівчат на початку експерименту встановлено 
наступне. Так, середні значення дівчат експериментальної і контрольної груп в 
нахилі тулубу вперед відповідали 3 балам. Достовірних розбіжностей між 
показниками дівчат К і Е груп не встановлено. У підніманні тулубу в сід 
результати дівчат К і Е груп виявилися приблизно однаковими (33,24±1,28 разів 
і 35,43±2,61 разів відповідно). Результат дівчат К групи відповідав 1 балу, 
експериментальної – 2 балам. Достовірність розбіжностей між результатами 
дівчат досліджуваних груп не виявлено.  

Майже однаковими виявилися середні значення показника у згинанні та 
розгинанні рук в упорі лежачи. Показники дівчат всіх досліджуваних груп 
відповідали 3 балам. Занизькими показники були зафіксовані в дівчат у стрибку 
в довжину з місця. Результат дівчат Е групи відповідав 1 балу, 
експериментальної – 2 балам.  

Отже, на початку дослідження достовірних розбіжностей між 
показниками дівчат не виявлено у жодному з тестів. Середній бал у дівчат К 
склав 2,2 бала, що відповідав низькому рівню фізичної підготовленості, у дівчат 
Е – 2,7 бала. 

Аналізуючи результати розподілу дівчат за рівнями фізичної 
підготовленості, слід відмітити те, що найбільша кількість дівчат на початку 
дослідження мали середній рівень. Досить велика кількість дівчат виявлена з 
низьким рівнем фізичної підготовленості у всіх досліджуваних групах. Високий 
рівень фізичної підготовленості мали лише 12% дівчат К1, 18% – Е групи та 
лише 8% К2 групи. 

Зміни показників фізичного стану дівчат експериментальної групи в 
більшості носять більш виражений характер порівняно з дівчатами контрольної 
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групи, мають позитивний знак і свідчать про ефективність педагогічного 
експерименту. В результаті проведення експерименту наприкінці дослідження 
виявлені позитивні зміни у показниках фізичної підготовленості дівчат, як 
контрольної групи, так і експериментальної.  

Найбільш суттєві зміни відмічені у показниках дівчат Е групи. 
Достовірний приріст показників зафіксований за всіма тестами. Рівні за 
результатами тестів у прояві гнучкості, сили рук і сили м’язів черевного пресу 
значно підвищилися і вже відповідали високому рівню, окрім стрибка у 
довжину з місця, рівень якого відповідав 4 балам. У дівчат групи К достовірний 
приріст в показниках був виявлений лише у прояві гнучкості. 

Аналізуючи відносний приріст показників дівчат контрольних і 
експериментальної груп наприкінці навчального року, виявлено наступне.  

Найбільший відносний приріст у дівчат групи К відзначений у гнучкості 
(29%), силі рук (16%) та м’язів черевного пресу (11%).  

У дівчат Е групи суттєві позитивні зміни відмічено за всіма тестами, а 
найбільший приріст відмічено у прояві сили м’язів рук (63%) і гнучкості (43%). 

Отже результатами дослідження підтверджено, що цільове спрямування 
змісту занять, до яких входили переважно вправи з атлетичної гімнастики, 
сприяло більш суттєвим змінам показників фізичного стану дівчат 
експериментальної групи, а також підвищенню рівня їх фізичної 
підготовленості. 

Експериментально підтверджено, що зміст занять із засобами атлетичної 
гімнастики можна ефективно використовувати у роботі з дівчатами під час 
занять фізичним вихованням.  

Результатами дослідження були підтверджені наші ствердження щодо 
ефективності використання засобів атлетичної гімнастики зі студентками з 
чітким нормування фізичних навантажень, яке повинне здійснюватися 
відповідно до рівня показників їх фізичного стану та фізичної підготовленості і 
чітко контролюватися з боку викладача і самих дівчат.  

Таким чином, аналіз результатів дослідження дав змогу надати методичні 
рекомендації щодо вдосконалення навчально-виховного процесу з фізичного 
виховання студенток викладачам, які працюють з дівчатами: здійснювати 
процес фізичного виховання дівчат відповідно рівня показників фізичного 
стану дівчат і фізичної підготовленості за допомогою нормованого 
навантаження; підвищувати зацікавленість дівчат у заняттях фізичними 
вправами; використовувати різноманітний зміст занять з фізичного виховання з 
дівчатами, зокрема засоби атлетичної гімнастики; здійснювати розподіл 
студенток для занять фізичного виховання відповідно їх спортивних інтересів; 
збільшувати кількість груп спортивного удосконалення з різних видів спорту та 
кількість студентів, які в них займаються; розробити навчально-методичні 
посібники для студентів різних напрямів підготовки з питань занять фізичним 
вихованням. 

Висновки. Результати дослідження свідчать, що зміст занять, до яких 
входили вправи з атлетичної гімнастики мали суттєвий вплив на показники 
фізичного стану і рівень фізичної підготовленості студенток, які входили в 
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експериментальну групу, тому такий зміст занять можна ефективно 
використовувати у роботі з дівчатами 17–18 років. Достовірний приріст 
показників зафіксований за всіма тестами у дівчат експериментальної групи. 
Рівні за результатами тестів у прояві гнучкості, сили рук і сили м’язів 
черевного пресу значно підвищилися і вже відповідали високому рівню, окрім 
стрибка у довжину з місця, рівень якого відповідав 4 балам. 

На основі результатів дослідження викладачам фізичного виховання 
надано методичні рекомендації щодо вдосконалення навчально-виховного 
процесу студенток 1–2 курсів. 

Перспектива подальших досліджень. Подальші дослідження 
планується проводити у напрямку виявлення оптимального рівня навантаження 
на організм дівчат 17–18 років. 

 
Список використаної літератури: 
1. Сергієнко Л. П. Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти / 

Л. П. Сергієнко. – К.: КНТ, 2010. – 776 с. 
2. Бурень Н. В. Корекція фізичної підготовленості та функціонального 

стану студентів технічних спеціальностей засобами фізичної культури і 
спорту: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання і 
спорту: спец. 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп 
населення / Н.В. Бурень. – Х., 2010. – 22 с. 

3. Акинин Л. А. Оборудование тренажерных залов для занятий 
студентов вузов / Проблемы и перспективы развития спортивных игр и 
единоборств в высших учебных заведениях / Л.А.Акинин, В.А. Темченко // Сб. 
ст. Под ред. С.С. Ермакова / IV международній науч. Конф. – Харьков – 
Белгород – Красноярск, 2008. – С.3-6. 

4. Карпюк І. Ю. Цільова орієнтація на ціннісний пріоритет здоров’я у 
навчальному процесі фізичного виховання студентів / І.Ю. Карпюк // 
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і 
спорту. – 2007. – №1. – С. 44–47. 

5. Круцевич Т. Ю. Теория и методика физического воспитания. 
Методика физического воспитания различных групп населения / Т.Ю. 
Круцевич. – К.: Олимпийская литература, 2003. – 391 с. 

6. Круцевич Т.Ю., Воробьев М.И. Контроль в физическом воспитании 
детей, подростков и юношей / Т.Ю. Круцевич, М.И. Воробьев. – К.: Полиграф-
Експресс, 2005. – 206 с. 



 95 
СПОРТ 

 
БІЖИК Т. 
ЛУК’ЯНЛОВА Н. 
Наукові керівники: БРІСКІН Ю. А., д. фіз. вих., проф., 
ПІТИН М. П., к. фіз. вих., доц. 
Львівський державний університет фізичної культури 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ  І ЮНАЦЬКИХ ОЛІМПІЙСЬКИХ 

ІГОР 
 
Анотація. У роботі охарактеризована організація і проведення 

І Юнацьких Олімпійських Ігор, визначено основних діячів, які пропагували та 
керували цими Іграми. Також висвітлено характерні риси та особливості 
І Юнацьких Олімпійських Ігор. 

Ключові слова: змагання, Юнацькі олімпійські ігри, організація, 
проведення. 

 
Вступ. Система дитячо-юнацького спорту об’єднує діяльність 

спортивних організацій різних типів з метою залучення дітей та молоді до 
фізичної культури і спорту, формування резерву для досягнення високих 
спортивних результатів, що є важливим у більшості країн світу [1; 2].  

За останній період варто відзначити активізацію досліджень в юнацькому 
спорті. Основними питаннями, що розглядалися, були: система розвитку 
дитячо-юнацького спорту в Україні [3], значущість дитячо-юнацького та 
резервного спорту в Україні [4]. Наявні також окремі інформаційно-довідкові 
видання, в яких описано перші Юнацькі Олімпійські ігри, які проводилися в 
місті Сінгапур в 2010 році [5], видані під патронатом Національного 
олімпійського комітету України. Водночас питання особливостей організації та 
проведення Перших Юнацьких Олімпійських ігор у цих роботах висвітлено 
лише частково. 

Отже, постає актуальне науково-практичне завдання характеристики 
організації, проведення та в цілому становлення змагань Юнацьких 
Олімпійських Ігор. 

Мета дослідження. Визначити особливості організації проведення 
 І Юнацьких Олімпійських Ігор. 

Завдання дослідження: 
1. Охарактеризувати організацію і проведення І Юнацьких Олімпійських 

Ігор. 
2. Визначити основні принципи відбору до участі в І Юнацьких 

Олімпійських Іграх. 
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, порівняння, 

історичний метод, методи математичної статистики. 
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Результати дослідження та їх обговорення. Літні Юнацькі Олімпійські 

ігри 2010 року – це перші Олімпійські ігри серед спортсменів-юніорів віком 14–
18 років, які відбулися у Сінгапурі 14–26 серпня 2010 року. 

Їх проведенню передували 2,5 роки напруженої підготовки після того, як 
5 липня 2007 р. на 119-й сесії Міжнародного олімпійського комітету у 
Гватемалі членами МОК було одностайно схвалено історичне рішення про 
проведення Юнацьких Олімпійських ігор. 

21 січня Міжнародний олімпійський комітет озвучив назву двох міст-
претендентів на проведення Юнацьких Олімпійських ігор 2010: 

– Москва. Вона вже проводила літні Олімпійські ігри 1980, Всесвітні 
юнацькі ігри і три сесії МОК. Також вона подавала заявку на проведення літніх 
Олімпійських ігор, але програла Лондону; 

– Сінгапур. Тільки один раз приймав сесію МОК у 2005 році, на якій 
оголосив, що також буде брати участь у змаганнях на проведення 
різноманітних міжнародних змагань. 

Отже, 21 лютого 2008 року в Олімпійському музеї, президент МОКу Жак 
Роге оголосив, що літні Юнацькі Олімпійські ігри 2010 року пройдуть у 
Сінгапурі. 

За рік до початку Юнацьких Олімпійських ігор, а саме 14 серпня, у 
Сінгапурі відзначили початок річного відліку до перших літніх Юнацьких 
Олімпійських ігор. Урочистості з цього приводу відбулися у Падангу. 

З годинника, який і розпочав річний відлік, було прибрано завісу о 
20:10 – саме у цей час через рік розпочнеться Церемонія відкриття Ігор. 

Координаційна комісія МОКу, головою якого є президент НОК України 
Сергій Бубка, позитивно оцінювала досягнення Сінгапуру щодо підготовки до 
проведення Ігор. Протягом останніх 365 днів, що залишились до Ігор, МОК 
продовжував тісну співпрацю з Оргкомітетом, щоб бути впевненими у тому, що 
перші Юнацькі Олімпійські Ігри будуть проведені блискуче.  

До початку Юнацьких Олімпійських ігор проведено кваліфікаційні 
заходи: 

1. Вересень 2008 р. – Міжнародні федерації розробили системи і критерії 
відбору. 

2. Жовтень-грудень 2008 р. – складання від НОК преференцій щодо 
4 універсальних місць у видах спорту та дисциплінах. 

3. Січень-лютий 2009 р. – підтвердження МОК розподілу 
4 універсальних місць НОКів. 

4. Березень 2009 р. – травень 2010 р. – період кваліфікаційних змагань 
(14 місяців). 

5. 5 липня 2010 р. – кінцевий строк подачі поіменних заявок щодо участі 
у ЮОІ у всіх видах спорту. 

6. 14–26 серпня 2010 р. – Перші Юнацькі Олімпійські Ігри. 
Також для відбору до участі в Юнацьких Олімпійських Іграх були певні 

принципи відбору:  
– Загальні: Міжнародні Федерації складають кваліфікаційну систему і 

критерії відбору; НОКи вибирають і направляють атлетів і офіційних осіб 
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команди; НОК господаря бере участь у змаганнях зі всіх видів спорту (у 
залежності від рівня майстерності на показовому рівні); для відбору 
використовуються існуючі змагання або рейтинги Міжнародних федерацій. 

– Універсальність: 4 універсальні місця гарантовані кожному НОКу, за 
цим наглядає трьохстороння комісія; командні види спорту: турнір 6-х команд, 
в якому бере участь принаймні 1 команда від континенту, максимум 2 команди 
від НОК в ігрових видах; індивідуальні види спорту: максимум 70 атлетів від 
НОК, обмежена участь атлетів від кожного НОК у конкретному виді спорту. 

– Гендерна рівність. 
Церемонія відкриття Юнацьких Олімпійських ігор відбулася 14 серпня на 

найбільшій у світі плавучій арені на стадіоні «Marina Bay» поблизу дельти 
річки Сінгапур – головному центрі розваг і високого мистецтва Сінгапуру [5].  

Цікавим в Юнацьких Олімпійських іграх було те, що в окремих видах 
програми брали участь змішані команди, до складу яких входили юнаки та 
дівчата. Крім того, відбулися змагання континентальних збірних команд, 
учасниками яких були представники різних країн світу. З легкої атлетики, 
сучасного п’ятиборства, плавання відбулися естафети, у яких змагалися юнаки 
разом із дівчатами. Змішані команди також взяли участь у змаганнях з 
настільного тенісу, стрільби з лука та велосипедного спорту. Континентальні 
збірні команди взяли участь у змаганнях з кінного спорту, фехтування, дзюдо 
та тріатлону. 

Перші Юнацькі Олімпійські ігри проводив Сінгапурський Організаційний 
комітет (SYOGOC). Для координації діяльності та успішного проведення Ігор 
було створено Координаційну комісію МОК з питань підготовки до Юнацьких 
Олімпійських ігор, 2010. Очолював цю комісію Сергій Бубка – член МОК, 
олімпійський чемпіон, президент НОК України. До складу комісії ввійшли ще 
сім членів, які спільно з головою контролювали та оцінювали хід підготовки до 
перших в історії олімпійського руху Юнацьких ігор. 

Окрім спортивних змагань, Юнацькі Олімпійські ігри включали 
розширену культурну та освітню програми, до яких входила пропаганда 
олімпійських цінностей, активного відпочинку та вагомої ролі послів спорту, 
яку відігравали юні атлети. Таку програму розроблено Міжнародним 
олімпійським комітетом спільно з Сінгапурським організаційним комітетом. Ця 
програма тривала протягом всього періоду проведення Юнацьких 
Олімпійських ігор. Цікавою ідеєю організаторів було проведення культурно-
освітньої програми «Молодий посол». 30 держав-учасниць Юнацьких 
Олімпійських ігор брали участь у цій програмі. Офіційними послами І ЮОІ 
були легендарні спортсмени, Олімпійські чемпіони та рекордсмени Майкл 
Фелпс та Олена Ісінбаєва [6].  

Так само як на Олімпійських іграх на перших Юнацьких іграх була своя 
емблема, піктограма та талісмани. Невід’ємною складовою емблеми є 
олімпійські кільця синього, жовтого, чорного, зеленого та червоного кольорів, 
які символізують дружбу між усіма, хто бере участь в Олімпійських іграх з усіх 
п’яти континентів нашої планети. Емблема Юнацьких Олімпійських ігор 
уособлює дух цих ігор і демонструє спільне прагнення МОКу та ОКОІ 
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об’єднати молодь за допомогою спорту. Вона включає чотири елементи, які 
символізують: червоне полум’я – прагнення до знань та силу позитивного 
мислення, зірка чемпіонів – майстерність і гордість репрезентувати свою 
державу, півмісяць – активну молодь, сповнену надій. Щодо талісманів, то на 
Юнацьких Олімпійських іграх ними стали казкові персонажі Ліо та Мерлі. 
Ліо – левеня, яке обожнює спорт, особливо баскетбол, і пропонує розділити 
його захоплення та долучитися до здорового способу життя. Мерлі – захисниця 
навколишнього середовища, яка закликає молодь до соціальної активності та 
єднання заради спільного прекрасного майбутнього. 

Провідним елементом піктограм Перших ЮОІ 2010 р. у Сінгапурі обрано 
зображення зірки та вогню. Також характерною рисою Ігор була відсутність 
реєстрації будь-яких рекордів, варто відмітити, що на Іграх Спеціальних 
Олімпіад також не відбувається реєстрації рекордів. Як і на Олімпійських іграх, 
учасники Юнацьких Олімпійських ігор жили в Олімпійському селищі. У 
селищі були відведені спеціальні місця для проведення презентацій, 
спрямованих на звернення уваги молодих спортсменів, керівників спортивних 
делегацій до вивчення багатогранних питань різних культур. 

У літніх Юнацьких Олімпійських іграх у Сінгапурі взяло участь 3 522 
спортсмени (1 846 юнаків та 1676 дівчат) віком 14–18 років, які представляли 
204 країни світу. Протягом 12 днів юні атлети у 26 олімпійських видах спорту 
розіграли 199 комплект нагород. 

Висновок. Юнацькі Олімпійські ігри 2010 року були першими 
Олімпійськими іграми серед спортсменів-юніорів віком 14–18 років. До 
проведення цих змагань передувала напружена підготовка, значний вклад у це 
зробили президент МОК Жак Роге та президент НОК України Сергій Бубка. 
Юнацькі Олімпійські ігри проводились схоже до проведень Олімпійських ігор, 
але мали й свої відмінності. Проведення цих ігор стало важливою подією в 
Олімпійському русі та змогло об’єднати найкращих молодих спортсменів світу, 
ввести інновацію у спорті та поширити основні цінності олімпізму . 
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ОСОБЛИВОСТІ  РОЗВИТКУ ФЕХТУВАННЯ У КИТАЇ 
 
Анотація. За останній період відзначено стрімкий розвиток спорту у 

Китаї. Одні із найбільш значних досягнень спостерігаються у фехтуванні, що і 
визначило напрямок дослідження. 

Ключові слова: фехтування, організації, розвиток. 
 
Вступ. Вид діяльності, схожий на сучасне фехтування, був популярним у 

Стародавній Греції, Єгипті, Китаї, Римі, Арабських та інших країнах. 
Наприклад, ще в Стародавньому Китаї фехтування входило до системи 
виховання хлопчиків. Таке виховання здійснювалося в колі сім’ї, шляхом 
наслідування дій батька. Згодом у Китаї було популярне фехтування на 
бамбукових палицях, яке називають кендо. На меті у цього бойового мистецтва 
було формування повноцінної особистості і твердого характеру, загартовуючи 
волю і тіло фехтувальника. Відомо, що фехтування було включено до програми 
Перших Олімпійських ігор сучасності в 1896 році. Але багато людей ігнорують 
той факт, що цей вид було включено навіть до програми Перших древніх 
Олімпійських ігор в 776 році до нашої ери. 

Розвиток фехтування у сучасний період в Китаї розпочато в 1950-х роках, 
коли воно було включене як демонстративний вид спорту до програми перших 
національних ігор. На других національних іграх в 1965 році, він був вказаний 
як офіційний вид спорту. 

Мета дослідження: визначити особливості розвитку фехтування у Китаї. 
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення науково-

методичної літератури та інформації мережі Інтернет. 
Результати дослідження та їх обговорення. Фехтування стало досить 

популярним видом спорту в Китаї. На сучасному етапі головною організацією, 
що займається управлінням в цьому виді, є Китайська Асоціація фехтування. 

Вона була заснована в 1973 році у Пекіні, де знаходиться її штаб-
квартира. Це неурядова організація, яка є членом Всекитайської федерації 
спорту. В 1974 році Китайська Асоціація фехтування стала членом 
Міжнародної федерації фехтування (FIE). 

Дана Асоціація вирішує ряд важливих завдань. Серед яких: Збільшення 
державного інтересу до фехтування і організації публічних заходів; допомога у 
підготовці молодих спортсменів; проведення навчальних курсів для тренерів та 
суддів; розробка стандартів оцінювання спортсменів; внесення змін, перевірка і 
затвердження положень про змагання та суддівство; вивчення і розробка 
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обладнання для фехтування, що повинно відповідати міжнародним нормам; 
відбір та організація спортсменів для участі в міжнародних і національних 
змаганнях; організація міжнародних змагань у Китаї [3] 

Асоціація фехтування Китаю підпорядковується ще одній організації, яка 
стоїть вище на організаційному рівні. Назва цієї організації «Конфедерація 
фехтування Азії» (далі по тексту «КФА»). Назву КФА було прийнято у ході 
засідання Генеральної Асамблеї Азіатської конфедерації фехтування, що 
відбулася в Наньтун, Китай у серпні 2007 року. Офіційною мовою КФА є 
англійська. Мета КФА полягає у розвитку фехтування в Азійському регіоні, а 
також [4]: 

1. Формування і стимулювання міжнародної думки на користь надання 
належних та кращих умов фехтуванню в Азії.  

2. Проводити і організувати змагання з фехтування регіонального або 
глобального характеру, сприяти наданню призів, нагород і відзнак.  

3. Проводити і організувати інструктаж та навчальні курси в рамках Азії 
і в разі необхідності у поєднанні з Міжнародною федерацією фехтування (FIE).  

4. Координувати фехтувальну діяльність в рамках Азії і співпрацювати з 
існуючими національними/територіальними органами з фехтування в рамках 
регіону, а також FIE.  

5. Надати фінансову, адміністративну та технічну підтримку існуючим 
національним/територіальним органам, де це необхідно і можливо. 

6. Затвердити і застосовувати єдину політику та правила для 
стимулювання і регулювання фехтування в Азії і боротися з будь-якими 
порушеннями їх. 

7. Зміцнювати дух олімпійського руху, який ґрунтується на дружбі між 
людьми, за допомогою спорту без будь-якої дискримінації.  

Організацією занять та підготовкою спортсменів у різних регіонах Китаю 
займаються спортивні клуби, які підпорядковуються Конфедерації фехтування 
Азії та Асоціації фехтування Китаю. 

На даний момент у Китаї переважає клубна система. Тобто основним 
осередком занять з фехтування є різноманітні приватні клуби, які здатні 
задовольнити потреби клієнтів. Одним із найбільш відомих та розвинених є 
фехтувальний клуб «Vango». Цей клуб належить до ряду великих міжнародних 
центрів з першокласним обладнанням, зручностями та чудовою командою 
тренерів. Завданням є підготовка спортсменів та сприяння розвитку фехтування 
та спорту в цілому, а також поширення фехтувальної культури. Клуб 
розташований в Пекіні, займає загальну площу більше 50000 квадратних 
метрів. Він повністю оснащений першокласним обладнанням для професійних 
тренувань спортсменів. Клуб контролюють 2 тренери, колишні члени 
національної команди і вісім відомих зарубіжних тренерів, а також 180 
найкращих спортсменів [2]. 

Ще одним досить потужним осередком фехтування в Китаї є Спортивна 
академія фехтування (САФ), що розташована в Гонконзі (Адміністративний 
район Китайської народної республіки). Спираючись на спадщину відомих 
тренерів і спортсменів світового класу, Спортивна академія фехтування (САФ) 
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активно бере участь у підтримці позитивних цінностей фехтування та 
забезпеченні якості програми з фехтування, де студенти різного віку 
реалізовують свій максимальний потенціал і посилюють любов до фехтування. 
Організатори Академії прагнуть надати студентам з позитивним навчанням 
умови, так що вони можуть підвищити свою розумову і фізичну працездатність, 
досягнувши своїх індивідуальних цілей. Завданнями, над якими працює 
Академія, є:  

– сприяння зростанню значення фехтування з використанням передових 
методів, дати тренерський досвід; 

– пропонується комплексний підхід для розробки балансу між 
інтелектуальним, емоційним і фізичним благополуччям студентів;  

– забезпечити широкий спектр програм і стимулів для студентів різного 
віку і задіяти їх в конкуренції, у тому числі на найвищих рівнях міжнародних 
змагань; 

– прищепити основні цінності студентам, у тому числі наполегливість, 
впевненість, спортивність, самодисципліну, гнучкість і пристосованість.  

Головою команди, яка працює над досягненням вищенаведених завдань, є 
пан Чжен Кан Чжао – колишній головний тренер Національної збірної з 
фехтування 1998–2010. Чемпіон у 1986 і 1990 Азіатських ігор з фехтування на 
шаблях. 7 раз чемпіон національного чемпіонату з фехтування на шаблях в 
Китаї. 2012 отримав нагороду кращого рефері від FIE.  

Загальна площа Академії близько 10 тисяч квадратних метрів. Сюди 
належить зона фехтування для дорослих, а також зона для дітей. Академія має 
все необхідне матеріальне забезпечення, що також сприяє хорошим 
результатам спортсменів. Цей заклад обладнаний п’ятьма стандартними 
доріжками для змагань, п’ятьма навчальними доріжками в дорослій зоні, двома 
біговими доріжки для кардіопідготовки, трьома дитячими доріжками, 
безкоштовним фехтувальним обладнанням для дітей, які беруть участь в 
курсах, сейфами та душовими. 

На всіх рівнях організації спортсмени отримують максимальну допомогу 
та підтримку, що позитивно впливає на рівень спортивних досягнень. 

Варто відзначити, що представники Китайської збірної завжди були 
конкурентоспроможними. У березні 1978 року китайський фехтувальник Луан 
Юджи виграв друге місце на 29-му чемпіонаті світу серед молоді в Мадриді, 
Іспанія. Це був історичний прорив для фехтування Китаю. Ця подія викликала 
справжній переполох у фехтувальної громадськості по всьому світу. У 1984 
році Луан виправдав очікування і виграв титул чемпіона на рапірах на Іграх 
XXIII Олімпіади і знову шокував фехтувальний світ. На Іграх XXVII Олімпіади 
у 2000 році "три мушкетери" з китайської команди претендували на друге місце 
у фехтуванні на рапірах серед чоловіків. На Іграх XXVIII Олімпіади в 2004 році 
Тан Сюе виграла друге місце в змаганнях на шаблях серед жінок. Ван Лей, який 
посів друге місце в першості серед чоловіків на шпагах і "три мушкетери" 
добилися чудових результатів, вигравши друге місце знову у чоловічій рапірі. У 
жовтні 2006 року Ван Лей виграв чоловічу шпагу і китайська команда виграла 
жіночий шпажний титул на чемпіонаті світу з фехтування в Турині. На 



 103 
Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні Чжун переміг у змаганнях серед 
чоловіків на шаблях. Це був екстраординарний подвиг в історії чоловічого 
фехтування Китаю. Не менш вагомий внесок та не гірші здобутки мають такі 
фехтувальники: Бао Єнгєнг – шаблістка; завоювала срібну нагороду в 
командному заліку в Пекіні 2008, а також бронзову на чемпіонаті світу 2009 
року. Крім того, у 2001 році Бао стає бронзовою призеркою Всесвітньої 
Універсіади, у 2002 році перемагає на чемпіонаті світу серед юніорів. 
Титулованою китайською фехтувальницею на шпагах є Лі На, яка отримала 
бронзову нагороду в команді (Сідней 2000 рік) і золоту в Лондоні 2012 року. 
Також у 2006 році вона перемагала у командному заліку на чемпіонаті світу 
(Турин), а в 2011 – отримала срібло з командою, виборола золоту нагороду на 
індивідуальному чемпіонаті світу (Катанія). Сун Юцзі – олімпійська чемпіонка 
Лондона у командному заліку та бронзова в особистих змаганнях. 

Висновки: 
1. Організацією діяльності з фехтування в Азіатському регіоні займається 

Конфедерація фехтування Азії. Дії в Китаї регулюються Китайською 
Асоціацією фехтування, а у різних регіонах країни питання популяризації 
вирішують різноманітні клуби. 

2. Результатами діяльності всіх вищенаведених рівнів організації є високі 
спортивні досягнення китайських фехтувальників. Уперше Китайська Народна 
Республіка виступила на літніх Олімпійських іграх 1984 р. в Лос-Анджелесі. У 
складі національної команди були й фехтувальники, які вибороли нагороди. 
Вже тоді рапіристка Луань Цзюйцзе стала олімпійською чемпіонкою. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СПОРТИВНОЙ КОМАНДЕ 

 
Аннотация. Цель: проанализировать и обобщить теоретические 

исследования проблемы взаимоотношения в спортивной команде. Материал и 
методы: метод теоретического, системного анализа и обобщения 
литературных источников, метод логических заключений и экспертных 
оценок. Результаты: показано что, спортивная команда – это малая 
социальная группа, в которой взаимоотношения между ее членами 
формируются с учетом совместимости, как совокупности биологических, 
психологических и социальных факторов, а спортивная результативность 
определяется едиными мотивами, целями и задачами спортсменов и тренера. 
Выводы: взаимоотношения в спортивной команде носят психолого-
социальный характер, определяются личностными особенностями и 
целенаправленностью всех ее участников. 

Ключевые слова: спорт, спортивная команда, отношения, психология, 
совместимость. 

 
Введение. Проблема взаимоотношений в спортивном коллективе 

остается актуальной в настоящее время, так как является определяющим 
фактором в спортивной деятельности [1; 2]. Спортивная команда представляет 
собой разновидность малой социальной группы с определенными задачами, на 
выполнение которых нацелены как тренер, так и весь коллектив. В самой 
сущности спортивного коллектива заложено стремление постоянно 
совершенствовать формы организации и деятельности, непрерывно 
продвигаться вперед, видеть поступательное развитие спорта, намечать и 
решать все новые и лучшие задачи, что и определяется системой 
взаимоотношений[3; 5]. В контексте данных представлений обращенность к 
рассмотрению проблемы взаимоотношения в спортивной команде обусловлена 
недостаточной изученностью этого вопроса при его очевидной значимости.  

Цель исследования: проанализировать состояние проблемы 
взаимоотношения спортсменов, занимающихся командным видом спорта в 
свете современных научных исследований. 

Задачи: определить понятие спортивной команде как социальной 
группы; проанализировать механизмы совместимости и виды взаимоотношения 
в спортивной команде.  

Методы исследования: анализ литературных источников, метод 
теоретического, системного анализа и обобщения, метод логических 
заключений метод экспертных оценок.  
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Результаты исследования и их обсуждение. Любая спортивная команда 

в конкретном виде спорта представляет собой вид “малой” социальной группы, 
как устройство взаимоотношений, объединенных общей целью совместной 
спортивной деятельности, основными видами которой являются тренировка и 
соревнование. Показано, что главным психологическим эффектом группы 
является то, что ее члены могут непосредственно общаться друг с другом, 
вступать в личные контакты, в результате чего помимо функциональных, 
общественных отношений, возникает сеть эмоционально-психологических 
отношений, которые тесно переплетаются с деятельностными и придают 
группе новые социально-психологические качества. Большинство 
исследователей рассматривают совместимость в спортивной команде как 
совокупность биологических, психологических и социальных факторов [3; 5]. 
Биологическая совместимость определяется схожестью тех нервных процессов, 
которые протекают в организме разных людей, что в дальнейшем определяет 
наличие или отсутствие симпатии у членов команды. Психологическая 
совместимость определяется единством эмоциональной сферы, каких-либо 
привычек, ощущений, восприятий внешнего мира. Показано, что социальная 
совместимость спортсменов, занимающихся одним видом спортивной 
деятельности, рассматривает схожестью оценки членов команды как 
коллектива, одинаковыми взглядами на тех людей, которые находятся рядом с 
ними [1; 6]. Успех выступления спортивной команды и подготовки ее к 
соревнованиям определяются мотивами, диктующими межличностные 
отношения спортсменов и тренера. Мотивы, побуждающие спортсмена 
заниматься определенным видом спорта, формируются под воздействием как 
прошлого, так и настоящего опыта, который влияет на сознание спортсмена. В 
спорте выделяют мотивы на достижения личных и командных результатов, а 
также мотивы общения, которые индивид рассматривает как источник 
установления социальных контактов [1; 4]. С точки зрения авторов [2; 3], 
взаимоотношения в спортивной группе подразделяются на отношения между 
спортсменами в системе «спортсмен-спортсмен», или взаимоотношения в 
системе «тренер – спортсмен». Каждый из этих видов взаимоотношений может, 
в свою очередь, делиться на формальный и неформальный. Формальная 
структура отношений в команде создается и процессе учебно-тренировочной и 
соревновательной деятельности благодаря приказам, распоряжениям, 
указаниям вышестоящих организаций и требованиям тренера, 
регламентирующим процесс взаимодействия и взаимоотношении членов 
команды. Формальные отношения обусловлены требованиями деятельности, 
подчинены ее задачам, и «сценарий», по которому они должны развиваться, для 
каждого вида спорта в общем-то известен. Значительно труднее предугадать, 
как в этих системах будут складываться отношения в неформальной сфере, так 
как развитие их происходит спонтанно, на основе нерегулируемых симпатий и 
антипатий, предпочтений, совместных интересов, и увлечений [5; 6].  

Выводы: Спортивная команда рассматривается как разновидность малой 
социальной группы с конкретными задачами и целями; – совместимость в 
спортивной команде рассматривается как совокупность биологических, 
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психологических и социальных факторов; – взаимоотношения в спортивной 
группе формируются на отношениях между спортсменами в системе 
«спортсмен-спортсмен» и отношениях спортсменов с тренером в системе 
«тренер – спортсмен» с учетом их личностных особенностей; – 
результативность выступления спортивной команды определяется едиными 
мотивами, целями и задачами в системе межличностных отношений 
спортсменов и тренера.  

Перспективы дальнейшего исследования. Результаты теоретического 
анализа о взаимоотношения в спортивной команде планируются использовать 
для выполнения экспериментального исследования совместимости спортсменов 
в игровых видах спорта.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМАГАНЬ З ФЕХТУВАННЯ 

 
Анотація. У статті висвітлено організаційні відмінності змагань з 

фехтування різних категорій. Перелічено характеристики за якими 
відбувається визначення комерційної привабливості змагань. 
Охарактеризовано основні засоби, які використовують організатори змагань 
для збільшення кількості глядачів та спортсменів. 

Ключові слова: фехтування, змагання, організація. 
 
Вступ. Змагання у фехтуванні тривають із жовтня по серпень. За цей 

період відбувається велика кількість змагань. Об’єктивні чинники дозволяють 
розподілити змагання у фехтуванні на ті, що знаходяться у календарі 
міжнародної федерації фехтування та ті, що знаходяться поза ним. Основною їх 
відмінністю є можливість надання очок до світового рейтингу спортсменів. Яка 
присутня у змаганнях календаря міжнародної федерації фехтування, та відсутня 
у змаганнях що до нього не входять. 

У науково-методичній літературі представлені дослідження з питань 
комерціалізації у спорті загалом. А також комерціалізація окремих видів 
спорту: легкої атлетики, футболу, тенісу. Своє представлення отримали 
чинники ефективності проведення змагань на прикладі легкої атлетики [3]. 

Мета дослідження охарактеризувати організаційні особливості змагань з 
фехтування. 

Завдання дослідження: 
1. Визначити відмінності між основними групами змагань з фехтування. 
2. Охарактеризувати особливості змагань, що не входять до календаря 

міжнародної федерації фехтування. 
Методи дослідження. Теоретичний аналіз та узагальнення, 

документальний метод, порівняння. 
Результати дослідження та їх обговорення. Міжнародна федерація 

фехтування поділяє змагання що знаходяться у її календарі на шість категорій: 
Чемпіонати Світу, зональні чемпіонати, Гран-Прі, кубок світу, командний 
кубок світу та сателіти. Усі змагання мають свої особливості, за якими їх і 
розподіляють на категорії. Визначення комерційної привабливості окремих 
змагань відбувається за наступними характеристиками: кількість днів 
проведення; кількість учасників; місце проведення (основної частини та 
фіналів); система визначення переможця; винагорода; витрати на безпосередню 
організацію; додаткові послуги (спортсмени і глядачі); оплата суддів; пільгові 
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умови реєстрації; пільгові умови участі; реалізація квитків; спонсорська 
допомога; стартовий внесок та шоу програми [1]. 

Окрім змагань, що входять до календаря міжнародної федерації 
фехтування, за переліченими вище характеристиками визначається комерційна 
привабливість інших комерційних змагань. 

Змагання комерційного характеру, що не входять до календаря 
міжнародної федерації фехтування не надають очок до світового рейтингу, 
однак можуть надавати їх до національного рейтингу фехтувальників. Це є 
основною причиною потреби у використанні додаткових засобів для залучення 
більшої кількості глядачів та спортсменів.  

Аналіз змагань дозволив визначити основні засоби за допомогою 
використання яких організатори комерційних змагань отримують можливість 
залучення більшої кількості спортсменів у цілому або спортсменів із вищим 
світовим або національним рейтингом. У відповідності від мети змагання 
основний дохід може бути забезпечений або глядачами, або спортсменами. 

Однак, залучення глядачів було б неможливим без наявності спортсменів. 
Для них відповідно використовуються наступні засоби: пільгові умови 
реєстрації та пільгові умови участі. 

Пільговою умовою реєстрації є зменшений стартовий внесок, що 
дозволяє заохочувати висококваліфікованих спортсменів до участі у змаганнях. 
Для прикладу на змаганнях «London Open» стартовий внесок для учасників з 
іноземних країн відсутній. Так лише учасники з Великої Британії сплачують 
стартовий внесок, який складає 30 фунтів стерлінгів (шпага та рапіра) та 
25 фунтів стерлінгів (шабля) [2].  

Однак для учасників, які знаходяться серед перших двадцяти спортсменів 
у британському фехтувальному рейтингу, стартовий внесок складає 15 фунтів 
стерлінгів (шпага та рапіра) та 10 фунтів стерлінгів (шабля). 

Різниця між стартовими внесками спортсменів перших двадцяти у 
британському фехтувальному рейтингу та інших, зумовлено бажанням 
організаторів залучити до участі у змаганнях більш титулованих спортсменів 
Великої Британії. 

Пільгові умови участі – це умови що надаються спортсменам як 
винагорода або як засіб для заохочення. Вони тісно пов’язаний зі світовим 
рейтингом міжнародної федерації фехтування, у якому спортсмени що 
знаходяться серед шістнадцяти перших отримують переваги на змаганнях. 

Пропуск попереднього туру та сутичок за «вхід у 64» присутній на 
більшості змагань календаря міжнародної федерації фехтування. Це є важливим 
для спортсменів оскільки дозволяє не витрачати зусиль на попередні сутички. 
Прикладом даних змагань є Чемпіонати світу, Чемпіонати Європи, Гран-Прі, 
Кубки світу. 

Варто зазначити, що для змагань календаря міжнародної федерації 
фехтування є чітко встановлений стартовий внесок який варується в залежності 
від категорії змагань. Так для прикладу стартовий внесок на Чемпіонатах Світу 
становить 55 євро в особистих змаганнях, та 140 євро к командних змаганнях. 
На Чемпіонаті Європи в особистих змаганнях – 40 євро, в командних – 
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300 євро. Причиною такої різниці є те, що організацією Чемпіонату Європи 
займається не міжнародна федерація фехтування, а європейська конфедерація 
фехтування яка самостійно встановлює стартовий внесок. 

На відміну від змагань календаря міжнародної федерації, організатори 
інших комерційних змагань на свій розсуд самостійно встановлюють стартовий 
внесок, та як було сказано вище можуть використовувати його як пільгову 
умову реєстрації. 

Висновок. Міжнародна федерація фехтування розподіляє змагання, що 
входять до її календаря на шість категорій, окрім яких також проводяться інші 
комерційні змагання. Визначення комерційної привабливості окремих змагань 
відбувається за організаційно-економічними характеристиками. Комерційні 
змагання не маючи можливості надання очок до світового рейтингу 
спортсменів використовують різноманітні засоби для залучення більшої 
кількості спортсменів та глядачів. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці 
рекомендацій щодо організації комерційних змагань. 
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Анотація. Вивчено проблему застосування у навчально-тренувальному 
процесі колового тренування з плавцями 11–12 років. Встановлено, що шляхом 
раціонального дозування вправ і поєднань останніх з великою ефективністю 
можна використовувати метод колового тренування на етапі початкової 
спеціалізації для підвищення рівня швидкісної витривалості юних плавців. 
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Вступ. Для занять з плавання ключове значення має витривалість, 

зокрема швидкісна.  
У системі формування і розвитку витривалості у плавців особливу увагу 

слід звертати на методику удосконалення загальної і спеціальної витривалості. 
А розвиток витривалості у юних плавців на етапі початкової спеціалізації 
дозволить у майбутньому досягти неабияких успіхів у даному виді спорту [1–
4].  

Увагу дослідників привертає вивчення розвитку швидкісної витривалості. 
Вони одностайні у думці, що формування швидкісної витривалості у дитячому 
віці дає змогу створити сприятливі умови для оволодіння раціональною 
спортивною технікою та знизити кількість помилок, обумовлених недостатньо 
високим рівнем фізичної підготовленості. А раціональна методика виховання 
зазначеної здібності у дитячому віці, саме у 11–12 років, може бути надійною 
базою для подальшої спеціалізації з метою досягнення високих результатів у 
вибраному виді змагань з плавання. Проте проведений аналіз літературних 
джерел свідчить, що особливостям методики виховання швидкісної 
витривалості у юних плавців саме методом колового тренування фахівцями 
приділено недостатньо уваги [5].  

Мета дослідження. Завдання дослідження. Мета дослідження – 
розробити та експериментально обґрунтувати застосування методу колового 
тренування у вихованні швидкісної витривалості у юних плавців 11–12 років на 
основі урахування їх функціональних можливостей і рівня підготовленості. 

Виходячи з цілей дослідження, нами були поставлені такі завдання: 
1. Вивчити проблему виховання швидкісної витривалості методом 

колового тренування в начально-тренувальному процесі юних плавців на основі 
аналізу та узагальнення сучасної науково-методичної літератури.  

2. Визначити вихідний рівень швидкісної витривалості у юнаків 11–
12 років, які займаються плаванням у групі початкової спеціалізації.  
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3. Експериментально обґрунтувати застосування методу колового 

тренування для виховання швидкісної витривалості у юних плавців 11–
12 років. 

Для вирішення поставлених завдань у роботі були використані наступні 
методи дослідження:  

1. Аналіз та узагальнення спеціальної науково-методичної літератури за 
темою дослідження.  

2. Педагогічні спостереження за навчально-тренувальним процесом юних 
спортсменів групи початкової спеціалізації, де фіксувалися параметри 
фізичного навантаження.  

3. Педагогічний експеримент, у ході якого використовували колове 
тренування, спрямоване на виховання швидкісної витривалості.  

4. Тестування показників швидкісної витривалості (плавання 4х12,5 м з 
інтервалом відпочинку 5 с, с; плавання 2х50 м з інтервалом відпочинку 10 с, с; 
плавання 25 м без участі рук, с; плавання 25 м без участі ніг, с).  

5. Стандартні методи математичної статистики. 
Дослідження проводилися у декілька етапів з вересня 2013 р. по жовтень 

2014 р. Дослідження проводилися з 27 юнаками, спортсменами з плавання у 
віці 11–12 років групи початкової спортивної спеціалізації, які тренуються на 
базі СДЮШОР “Спартак”. Експериментальну групу становили 12 юних 
спортсменів, у навчально-тренувальному процесі яких застосовувався метод 
колового тренування. Контрольну – 15 спортсменів, навчально-тренувальний 
процес яких носив традиційний набір методів виховання фізичних якостей, 
зокрема швидкісної витривалості. 

Результати дослідження та їх обговорення. Середні значення 
показників швидкісної витривалості у юних плавців 11–12 років 
експериментальної та контрольної груп на початку експерименту не мали 
вірогідних відмінностей. Наприкінці дослідження результати обох 
досліджуваних груп зросли, проте більш суттєвими зміни у показниках 
зафіксовано у плавців експериментальної групи (табл. 1, 2). 

 
Таблиця 1 

Зміни показників швидкісної витривалості плавців віком 11–12 років 
експериментальної групи після застосування методу колового тренування 

(М±m, t) 
Показники До застосування Після застосування (t) 

Плавання 4х25 м, с 35,9±3,4 28,5±0,5 2,15 
Плавання 4х12,5 м з інтервалом 
відпочинку 5 с, с 36,2±4,9 29,9±0,8 1,27 

Плавання 2х50 м з інтервалом 
відпочинку 10 с, с 65,6±0,6 56,2±0,2 7,8 

Плавання 25 м без участі рук, с 30,3±1,9 25,1±0,6 2,61 
Плавання 25 м без участі ніг, с 26,7±5,7 20,3±0,8 1,11 
 
Результати плавців експериментальної групи за трьома тестами на воді 

виявилися достовірно вищими, ніж результати контрольної групи. Слід 
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зазначити, що достовірне збільшення результатів експериментальної групи 
було відмічено у плаванні 4х25 м, 2х50 м і плаванні 25 м без участі рук, що 
свідчить про значне поліпшення анаеробних лактатних можливостей в 
експериментальній групі хлопчиків. 

Найбільший відносний приріст у показниках експериментальної групи 
зафіксовано у плаванні 25 м без участі ніг – 23,97%, плаванні 25 м без участі 
рук – 17,16% і плаванні 2х50 м – 14,33% і згинанні і розгинанні рук в упорі 
лежачи – 41,21%. 

У контрольній групі в кінці експерименту достовірний приріст 
зафіксовано лише в плаванні 2х50 м. 

 
Таблиця 2 

Зміни показників швидкісної витривалості плавців віком 11–12 років 
контрольної групи після застосування методу колового тренування 

(М±m, t) 
Показники До застосування Після застосування (t) 

Плавання 4х25 м, с 34,6±3,0 31,7±1,0 0,91 
Плавання 4х12,5 м з інтервалом 
відпочинку 5 с, с 37,3±6,1 31,0±0,2 1,03 

Плавання 2х50 м з інтервалом 
відпочинку 10 с, с 65,9±0,9 62,1±0,6 3,51 

Плавання 25 м без участі рук, с 29,9±3,6 26,1±1,2 1,00 
Плавання 25 м без участі ніг, с 27,2±7,1 25,8±1,1 0,19 

 
Застосування у комплексах колового тренування спеціалізованих вправ 

на суші, які були спрямовані на усунення помилок у техніці володіння різних 
стилів плавання, сприяло підвищенню рівня технічної підготовленості юних 
спортсменів на етапі початкової спеціалізації. 

Висновки. Експериментально підтверджено ефективність застосування 
методу колового тренування у навчально-виховному процесі плавців 11–
12 років. Результати дослідження впроваджені автором в навчально-
тренувальний процес юних плавців, а також можуть бути рекомендовані іншим 
тренерам, які працюють зі спортсменами груп початкової підготовки. 

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку ми вбачаємо у 
вивченні впливу розвитку швидкісної витривалості на показники технічної 
підготовленості юних плавців. 
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Аннотация. Цель: провести теоретический анализ литературы по 

проблеме лидерства и лидерских качеств в спортивной команде. Материал и 
методы: метод теоретического, системного анализа и обобщения 
литературных источников, метод логических заключений и экспертных 
оценок. Результаты: Выявлено, что лидерство рассматривается как 
социально необходимый процесс самоуправления и координации 
взаимодействий в спортивной деятельности, а в роли лидера спортивной 
команды выступает обычно наиболее авторитетный, опытный спортсмен. 
Выводы: к основным концепциям лидерства относят личностный и 
поведенческий подход; лидер в спорте – это участник и организатор команды 
на достижении поставленной цели; лидерство в спорте характеризуется 
определенными стилями и функциями. 
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Введение. В современном мире одна из определяющих проблем – это 

проблема лидерства [1; 3].Спортивная деятельность носит коллективный 
характер, протекает и подготавливается в присутствии других людей и при их 
участии. На формирование взаимоотношений между спортсменами в 
спортивной команде влияет воздействие объективных и субъективных 
факторов. Одним из таких факторов является социально-психологический 
феномен лидерства [2; 5]. Условия и возможности проявления лидерских 
качеств в спортивной группе представляются особенно интересными. Поэтому, 
проблема лидерства всегда остается актуальной, причём в любой стороне 
жизни современного общества, особенно в спорте.  

Цель исследования: провести теоретический анализ литературы по 
проблемам лидерства у спортсменов командных видов спорта. Задачи: 
определить понятие лидерства, проанализировать теории лидерства, 
охарактеризовать лидерство в спорте и дать характеристику личностным 
качествам лидера в спортивной команде. 

Методы исследования: анализ литературных источников, метод 
теоретического, системного анализа и обобщения, метод логических 
заключений метод экспертных оценок.  

Результаты исследования и их обсуждение. При всём многообразии 
межличностных отношений в современном мире существует проблема, 
которую можно выделить как одну из определяющих – это проблема лидерства. 
По разным определениям лидерство – это искусство влияния на людей, 
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вдохновения их на то, чтобы они по доброй воле стремились достичь неких 
целей. Лидер же – это человек, который объединяет, направляет действия всей 
группы, принимающей и поддерживающей его действия. Каждый из ученых-
исследователей называет свои качества и умения, которыми должен обладать 
лидер [3; 6]. К основным концепциям лидерства в настоящее время относят 
личностный подход (теория «черт лидерства»), поведенческий подход 
(«ситуационная теория лидерства»), «Синтетическая теория лидерства» [2; 5]. 
Кроме разработки концепций лидерства ученые исследовали стили 
лидерства [6].Выявлены и прочно укоренились представления о трех 
возможных стилях лидерства – авторитарном, демократическом и 
попустительском. Наиболее эффективен является демократический стиль 
руководства, менее эффективным автократический стиль лидерства. 
Накопленный в мировой практике опыт позволяет сделать вывод о том, что 
единственно правильного стиля поведения лидера не существует. Лидерство в 
спорте и в спортивной команде представляет особый интерес. Команда, как 
система, всегда действует в окружающей ее среде, которая в свою очередь, 
постоянно влияет на действующий объект определенным набором сбивающих 
факторов, отклоняющих поведение системы от избранной траектории 
поведения. Для достижения поставленных целей в таких условиях команде 
необходимо управление действиями всех игроков по ходу ведения игрового 
процесса. В команде, как замкнутой системе, такое управление возможно 
только в форме самоуправления. Известно, что самоуправление в малой группе 
реализуется лидерами. Лидер – это член малой группы, выдвигаемый в 
результате взаимодействия ее членов в определенной ситуации, 
способствующий организации группы и управлению ею при достижении 
поставленной цели [1; 6]. Социальная психология достаточно подробно 
рассматривает каталог качеств и свойств лидера: высокий уровень 
компетентности, статус в группе, способность к руководству и т.д. Используя 
эти сведения, были проведены исследования лидерства в ряде видов спорта. 
Здесь использовались обычные социометрические процедуры и расчеты, 
принятые в современных исследованиях. В результате исследований выявлено, 
что некоторые члены команд обладали высоким уровнем необходимых лидеру 
показателей, но не являлись лидерами группы. С другой стороны, некоторые 
члены команды имели низкие показатели, но выдвигались на роль 
лидеров [2; 4].  

Лидерство в спортивных группах и коллективах следует рассматривать 
как социально необходимый, естественный процесс самоуправления и 
координации взаимодействий и взаимоотношений между спортсменами в связи 
с целями и задачами деятельности. Лидер как субъект лидерского процесса 
воздействует на ведомых, ведомые же принимают, или отвергают эти 
воздействия. Принятие лидерского влияния обнаруживается в подчинении, 
следовании указаниям, советам, просьбам лидера и, наоборот, отказ 
проявляется в неподчинении, несогласии с лидером, уклонении от исполнения 
его распоряжений. Влияние лидерства и лидера в спорте может быть 
непосредственным (даже физически), внешне легко фиксируемым, но может 
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иметь и скрытую форму, быть опосредованным многократно через какие-либо 
факторы, например через этические или нравственные нормы, бытующие в 
данной спортивной команде [1; 7]. В роли лидера спортивной команды, как 
показывает практика, выступает обычно наиболее авторитетный, опытный 
спортсмен. Встречаются, однако, команды, которые имеют в роли лидеров не 
самых авторитетных и опытных членов коллектива. В спорте высших 
достижений лидером является почти всегда один из сильнейших спортсменов 
команды. Возможность участвовать в управлении спортивной командой у 
лидеров достаточно широка. Причем, если лидер действует в соответствии с 
планом и задачами тренера, то достигается, как правило, максимальный 
положительный эффект в организации и координации совместных усилий 
членов команды. Иногда между официальным руководителем (тренером) и 
лидером не возникает полного согласия, не устанавливается взаимопонимание. 
Это может привести к определенной дезорганизации, к нарушению процессов 
управления в команде. В такой ситуации тренеру не всегда удается сразу найти 
оптимальный способ управления командой [4; 6].  

Анализ руководящих действий лидера позволяет выделить три наиболее 
важные обобщенные функции лидерства: организационную, информационную 
и воспитательную. Организационная функция заключается в выработке 
общекомандных целей, разработке планов реализации усилий всех членов 
команды для достижения поставленных целей. В игровой ситуации эта функция 
проявляется главным образом в указаниях, направляющих, ускоряющих или 
закрепляющих определенные действия товарищей по команде. 
Информационная функция предполагает, что лидер является центром обмена 
информацией в команде. Он сообщает спортсменам информацию о текущих 
задачах команды, способах их решения, распределении функций, ожидаемых 
результатах, соперниках и т. п. В игровой ситуации эта функция сводится к 
налаживанию и поддержанию на оптимальном уровне обмена информацией 
между спортсменами исходя из тактического замысла и выполняемой 
комбинации. Лидер сообщает сведения о заменах и перемещениях в своей 
команде и в команде соперников, информирует о времени, текущем счете, 
ожидаемых действиях противников и пр. Воспитательная функция 
предполагает усилия лидера по развитию у членов команды чувства 
товарищества, личной ответственности, уважения к социальным нормам и 
требованиям, дисциплинированности, собранности, надежности и других 
общественно значимых характеристик поведения. Эта функция осуществляется 
лидером главным образом не на соревнованиях, а в условиях тренировочных 
занятий и отдыха. В соревновательной обстановке воспитательные действия 
лидера ограничены оценочными суждениями [1; 3].  

Выводы: 
1. Анализ литературы показал, что настоящее время к основным 

концепциям лидерства относят личностный и поведенческий подход.  
2. Лидерство в спортивных группах и коллективах рассматривается как 

социально необходимый, естественный процесс самоуправления и координации 
взаимодействий и взаимоотношений между спортсменами в связи с целями и 
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задачами деятельности.  

3. Лидер в спорте – это участник команды, выдвигаемый в результате 
взаимодействия ее членов в определенной ситуации, способствующий 
организации группы и управлению ею при достижении поставленной цели на 
результат.  

4. Наиболее важными функциями лидерства являются организационная, 
информационная и воспитательная.  

5. Выделяют такие стили лидерства – авторитарный, демократический и 
попустительский. 
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Анотація. У статті проводиться оцінка фізичної працездатності та 

аеробних можливостей гандболістів високого рівня кваліфікації до та після 
впливу швидкісно-силових вправ під час тренувального процесу.  

Ключові слова: тренувальний процес, швидкісно-силові навантаження, 
фізична працездатність, аеробні можливості. 

 
Вступ. У сучасному спорті відмічається підвищення тренувальних та 

змагальних навантажень, ускладнення техніки виконання спортивних вправ, що 
висуває відповідні вимоги до різних функціональних систем організму 
спортсмена.  

З літературних джерел відомо, що фізична працездатність представників 
різних видів спорту неоднакова [1–5]. Найбільше значення PWC170 
спостерігається у представників видів спорту циклічного характеру, що 
розвивають витривалість. Серед спортсменів, які займаються швидкісно-
силовими видами спорту, найбільші значення PWC170 зареєстровано у метанні 
списа та штовханні ядра, враховуючи їх велику вагу та зріст [6]. 

Гандбол є складним ігровим видом спорту, вимагає високої концентрації і 
диференціації зусиль при виконанні технічних та тактичних елементів. Рівень 
фізичної працездатності значно впливає на ефективність їх виконання. Високий 
показник працездатності кожного гравця забезпечує стабільну ефективність 
ігрових дій команди. Літературних даних щодо впливу навантажень швидкісно-
силового характеру на фізичну працездатність та аеробні можливості 
гандболістів нами не виявлено. Тому метою наших досліджень було оцінити 
фізичну працездатність та аеробні можливості гандболістів до та після впливу 
швидкісно-силових фізичних навантажень у підготовчому періоді 
тренувального процесу. 

Матеріал і методи дослідження. Проводилась оцінка фізичної 
працездатності та аеробних можливостей гандболістів (n=13) віком 18–20 р., 
КМС до та після виконання вправ швидкісно-силового характеру за допомогою 
степ-тесту за В. Л. Карпманом, визначаючи PWC170 та МСК [1]. Дослідження 
гандболістів проводилось після 2-тижневого збору, тренування проходили 
щоденно і включали вправи анаеробного характеру. Зокрема, біг на відрізках 
10, 15, 20, 30 м; біг з прискоренням; 7-хвилинна вправа, яка включала біг, кидки 
у ворота в стрибку, передавання м'яча, стрибки на місці, стрибки вверх і вперед, 
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різновиди кидків у стрибку. Відпочинок між вправами тривав 2–3 хв, а між 
серіями – 7 хв. 

Отримані результати опрацьовані статистично з оцінкою достовірності 
відмінностей чи схожості емпіричних вибірок за критерієм Ст’юдента. 

Результати дослідження та їх обговорення. Оцінюючи фізичну 
працездатність гандболістів до виконання фізичних навантажень швидкісно-
силового характеру, виявили, що цей показник у середньому становить 
1399,5±351 кгм/хв. Згідно літературних даних нормальний діапазон коливань у 
спортсменів I розряду ігрових видів спорту становить 1050÷1450, у КМС 
1150÷1550, і у МС 1200÷1600 кгм/хв. [2; 3]. Із 13 досліджуваних спортсменів 
рівень фізичної працездатності, що відповідає I розряду, спостерігається у 4 
спортсменів, що свідчить про високий рівень фізичної підготовки 
досліджуваних гандболістів і відповідає їх фактичній кваліфікації. Після 
виконання вправ швидкісно-силового характеру нами відмічено незначне 
достовірне зниження фізичної працездатності на 8% (р<0,05), що становить у 
середньому 1299±32,6 кгм/хв. Серед досліджуваних лише у двох спортсменів 
виявили суттєве зниження фізичної працездатності на 23% та 14%. У решти 
досліджуваних фізична працездатність зменшилась лише від 1% до 7% 
(табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Показники фізичної працездатності гандболістів до та після 
виконання фізичних навантажень швидкісно-силового характеру 

№ 
п/п Розряд Вага 

(кг) 
Х1 

кгм/хв 
Х1 

кгм/хв/кг 
Х1 
Вт 

Х 2 
кгм/хв 

Х2 
кгм/хв/кг 

Х2 
Вт % 

1. КМС 85 1485,5 17,48 247,6 1381,2 16,25 230,2 93 
2. КМС 83 1348,7 16,25 224,7 1238,6 14,92 206,4 92 
3. КМС 75 1218,7 16,25 203,0 1152,7 15,37 192,1 95 
4. КМС 76 1330,5 17,51 221,8 1266,8 16,67 211,1 95 
5. КМС 72 1320,8 18,34 220,1 1195,1 16,59 199,2 91 
6. КМС 76 1291,6 16,99 215,3 1241,5 16,34 206,9 96 
7. КМС 100 1594,0 15,94 265,7 1514,9 15,15 252,5 95 
8. КМС 81 1284,0 15,85 214,0 1276,4 15,76 212,7 99 
9. КМС 80 1284,2 16,05 214,0 1254,1 15,68 209,0 98 
10. КМС 78 1577,9 20,23 263,0 1207,5 15,48 201,3 77 
11. КМС 85 1444,8 16,99 240,8 1247,4 14,68 207,9 86 
12. КМС 75 1454,4 19,39 242,4 1404,1 18,72 234,0 97 
13. КМС 84 1558,5 18,15 259,8 1516,3 18,05 252,7 97 
М±   1399,5   1299,7    
m   35,1   32,6    
t      3,95    
p      <0,05    

Примітка. Х1, Х2 – фізична працездатність до та після навантаження (n=13) 
 

Оцінюючи аеробні можливості гандболістів за абсолютними показниками 
МСК виявили, що до виконання навантажень швидкісно-силового характеру 
цей показник становить в середньому 3889,5±65,2 мл/хв. Після виконання 
швидкісно-силових вправ аеробні можливості у 12 спортсменів зменшились в 
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незначній мірі – від 1% до 8% і лише в одного спортсмена, в якого був низький 
рівень фізичної працездатності, відмічено суттєве зниження МСК на 16%. 
Відносні показники МСК у досліджуваній групі спортсменів свідчать про 
низький рівень аеробних можливостей у 11 спортсменів ще до виконання 
фізичних навантажень швидкісно-силового характеру. У двох спортсменів 
МСК знаходиться на середньому рівні. Після завершення тренування аеробні 
можливості ще в більшій мірі зменшились. У 10 гандболістів залишається МСК 
на низькому рівні, а у трьох спортсменів – на дуже низькому рівні (табл. 2).  

Таблиця 2 
Показники аеробних можливостей гандболістів до та після 

виконання фізичних навантажень швидкісно-силового характеру 
№ Розряд Вага 

кг 
МСК1 
мл/хв 

МСК1 
мл/хв/кг 

МСК2 
мл/хв 

МСК2 
мл/хв/кг % 

1. КМС 85 3765,3 44,3 3588,0 42,2 95 
2. КМС 83 3532,8 42,6 3345,6 40,3 95 
3. КМС 75 3311,8 44,2 3199,6 42,7 97 
4. КМС 76 3501,8 46,1 3393,5 44,7 97 
5. КМС 72 3485,3 48,4 3271,6 45,4 94 
6. КМС 76 3485,8 45,9 3350,6 44,1 96 
7. КМС 100 3949,8 39,5 3815,3 38,15 97 
8. КМС 81 3422,8 42,3 3409,8 42,1 99 
9. КМС 80 3423,2 42,8 3372,0 42,15 99 

10. КМС 78 3922,4 50,3 3292,8 42,2 84 
11. КМС 85 3696,1 43,5 3406,4 40,1 92 
12. КМС 75 3712,4 49,5 3626,9 48,4 98 
13. КМС 84 3889,5 46,3 3817,6 45,5 98 
М±   3623,8  3453,1   
m   65,2  55,0   
t     4,28   
p     ‹ 0,05   

 
Висновок. У результаті проведених досліджень виявили низький рівень 

аеробних можливостей гандболістів за відносними показниками МСК як до, так 
і після виконання швидкісно-силових вправ. Загальна фізична працездатність 
до навантаження відповідає рівню кваліфікації спортсменів. Після виконання 
навантажень швидкісно-силового характеру фізична працездатність 
досліджуваних спортсменів знижується. У процесі тренувань у підготовчому 
періоді спортсменам ациклічного характеру поряд з підготовкою організму до 
роботи в анаеробних умовах із використанням швидкісно-силових вправ, 
необхідні навантаження циклічного характеру, які б забезпечили додатковий 
розвиток системи киснево-транспортного забезпечення організму, тобто їх 
аеробних можливостей, що покращить загальну витривалість та фізичну 
працездатність. 

Перспективи подальших досліджень. Планується проведення другої 
серії дослідів, в якій визначатимемо показники центральної гемодинаміки 
гандболістів до та після виконання фізичних навантажень швидкісно-силового 
характеру, з метою оцінки стану їх серцево-судинної системи. 
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ПРОСТОРОВА ОРІЄНТАЦІЯ – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ  

ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ  
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Анотація. Розглянуті питання формування у початкових спортсменів-

тенісистів просторово-часової орієнтації та вказані фактори, що її 
визначають. 

Ключові слова: почуття простору, теніс, виконання подачі, зір, час 
польоту м’яча. 

 
Вступ. Рухи у тому числі і фізичні вправи як і всі явища об’єктивної 

дійсності характеризуються тривалістю і послідовністю, ці особливості рухів 
досить чітко виявляються у вправах, у процесі яких формується сприйняття чи 
“почуття простору”, що являє собою безпосереднє відображення спортсменом 
положення тіла й простору. Почуття простору припускає уміння спортсмена 
мати чітке уявлення про діяльність по розбігу м’язово-руховим відчуттям у 
стані польоту [1; 2]. 

Формування “почуття простору” у спортсменів будь-якого спрямування 
необхідне для отримання високих результатів. Саме це й обумовлює розробку 
даної проблеми. Основним змістом свідомості людини, що основує певні рухи є 
її власні рухи [2]. У тенісі, наприклад, подачу можна розглядати як 
комплексний показник, що призводить у дійовий стан відповідні аналізатори, 
які здійснюють аналіз частоти і тривалості різних подразників. Так, слуховий 
аналізатор «відповідає» за розрізнення послідовності у процесі виконання 
удару у подачі. Руховий аналізатор за розрізнення сили, поштовхів, а також і 
висоту підкидання м’яча. Важливо визначити і силу того, що політ м’яча 
проходить у просторі, роздратуванню піддається також і зоровий аналізатор, 
що «відповідає» за швидкість польоту, а також за виконання рухів, необхідних 
для виконання подачі м’яча. Оволодіння подачею у тенісі, просторовою 
орієнтацією припускає уміння досить чітко розрізняти висоту та силу 
підкидання м’яча, силу удару, коректувати подачу по м’язово-руховим 
відчуттях, а також виконувати необхідні дії в процесі удару [1; 4; 5]. 

Мета дослідження – виявлення значення просторової орієнтації в процесі 
підготовки тенісиста. 

Завдання дослідження:  
– проаналізувати літературу с досліджуваної проблеми  
– виявлення просторової орієнтації у спортсменів у процесі виконання 

подачі. 
Об’єкт дослідження – процес формування просторової орієнтації у 
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тенісистів у процесі навчання. 

Предмет дослідження – розвиток почуття простору у спортсменів 
тенісистів. 

Результати дослідження та їх обговорення. Відомо, що людина може 
сприймати не тільки переміщення зовнішніх предметів, але й свого тіла. Оцінка 
просторового розташування зовнішніх предметів по відношенню до 
навколишнього середовища, називається орієнтація людини у просторі, що 
виробляється у процесі життєвої практики, починаючи з раннього віку навички 
чіткого орієнтування у просторі занадто важливі для спортсменів різних 
спеціальностей навички «просторового орієнтування» дуже складні і 
різноманітні. В їх утворені беруть участь аналізатори і зоровий і 
м’язоруховий [1; 2]. У деяких умовах шкіряний та слуховий. 

Однак слід підкреслити, що суттєву роль відіграє зір. Зір дозволяє людині 
швидко і чітко орієнтуватися, сприймати предмети на відстані, оцінювати 
форму і величину. Гарний розвиток нашого сприйняття необхідний для різних 
спеціальностей. 

Отже, навички орієнтування відбудовуються за рахунок різних 
аналізаторів [1; 2; 5]. 

Важливі навички: 
– навички аналізу відстані у різних спортсменів; 
– навички віддаленості; 
– навички визначення положення предметів при центральному та 

периферійному зору. 
Важливою умовою для вдосконалення навичок є сприймання у просторі.  
Організація дослідження проводилися на корті зі спортсменами з 

паралельних груп.  
Було проведено 3 серії досліджень: 
У 1 серії встановлення подачі у тенісі приймали участь 58 спортсменів. 
Друга серія спрямована на визначення рухово-мязових відчуттів при 

виконанні подачі (правильне підкидання, і виконання удару в оптимальної 
точки удару). Третя на виявлення почуття простору. У цих дослідженнях брали 
участь 5 спортсменів, що продемонстрували найбільшу здатність до оволодіння 
технікою подачі у першій серії експерименту. 

З метою підвищення актуальності свідомості використовувались 
спеціальні методичні прийоми [4]. 

1. Чітка формулювання рухової задачі, що ставилась перед 
досліджуваними, наприклад, «опанувати підкидання», «опанувати силою». 

2. На першому етапі підкреслювались почуття простору з метою 
регулювання власних рухів, « пояснення» тощо.  

У ході навчання під час виконання подачі фіксувалися помилки 
досліджуваних, проводились бесіди зі спортсменами. До помилок відносили 5 
видів:  

1. Підкидання м’яча.  
2. Підготовка ракетки до удару.  
3. Правильний супровід і кінцівка.  
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4. Стійка.  
5. Хватка. 
У табл. 1 вказана кількість подач, що знадобилося кожному із тенісистів 

для виконання завдань.  
 

Таблиця 1 
Кількість подач спортсменів  

Група Підкидання 
м’яча 

Підготовка 
ракетки до 

удару 

Правільний 
супровід і 
кінцівка 

Стійка Хватка 

1 9 4 6 4 5 
2 6 2 5 3 8 
3 7 2 5 3 8 
4 6 2 5 3 2 
5 5 3 4 1 3 
 
Результат, стійкість помилок у більшості спортсменів (рис. 1) свідчить 

про наявність стійких перешкод. 
 

 
 

Рис. 1. Відсоткові показники помилок у спортсменів  
 
Аналізуючи отримані результати, ми бачимо, що розходження між 

передбачуваними й отриманими результатами досить відчутні, що показує про 
те, що «Сприйняття простору» у дослідних недостатньо розвинене. Із цього ми 
можемо зробити висновок, що при навчання подачі в тенісі, потрібно приділяти 
особливу увагу просторової – орієнтації. 

Виходячи з отриманих результатів, нами сформульовані наступні 
висновки: 

1. Сприйняття простору у тенісистів являє собою активний, 
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цілеспрямований процес спостереження за технікою ігри, подачі, а також 
мязово-руховими відчуттями. 

2. Оволодіння точним сприйняттям простору здійснюється на основі 
взаємодії зорового, слухового, кінестетичного й інших аналізаторів. При цьому 
досягається розрізнення послідовності виконання рухів, інтенсивності і 
тривалості компонентів подачі (підкидання, момент удару, сила удару). 

3. Формування “почуття простору” визначається умовами навчання 
техніки подачі у тенісі і залежить від підбору завдань. 

4. Процес навчання, зокрема спеціальна робота з розвитку “почуття 
простору” повинні містити в собі завдання, пов’язані з систематичним 
підвищенням зорової, слухової і кінестетичної чутливості. 

5. Самостійне визначення положення тіла в процесі виконання подачі, а 
також оцінка часу польоту. Можуть служити засобами у формуванні 
просторової орієнтації тенісистів. 

Отримані в даному дослідженні попередні результати будуть покладені в 
основу масштабного педагогічного експерименту. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У 

СПОРТСМЕНІВ 17–20 РОКІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ СПОРТИВНИМИ 
БАЛЬНИМИ ТАНЦЯМИ 

 
Анотація. Представлені результати дослідження комунікативних 

якостей у спортсменів 17–20 років, які займаються спортивними бальними 
танцями, а саме: особливості мотивації їх спілкування, емпітійні тенденції та 
специфіка міжособистісної взаємодії, особливості особистісної агресивності 
та способи регулювання конфліктів. 

Ключові слова: спортивні бальні танці, комунікативна 
компетентність. 

 
Вступ. Вивчення взаємодії в системі «людина-людина», до якої належить 

і спортивна діяльність, продовжує залишатися одним з актуальних питань 
сучасної науки, в тому числі і психології спорту. Результативність змагальної та 
тренувальної діяльності в бальних танцях часто прямо пропорціональна рівню 
розвитку комунікативних якостей у спортивній парі. Досліджень спрямованих 
на вирішення таких важливих для сучасного спорту проблем, як ефективну 
взаємодію в тренувальному та змагальному процесах недостатньо, що й 
зумовило актуальність нашого дослідження. 

Мета дослідження – вивчення особливостей комунікативної 
компетентності спортсменів 17–20 років, які займаються спортивними 
бальними танцями.  

1. Провести теоретичний аналіз проблеми ефективної міжособистісної 
взаємодії у спортивній парі, зокрема у спортсменів які займаються 
спортивними бальними танцями. 

2. Вивчити особливості мотивації спілкування у спортсменів, які 
займаються спортивними бальними танцями. 

3. Визначити емпітійні тенденції та специфіку емоційної міжособистісної 
взаємодії у спортсменів, які займаються спортивними бальними танцями. 

4. Визначити особливості особистісної агресивності та способи 
регулювання конфліктів, у спортсменів, які займаються спортивними бальними 
танцями. 

Результати дослідження та їх обговорення. Згідно з результатами 
методики А. Мехрабіана, у обстежених танцюристів має місце середній рівень 
потреби у спілкуванні, потреба в досягненні представлена на рівні «вище 
середнього». За результатами методики «Діагностика емоційних бар’єрів у 
міжособистісному спілкуванні» у більшості спортсменів відзначається 
четвертий або п’ятий рівень емоційної ефективності, емоції в деякій мірі 
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ускладнюють взаємодію з партнерами або явно заважають встановлювати 
контакти. Згідно з даними отриманими за допомогою методики «Тест оцінки 
рівня товариськості», більшість обстежених танцюристів мають нормальний 
рівень комунікабельності Охоче слухають цікавого співрозмовника, терплячі в 
спілкуванні з іншими. Без неприємних переживань йдуть на зустріч з 
незнайомими людьми. За даними методики «Діагностика рівня емпатії» І. М. 
Юсупова, більшість обстежених танцюристів володіють високим рівнем 
емпатії, тобто здатні усвідомлено співпереживати поточним емоційному стану 
партнера, без втрати відчуття зовнішнього походження цього переживання. 
Згідно даним, отриманим за методикою «Оцінка самоконтролю в спілкуванні», 
для половини спортсменів ступінь контролю при спілкуванні з іншими людьми 
знаходиться на середньому рівні, тобто вони щирі, але не стримані у своїх 
емоційних проявах, проте вважаються у своїй поведінці з оточуючими людьми. 
Близько 65,00% обстежених танцюристів проявляють високий комунікативний 
контроль, легко входять в будь-яку роль, гнучко реагують на зміну ситуації, 
добре відчувають і можуть передбачити враження, яке справляють на 
оточуючих. За результатами методики "Особистісна агресивність і 
конфліктність" для танцюристів у конфліктних ситуаціях характерні наступні 
стилі поведінки: "запальність", "безкомпромісність», "нетерпимість до думки 
інших", "дратівливість", "підозрілість", "мстивість", "образливість". Згідно з 
даними методики «Визначення способів регулювання конфліктів», для 
обстежених спортсменів типові наступні способи регулювання конфліктів: 
суперництво (змагання, конкуренція) як прагнення домогтися своїх інтересів на 
шкоду іншому; компроміс; співпраця, коли учасники ситуації приходять до 
альтернативи, повністю задовольняє інтереси обох сторін; пристосування, що 
означає в протилежність суперництва, принесення в жертву власних інтересів 
заради іншого; уникнення, для якого характерно як відсутність прагнення до 
кооперації, так і відсутність тенденції до досягнення власних цілей. 

Висновки. У спортсменів 17–20 років, які займаються бальними танцями, 
має місце середній рівень потреби у спілкуванні, потреба в досягненні 
представлена на рівні «вище середнього», при цьому більшість танцюристів 
мають нормальний рівень комунікабельності. Більшість обстежених 
спортсменів володіють високим рівнем емпатії, тобто здатні усвідомлено 
співпереживати поточним емоційному стану партнера. У конфліктних 
ситуаціях для досліджуваних танцюристів характерні наступні стилі поведінки: 
«запальність", "безкомпромісність», «нетерпимість до думки інших", 
"дратівливість», «підозрілість», «мстивість», «образливість», а так само типові 
наступні способи регулювання конфліктів: «суперництво», «співробітництво», 
«пристосування», «уникнення». 

Перспективи дослідження у розробці та обґрунтуванні практичних 
рекомендації для тренерів, щодо розвитку ефективної міжособистісної 
взаємодії у спортивній бальній парі. 
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РАЗВИТИЕ ПЛЯЖНОГО ФУТБОЛА В УКРАИНЕ 
 
Аннотация. В данной статье приведена характеристика истории 

развития пляжного футбола на территории Украины во время ее 
независимости. Также представлены особенности проведения различных 
чемпионатов по пляжному футболу. 

Ключевые слова: пляжный футбол, история, чемпионат, ассоциация. 
 
Введение. Пляжный футбол в начале XXI века признан одним из самых 

прогрессивно развивающихся видов спорта. Рожденный на пляжах 
Копакабаны, из Южной Америки "beach soccer" отправился в победоносное 
шествие по другим континентам. Сегодня пляжный футбол благодаря своей 
популярности и демократичности стал не просто летним пляжным 
развлечением, а общепризнанным видом спорта, претендующим на включение 
в программу Олимпийских игр. Соревнования по пляжному футболу разного 
уровня проводятся во многих странах мира, завоевывая миллионы поклонников 
и собирая многотысячные армии фанатов на трибунах пляжных стадионов. В 
Европе, Азии, Северной Америке пляжный футбол очень быстро прижился, 
пустил корни и стремительно завоевывает все большую популярность [4]. 

Это и немудрено, ведь пляжный футбол динамичный, быстрый и 
зрелищный вид спорта, сродни увлекательному шоу. Обводки, удары с лета и 
полулета все это и многое другое является неотъемлемыми элементами 
футбола на песке. Философия и концепция этого вида спорта направлены на 
пропаганду здорового и активного образа жизни, на развитие новой, 
прогрессивной культуры летнего отдыха, создание условий для досуга 
представителей всех поколений, и, прежде всего, молодежи. Соревнования по 
пляжному футболу это гармоничное сочетание футбольных баталий на пляже с 
музыкой и развлекательными программами. Другими словами, это целая 
индустрия активного летнего отдыха и развлечений, в том числе и на 
территории Украины [1]. 

В работе использованы следующие методы исследования: изучение и 
анализ научно-методической литературы, исторические методы, метод анализа 
архивный документов. 

Результаты исследований и их обсуждение. В Украине история 
пляжного футбола началась летом 2001 года, когда на пляже столичного 
Гидропарка состоялся дебютный турнир по пляжному футболу среди 8-ми 
киевских любительских команд. Летом 2002 года любительские соревнования 
прошли уже на пляжах 5-ти городов Украины: Киев, Днепропетровск, Одесса, 
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Кременчуг и Запорожье. Участие в них приняли 50 команд, что стало 
показателем огромной потенциальной популярности и массовости этого вида 
спорта. 

После проведения этих соревнований была создана Ассоциация пляжного 
футбола Украины (АПФУ) с представительствами в 14 регионах страны, 
которая была принята в состав Федерации футбола Украины (ФФУ). При 
поддержке ФФУ и под эгидой Ассоциации городов Украины в 2003 г. АПФУ 
организовала и провела Первый Чемпионат Украины по пляжному футболу. 
Региональные соревнования Чемпионата состоялись на центральных пляжах 
Киева, Одессы, Севастополя, Харькова и Запорожья, а суперфинал с участием 
победителей региональных турниров прошел в августе в г. Севастополе и стал 
ярким спортивным праздником в разгар курортного сезона в Крыму. Первый 
Чемпионат Украины по пляжному футболу 2003 года стал масштабным 
спортивным событием в Украине, вызвавшим большой интерес и резонанс со 
стороны общественности и СМИ во всех регионах его проведения. В 
соревнованиях принимали участие 105 команд, а общая всеукраинская 
аудитория, которая посетила места проведения соревнований, составила более 
500 000 человек [2]. 

В 2004 г. география II Чемпионата Украины по пляжному футболу 
расширилась, пляжный футбольный бум охватил уже 12 городов, а в 
соревнованиях приняло участие 176 команд. 

Интерес к пляжному футболу в Украине возрастает также благодаря 
успехам национальной сборной команды Украины по этому виду спорта. В 
сезоне 2003 г. молодая и амбициозная сборная Украины по пляжному футболу, 
сформированная из игроков, принимавших участие в составе разных команд в 
Чемпионате Украины, дебютировала на международном турнире в Португалии, 
одержав первую победу в своей истории над командой США. 

За этим последовал дебют команды Украины в отборочном турнире 
Чемпионата Европы. В Пальма де Мальорке в 2004 г., благодаря уверенным 
победам над командами Швеции, Голландии и Венгрии наша сборная вышла в 
финальную часть Чемпионата Европы. В финале, который прошел в сентябре 
2004 г. в княжестве Монако, команда Украины произвела настоящую сенсацию, 
обыграв "грандов" европейского пляжного футбола Испанию и Италию, в 
последующем завоевала бронзовые медали европейского первенства. 

Таким образом, уже на второй год своего существования национальная 
сборная команда Украины стала третьей в табели о рангах европейского 
пляжного футбола, заставив заговорить о себе как об одной из сильнейших 
команд Европы. Благодаря успехам в 2004 г., Украина получила путевку на 
Чемпионате мира по пляжному футболу, который состоялся 8–15 мая 2005 года 
в Бразилии на знаменитых пляжах Копакабаны в Рио-де-Жанейро. По итогам 
Чемпионата Украина вошла в шестерку сильнейших команд планеты. 

В 2006 году финальные соревнования ІV Чемпионата Украины по 
пляжному футболу, которые проводились в Ильичевске, и финальные матчи 
Евролиги с участием национальной сборной транслировались на 
общенациональном телевидении [3]. 



 131 
В 2007 году пляжный футбол в Украине выходит на новый уровень. 

Создана Высшая и Первая лига Чемпионата Украины. 
Выводы. За период независимости в нашей стране созданы все 

предпосылки для дальнейшего успешного развития пляжного футбола, а на 
международной арене национальная сборная команда Украины достигла высот, 
о которых можно мечтать старшему брату – большому футболу. 

Перспективы дальнейших исследований. Заключаются в анализе 
выступлений национальной сборной Украины по пляжному футболу, ее 
результатов и достижений на международной спортивной арене. 
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Анотація. У публікації актуалізовано проблему урахування типів 

темпераменту в тактичній підготовці юних футболістів. Розкрито існуючу 
позицію науковців щодо виключного пріоритету сильної нервової системи 
людини як фактору високих спортивних досягнень. 

Ключові слова: підготовка з футболу, типи темпераменту, уроки 
фізкультури з футболу, тактична підготовка школярів з футболу. 

 
Вступ. Майбутнє українського футболістів знаходиться у безпосередній 

залежності від сучасного стану розвитку дитячого та юнацького футболу. Тому, 
чим результативніше буде процес навчання учнів азам футболу на уроках 
фізичної культури та відповідний тренувальний процес дітей і юнаків у 
спортивних клубах, тим успішніше можна вести боротьбу за світові висоти у 
даному виді спорту. 

Одним з ключових завдань футбольної підготовки є формування 
тактичної майстерності. Звідси для підвищення рівня ефективності його 
вирішення відбувається постійний пошук нових можливостей. У цьому сенсі 
привертають увагу ще невичерпані резерви психології спорту, зокрема, такі, що 
пов’язані з використанням у фізкультурно-спортивній діяльності типів 
темпераменту. 

Мета й завдання статті – розкрити існуючу в теорії та практиці спорту 
позицію щодо пріоритетності сильної нервової системи у високих спортивних 
досягненнях й актуалізувати необхідність розв’язання проблеми урахування 
типів темпераменту в тактичній підготовці юних футболістів. 

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз літературних джерел 
дозволяє стверджувати, що вплив типів темпераменту в тактичній підготовці 
юних футболістів залишається недостатньо вивченим. І, якщо розглядати 
вказаний процес в умовах діяльності спортивних закладів (ДЮСШ та 
СДЮШОР), то для них має місце реальна можливість для ефективного 
використання типів темпераменту у підвищенні рівня тактичної підготовки з 
футболу. Це зумовлено кількісними (оптимальний склад учнів, постійність 
занять) та якісними (більш високий рівень мотивації учнів та системність і 
цілеспрямованість спортивно-педагогічної діяльності) показниками. У 
загальноосвітніх школах на уроках з фізичної культури такі можливості є, з 
одного боку, дещо обмеженими, але з іншого – використання типів 
темпераменту не знаходить свого широкого застосування [1, с. 7; 3, с. 123]. 

Слід зауважити, що темперамент – це така якість особистості, що 
формується на основі генетичної обумовленості типу нервової системи і 
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значною мірою визначає стиль життя та діяльності. Різні типи темпераменту з 
точки зору поведінки можна розрізнити наступним чином: 

– холерик – швидкий, іноді поривчастий, запальний, схильний до 
бурхливих емоційних реакцій; 

– сангвінік – швидкий, рухливий, витриманий, емоційно (але 
врівноважено) реагує на всі враження; 

– флегматик – повільний, врівноважений, спокійний в своїх реакціях, 
малоемоційний; 

– меланхолік – повільний, не привертає уваги, не висловлю почуттів, але 
переживає їх з великою силою й тривалістю. 

Якщо застосувати розуміння темпераменту в контексті обраної для 
вивчення проблеми – урахування типів темпераменту в тактичній підготовці 
юних футболістів, то доцільно зробити акцент на таких відмінностях щодо 
прояву: 

– емоцій – по глибині, інтенсивності, стійкості; 
– дій – за темпом, енергійністю; 
– характером переключення з однієї ситуації в іншу – миттєво або 

поступово, з рішучістю або «коливанням». 
Оскільки результативна спортивна діяльність пов’язана з великими 

фізичними і нервовими витратами, серед теоретиків і практиків спорту 
ствердилося припущення, що успішні спортсмени за своїм темпераментом 
мають бути насамперед сангвініками. Крім того, низка проведених досліджень 
свідчить про те, що видатні спортсмені – це виключно люди з сильною 
нервовою системою при наявності варіацій темпераменту, тобто не тільки 
сангвініки, але й холерики та флегматики [2, с. 21-23]. 

Висновки. Виходячи з вищевикладеного, слід наголосити, що обрана для 
дослідження проблема є дійсно актуальною. Крім того, з великим ступенем 
вірогідності слід наголосити, що розв’язання проблеми урахування типів 
темпераменту в процесі тактичної підготовки юних футболістів не має свого 
очевидного рішення й потребує спеціального наукового пошуку. 

Перспективи подальших досліджень з обраної проблеми леми 
знаходяться в площині теоретичного обґрунтування моделі спортивно-
педагогічної діяльності, яка дозволяє забезпечити урахування типів 
темпераменту в процесі тактичної підготовки юних футболістів, а також 
перевірки цієї моделі в умовах експерименту.  
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ЗМІНИ ПРАВИЛ ЗМАГАНЬ В АМАТОРСЬКОМУ БОКСІ ТА ЇХ 
ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
Анотація. У статті розглянуті зміни правил змагань в аматорському 

боксі, проаналізовані недоліки та переваги цих змін, визначено їх вплив на 
психологічний стан боксерів-аматорів. 

Ключові слова: аматорський бокс, захисний шолом, психологічний стан, 
боксер. 

 
Вступ. При сучасній напрузі на тренуваннях і змаганнях питання 

вивчення психіки і методів психологічної підготовки є важливою ланкою в 
підготовці спортсменів різного класу. Психологічна підготовка є базою 
досягнення високих результатів у боксі. Без врівноваженості та 
холоднокровності в умовах поєдинку неможливі ефективні та тривалі прояви 
технічних, тактичних і психічних навичок і якостей боксера. Тому психологічна 
підготовка у поєднанні з процесом вдосконалення елементів техніки і тактики 
боксера є однією з провідних в тренуванні в цілому. Специфічність 
психологічної структури у боксерів різних стилів ведення бою досліджували 
Остьянов В. Н. [2], Савчин М. П. [2]. Дослідження проблем розвитку 
особистості в спорті викладено в роботах Родионова А. В. [3], зміст та 
класифікація психологічної підготовки спортсменів досліджено таким 
науковцем, як Антілов А. А. [1].  

Мета дослідження: дослідження впливу змін правил в аматорському 
боксі на психологічний стан боксерів. 

Завданням дослідження є вивчення змін правил змагань в аматорському 
боксі, аналіз фізіологічних та психологічних наслідків проведення сучасних 
поєдинків боксерів-аматорів без захисних шоломів.  

Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних літературних джерел, 
педагогічне спостереження.  

Результати дослідження та їх обговорення. Психологічний стан 
боксера завжди викликав інтерес для науковців в цій галузі. Для боксу, як і для 
будь-якого виду спорту, характерні два граничних передстартових стани – 
лихоманка та апатія. Незважаючи на разючу різницю в зовнішніх проявах, ці 
стани мають однакові причини – психологічні бар’єри, витоками яких є 
невпевненість спортсмена у власних силах, сумніви щодо своєї підготовки, 
відсутність віри в перемогу тощо. В боксі дозволяється нанесення ударів 
рукавичкою в нижню щелепу, скроні, шию, область печінки, сонячного 
сплетення, серця. Нервово-психічну травму спортсмен отримує так званою 
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"чистою" перемогою суперника, коли один з боксерів виводить партнера з бою 
нокаутом [2]. 

З нервово-психічних розладів після черепно-мозкових травм 
спостерігаються астенічний синдром, травматична енцефалопатія, травматична 
епілепсія. Психічна форма проявляється психічною неповноцінністю, боксер 
стає ейфорічним або млявим, апатичним, погіршується його загальний стан 
організму [1; 3]. 

Починаючи з червня місяця 2013 року Міжнародною боксерською 
асоціацією були введенні зміни: усі боксерські змагання національного та 
міжнародного рівня, в елітному чоловічому дивізіоні проводяться без шоломів, 
а також введена нова система підрахунку очок, подібну до тої, яка наразі 
використовується у Всесвітній серії боксу та професійному боксі: 10–9. 

Так, з 17 до 19 жовтня 2013 року в спортивному комплексі Львівського 
Національного Університету “Львівська Політехніка” відбувся чемпіонат 
Львівської області з боксу серед чоловіків. У якому прийняли участь 86 
спортсменів. Процент спортсменів які отримали травму і не змогли 
продовжувати змагання є досить високим – 20,9 % і 17-ий чемпіонат світу з 
боксу, що відбувся у місті Алма-Ата 2013 року, пройшов не без втручання 
медиків, але кількість травмованих за підрахунками заслуженого лікаря 
України та тренера-лікаря національної збірної команди України з боксу 
Колосовського С. не перевищувала 7%. 

На нашу думку, введені зміни до правил проведення боксерських 
поєдинків не тільки не приведуть до поліпшення безпеки боксерів, але 
натомість підвищать ймовірність отримання травм, збільшать їх складність та 
тяжкість, подовжать посттравматичний реабілітаційний період. Спрямовані на 
підвищення видовищності аматорського боксу як виду спорту, нововведені 
правила можуть стати причиною збільшення травматичності спортсменів. З 
іншої сторони, зі слів президента Міжнародної асоціації аматорського боксу 
Чінг-Куо Ву, після відмови від застосування захисних шоломів у 
любительському боксі скоротилася кількість струсів мозку. Мотивуючи своє 
ствердження тим, що спортсмени почали більше думати про захист голови, а не 
приймати удари на шолом. Боксер без шолому більше уваги приділяє захисним 
діям. Тактика захисту передбачає відхилення від ударів (з активною роботою 
корпусом), попередження ударів (активне переміщення по рингу), що 
відіб’ється на динаміці боксу, а отже, і його видовищності. Крім того, бокс 
швидше сприйматиметься як «спорт мужніх», якщо спортсмени 
використовуватимуть мінімум захисних засобів. Проте, негативними 
наслідками нововведень можуть стати як підвищення рівня травматичності 
серед боксерів-аматорів, так і зниження видовищності за рахунок зменшення 
кількості ударів та збільшення відхилення від них з метою попередження 
травм [5].  

Переборюючи ряд психологічних бар’єрів, характерних для боксерів, 
перед виходом на ринг без захисних шоломів, спортсмени піддаються впливу 
нових страхів. Маючи досвід проведення боїв в захисному шоломі, боксер, 
перш за все, розуміє можливість отримання потужного удару в ділянку скроні, 
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закінчення бою поразкою та виходу з боротьби на тривалий період реабілітації; 
по-друге, проводячи серії потужних ударів та намагаючись перемогти 
суперника нокаутом або нокдауном, боксер наноситиме удари в голову, 
ризикуючи пошкодити кисті рук, фаланги пальців, або, навіть, зламати руку. 
Всі ці наслідки, небажані як для психо-фізіологічного стану спортсмена, так і 
для його спортивної кар’єри, формують додатковий психологічний бар’єр [4]. 
Боксер, що пропустив удар і зазнав травми, яка не унеможливлює продовження 
бою, під страхом отримання ще більш тяжкого ушкодження, може прийняти 
рішення програти бій, не мобілізуючи свої сили, які б могли йому дозволити 
виграти. 

Висновок. Зміна правил змагань в аматорському боксі спричинила зміну 
вимог до змагальної діяльності у відношенні як техніко-тактичних дій, так і 
спеціальної підготовленості боксерів високого класу. Також відсутність 
шолому під час проведення змагального поєдинку може викликати низку 
психологічних бар’єрів у спортсмена, таких як страх перед суперником, страх 
перед програшем та страх здобути нову або повторну травму. 

Перспективою подальших досліджень є розробка цілої системи 
психолого-педагогічних заходів та аналіз їх комплексного застосування. 
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Анотація. У даній роботі представлено особливості використання 

ігрового методу з метою підвищення рівня фізичної підготовленості та 
емоційного стану спортсменів, які займаються боксом у групах початкової 
підготовки. 

Ключові слова: бокс, юні спортсмени, фізична підготовленість, рухливі 
ігри. 
 

Вступ. В умовах сучасного боксу, з його високими вимогами до фізичної 
та техніко-тактичної підготовки боксерів, для досягнення високих спортивних 
результатів необхідно шукати нові шляхи і методики всебічного розвитку 
спортсменів [1; 3].  

Аналіз науково-методичної літератури вказує, що ряд фахівців [1; 4; 5] 
приділяють важливе значення рухливим іграм, як одному з ефективних засобів 
в рішенні основних задач на етапі початкової підготовки юних боксерів. Втім, в 
тренуванні спортсменів і досі рухливі ігри використовуються лише як 
допоміжний засіб, мета застосування якого – забезпечення необхідного 
емоційного фону занять, активізації уваги, зняття психічного напруження [2].  

Питання доцільності використання рухливих ігор з метою розвитку 
фізичних якостей, навчання техніко-тактичним діям в поєдинку та вирішення 
інших задач підготовки висвітлені недостатньо. Особливу гостроту та 
актуальність вказана проблема набула за останні роки у зв’язку зі значним 
омолодженням виду спорту, збільшенням кількості змагань та вимог у боксерів, 
які займаються в групах початкової підготовки. 

Мета дослідження – розробка методики підвищення рівня фізичної 
підготовленості та емоційності боксерів 8–10 років на основі використання 
ігрового методу. 

Для вирішення поставлених задач у роботі були використані наступні 
методи дослідження: аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, 
педагогічне тестування, анкетування, педагогічний експеримент та методи 
математичної статистики. 

Дослідження проводилося на базі ДЮСШ № 4 (відділення боксу) м. 
Дніпропетровська. Для вирішення поставлених завдань у дослідженні 
приймали участь 60 юних боксерів 8–10 років. Дослідження проводилося в три 
етапи в період 2013–2014 навчального року. 

Результати дослідження та їх обговорення. Аналізуючи результати 
спеціальної фізичної підготовленості юних боксерів слід зазначити, що вона 
відповідає середньому та нижче середньому рівню. Так, початкові середні 
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величини швидкості реакції при атакуючих діях були такими: в 
експериментальній групі при прямому ударі лівою – 0,64 с, при прямому ударі 
правою – 0,72 с; в контрольній групі при прямому ударі лівою – 0,64 с, при 
прямому ударі правою – 0,73 с. Показники швидкості захисної реакції до 
експерименту в експериментальній групі склали: на світловий подразник – 0,30 
с, на специфічний – 0,31 с; у контрольній групі – на світловий подразник – 0,32 
с, на специфічний – 0,33 с. 

З метою визначення емоційного стану боксерів, а саме, рівня задоволення 
на тренуваннях, було проведено анкетування. Результати дослідження свідчать, 
що рівень задоволеності у дітей обох груп майже однаковий, у 
експериментальній кількісний показник складає 47%, у контрольній – 53%.  

Для підвищення рівня фізичних здібностей та інтересу до занять боксом у 
дітей 8–10 років на етапі початкової підготовки першого року навчання нами 
було розроблено методику використання ігрового методу, а саме рухових ігор, 
які використовувалися цілеспрямовано 2 рази на тиждень у підготовчому 
періоді тренувальних занять. У другому півріччі наприкінці січня – початку 
лютого, знову проводилися ігрові методи тренування, які були спрямовані на 
розвиток специфічних для боксу функціональних здібностей організму 
спортсменів. На даному етапі досліджень тести проводилися наприкінці етапу 
за допомогою боксерських снарядів і специфічних для боксу вправах. Головним 
показником для цих тестів були інтенсивність роботи досліджуваних, межі їх 
ІТП (індивідуального тренувального пульсу) при виконанні завдань і 
відновлення під час відпочинку. 

Відповідно до змісту тренувального процесу ігри планувалися у 
підготовчій, основній та заключній частині навчально-тренувального заняття. 
Зміст рухливих ігор був спрямований на розвиток швидкісно-силових 
здібностей, рухової реакції та включали в себе специфічні технічні дії у 
відповідності до обраного виду спорту.  

Нами використовували наступні ігри: «Крива доріжка», «Тягач», «Сильна 
хватка», «Сліпий бокс», «Хто швидше», «Виклик номерів», «Трамвай», «Біжіть 
до мене», «Конячки», крім ігор використовувалися вправи «стрибки на 
скакалці», «стрибками під скакалкою, що крутиться», різноманітні стрибки з 
короткою скакалкою. Також у навчально-тренувальному процесі в ігровій 
формі використовувались вправи на швидкість атакуючих дій та швидкість 
реакції при захисних діях (по 12 ударів «по лапам» та 12 захисних дій за 
командою тренера). 

Особливістю є те, що у другому півріччі діти вперше брали участь у 
змаганнях на товариських зустрічах з боксерами з інших секцій, в тому числі 
між експериментальною та контрольною групами, а також у міському турнірі 
для початківців, організованому ДЮСШ №4. 

Для визначення ефективності впровадженої методики нами було 
проведено повторне тестування оцінки рівня спеціальної фізичної 
підготовленості та рівня задоволеності щодо занять боксом. Результати 
швидкості реакції при атакуючих діях після експерименту склали: в 
експериментальній групі при прямому ударі лівою – 0,51 с, при прямому ударі 
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правою – 0,61 с; в контрольній – 0,60 с, та – 0,69 с. Таким чином, приріст 
середніх даних у спортсменів експериментальної групи при ударі лівою склав 
0,13 с, при ударі правою – 0,11 с; в контрольній групі – по 0,04 с, відповідно. 

Аналіз показників швидкості реакції при захисних діях після 
експерименту склали, в експериментальній групі: на світловий подразник – 
0,22 с., на специфічний подразник – 0,22 с; у контрольній – 0,29 с, та – 0,30 с. 
Приріст середніх даних дорівнює: в експериментальній групі – 0,08 с та – 
0,09 с; у контрольній групі – 0,29 с та – 0,30 с. 

Середня точність ударів при пересуванні за час навчання збільшилася в 
експериментальній групі на 68%, в контрольній групі на 39%.  

При цьому слід зазначити, що повторні результати показників спеціальної 
фізичної підготовленості в експериментальній групі покращилися та дані зміни 
були достовірними, у контрольній групі також спостерігався приріст 
показників, але зміни не мають достовірного значення, що підтверджено t-
критерієм Ст’юдента. 

Після використання ігрового методу рівень задоволеності у 
експериментальній групі зріс з 47% до 59%, а у контрольній навпаки знизився з 
53% до 41%. 

Висновки. За даними повторного дослідження, можна констатувати, що 
позитивні зміни в швидкості при атакуючих та захисних діях підтверджують 
ефективність запропонованої методики щодо підвищення рівня фізичної 
підготовленості у юних боксерів. Отримані результати також підтверджують, 
що запропонована методика призвела до позитивних змін у показниках 
задоволеності від тренувань юних спортсменів. 
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НА ЕТАПАХ РІЧНОГО ЦИКЛУ  
(на прикладі студентів спеціалізації плавання) 

 
Анотація. У даній статті розглядаються індивідуальні особливості 

фізичної підготовленості студентів, які спеціалізуються в плаванні, у 
залежності від переважного розвитку фізичних якостей на етапах річного 
циклу. Виявлено типи фізичної підготовленості студентів, які спеціалізуються 
в плаванні, за переважним розвитком компонентів фізичної підготовленості. 
Розроблено практичні рекомендації з корекції тренувального процесу 
студентів, які спеціалізуються в плаванні, з урахуванням типів фізичної 
підготовленості. 

Ключові слова: індивідуальні особливості, типологічні групи, розвиток 
фізичних якостей, студенти, які спеціалізуються в плаванні, переважний 
розвиток компонентів фізичної підготовленості етапи річного циклу. 

 
Вступ. Високий рівень спортивних досягнень свідчить, що всяке 

подальше просування до завоювання першості в тому чи іншому виді спорту 
лежить через докладно продуману, науково обґрунтовану систему підготовки 
спортивного резерву. Значне число праць вітчизняних і закордонних 
фахівців [1–6], позитивно вплинули на формування загальнотеоретичних 
положень і практичних рекомендацій щодо оптимізації тренувального процесу 
плавців на етапах базової підготовки. Проте невирішених питань ще досить 
багато. 

Проблеми формування оптимальної структури підготовленості 
спортсменів, вимагають, щоб з одного боку, вони відповідали вимогам 
змагальної діяльності в конкретній дисципліні, з іншого боку, засновувалися на 
врахуванні індивідуальних особливостей спортсменів. Вірогідність того, що 
процес спортивного вдосконалення буде розгортатися у оптимальному варіанті, 
залежить від того, як буде забезпечуватися спортивна корекція, яка передбачає 
найбільш повну відповідність її змісту, методів, форм, величини та динаміки 
навантажень індивідуальним особливостям спортсмена. 

Проте із багатьох причин принцип диференціації і індивідуалізації не 
завжди здійснюється на практиці, у тому числі й у плавальному спорті.  

На цей час недостатньо інформації щодо визначення, та вивчення 
внутрішньо-групових особливостей фізичної підготовленості студентів, які 
спеціалізуються в плаванні за переважним розвитком компонентів фізичної 
підготовленості. У свою чергу це не дозволяє планомірно будувати процес 



 141 
спортивного вдосконалення, своєчасно вносити корективи у підготовку 
кваліфікованих спортсменів, а також зробити його дійсно керованим на будь-
якому етапі підготовки.  

Розробка цих питань є насущною потребою і вимагає проведення 
подальших досліджень. Практична ж значимість проблеми не викликає 
сумнівів. 

Ціль роботи. Визначити внутрішньо-групові особливості фізичної 
підготовленості студентів, які спеціалізуються в плаванні, за переважним 
розвитком компонентів фізичної підготовленості. 

Результати дослідження та їх обговорення. Нами передбачалося, що 
проведені дослідження допоможуть об’єктивно розподілити студентів, які 
спеціалізуються в плаванні на відносно самостійні групи, які відрізняються 
рівнем розвитку основних фізичних якостей, що в свою чергу допоможе 
диференціювати навчально-тренувальний процес. 

З метою визначення основних груп спортсменів, що відрізняються 
типологічними особливостями фізичної підготовленості щодо модельних, 
нормовані величини досліджуваних показників були оброблені методом 
кластерного аналізу. Визначення відстані між кластерами здійснювалося по 
методу Варда, тип відстані – квадрат евклідової відстані. Перевірка 
статистичної гіпотези щодо вірогідності розходжень між перемінними у 
кожному кластері (типологічній групі) здійснювалася за допомогою 
дисперсійного аналізу (табл. 1).  

У підсумку багатомірного аналізу для кожного досліджуваного періоду 
було виявлено три основні типологічні групи студентів, які спеціалізуються в 
плаванні (рис. 1): 

 із відносно рівномірним розвитком показників фізичної 
підготовленості; 

 зі зниженим рівнем відносної сили основних м’язових груп; 
 із підвищеним рівнем відносної сили основних м’язових груп.  
Назви типологічних груп умовні і відбивають найбільш істотні 

розходження, що мають місце між ними. Насамперед, вони відбивають ті 
показники, які у спортсменів цієї типологічної групи виходять за межі 
встановленого раніше середнього рівня розвитку. Проте, відмінності між 
групами не обмежуються тільки рівнем розвитку відносної сили м’язових груп.  

Так спортсмени, що утворюють групу з відносно рівномірним 
розвитком показників фізичної підготовленості, у підготовчому і 
змагальному періодах мають більш високі величини життєвої ємкості легень і 
швидкісної витривалості, що відповідають високому рівню розвитку.  

Плавці зі зниженим рівнем відносної сили основних м’язових груп у 
підготовчому та змагальному періодах мають знижені показники життєвої 
ємкості легень і швидкісної витривалості (близькі до низького рівня). У 
перехідному періоді до цього переліку додаються ще і показники загальної, 
спеціальної та силової витривалості. 

Підвищений рівень відносної сили основних м’язових груп, у спортсменів 
третьої типологічної групи, із підвищеним рівнем відносної сили основних 
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м’язових груп практично у всіх періодах річного циклу сполучається з 
невеликою масою тіла спортсменів (за даними ваго-ростового індексу), трохи 
зниженими показниками життєвої ємкості легень, але високими величинами 
загальної, спеціальної та силової витривалості. 

Представництво студентів, які спеціалізуються в плаванні у типологічних 
групах змінюється у різні періоди річного циклу.  

Крім того, дуже цікавими виявилися результати вивчення представництва 
плавців із різними типами фізичної підготовленості у групах із неоднаковою 
віково-кваліфікаційною динамікою спортивної майстерності, тобто серед 
спортсменів, результати яких відповідають кваліфікаційним вимогам вікової 
групи, випереджають чи відстають від них. Як приклад, на (рис. 1) приведені 
дані стосовно вільного стилю (кроль на грудях). 

Результати вказують, що велика частина студентів, які спеціалізуються в 
плаванні (59%), спортивні результати яких відповідають кваліфікаційним 
вимогам вікової групи або випереджають їх, є представниками першої або 
третьої типологічної групи, тобто характеризуються рівномірним розвитком 
показників фізичної підготовленості чи мають підвищений рівень відносної 
сили ведучих м’язових груп. Інша частина студентів (41%) виконує розрядні 
нормативи, маючи знижений рівень відносної сили. Однак така картина 
характерна переважно для юних спортсменів. Так, 28 із 41% приходиться на 
частину молодших юнаків, 11% – на частину старших юнаків. Частина юніорів 
із зниженим рівнем відносної сили складає тільки 2%. Ймовірно, що у юних 
плавців недолік силової підготовленості може компенсуватися добрим 
володінням технікою плавання, однак у юніорів можливості такої компенсації 
менші.  

Що стосується студентів, які спеціалізуються в плаванні, чиї спортивні 
результати відстають від кваліфікаційних вимог вікової групи, то тут ситуація 
прямо протилежна: тільки 27% плавців мають 1-й чи 3-й тип фізичної 
підготовленості. У переважної більшості (73%) спортсменів фізична 
підготовленість характеризується зниженим рівнем розвитку силових 
можливостей: із них 10% – старші юнаки і 63% – юніори. 

Висновки. Таким чином, узагальнення представленого фактичного 
матеріалу дозволяє прийти до висновку, що навчально-тренувальний процес 
студентів, які спеціалізуються в плаванні не завжди забезпечує необхідний 
рівень розвитку найважливіших показників фізичної підготовленості і, 
насамперед, силових можливостей спортсменів. Безумовно, слабка силова 
підготовка – одна з основних причин, що знижує якість підготовки спортивного 
резерву в плаванні. У зв’язку з цим резонно припустити, що значне поліпшення 
спортивних результатів можливо лише за умови ліквідації існуючої прогалини 
в силовій підготовленості студентів, які спеціалізуються в плаванні, за 
допомогою спеціально організованого тренування на всіх етапах річного циклу 
і багаторічного спортивного вдосконалення. тренування.  
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Таблиця 1 

Характеристика фізичної підготовленості плавців різних типологічних груп 
(нормовані величини) 

Підготовчий період Змагальний період Перехідний період 
вільний стиль 

кроль на грудях 
вільний стиль 
кроль на спині 

вільний стиль 
кроль на грудях 

вільний стиль 
кроль на спині 

вільний стиль 
кроль на грудях 

вільний стиль 
кроль на спині Показники Тип 

групи 
X  

однорідн
і 

групи 
X  

однорідн
і 

групи 
X  

однорідн
і 

групи 
X  

однорідн
і 

групи 
X  

однорідн
і 

групи 
X  

однорідн
і 

групи 

Ваго-ростовий 
індекс 

1 
2 
3 

0,966 
1,007 
1,046* 

Х 
Х 
Х 

0,989 
0,999 
1,054* 

Х 
Х 
Х 

1,015 
0,996 
1,054* 

Х 
Х 
Х 

0,980 
1,006 
1,044 

Х 
Х 
Х 

1,027 
0,998 
1,035 

Х 
Х 
Х 

1,051 
0,985 
1,058* 

Х 
Х 
Х 

ЖЄЛ 
1 
2 
3 

1,213* 
0,934 
0,949 

Х 
Х 
Х 

1,078 
0,966 
0,930 

Х 
Х 
Х 

1,022 
0,961 
0,961 

ХХ 
Х 
Х 

1,204* 
0,962 
0,984 

Х 
Х 
Х 

1,008 
0,960 
1,002 

Х 
Х 
Х 

0,969 
1,016 
0,921 

ХХ 
Х 
Х 

ІГСТ 
1 
2 
3 

1,000 
0,994 
1,012 

Х 
Х 
Х 

0,992 
1,004 
1,033 

Х 
Х 
Х 

0,999 
1,002 
1,025 

Х 
Х 
Х 

1,004 
1,002 
1,009 

Х 
Х 
Х 

1,003 
0,998 
1,010 

Х 
Х 
Х 

1,004 
0,992 
1,064* 

Х 
Х 
Х 

Тренажер  
“Х’ютель” 

1 
2 
3 

1,003 
0,998 
1,014 

Х 
Х 
Х 

0,973 
0,999 
1,011 

Х 
Х 
Х 

0,985 
1,004 
1,030 

Х 
ХХ 
Х 

1,002 
1,005 
1,010 

Х 
Х 
Х 

1,001 
0,991 
1,016 

ХХ 
Х 
Х 

0,999 
0,991 
0,997 

Х 
Х 
Х 

Відносна сила рук 
1 
2 
3 

1,060 
0,886 
1,252* 

Х 
Х 
Х 

1,041 
0,847* 
1,249* 

Х 
Х 
Х 

1,041 
0,840* 
1,318* 

Х 
Х 
Х 

0,973 
0,880* 
1,257* 

Х 
Х 
Х 

0,976 
0,973 
1,279* 

Х 
Х 
Х 

1,217* 
0,888 
0,837 

Х 
Х 
Х 

Відносна сила ніг 
1 
2 
3 

0,999 
0,936 
1,211* 

Х 
Х 
Х 

0,972 
0,871 
1,158* 

Х 
Х 
Х 

1,031 
0,875* 
1,300* 

Х 
Х 
Х 

0,941 
0,883 
1,184* 

Х 
Х 
Х 

0,993 
0,902 
1,254* 

Х 
Х 
Х 

1,192* 
0,916 
0,896 

Х 
Х 
Х 

Біг 400 м 
1 
2 
3 

1,042 
0,976 
1,031 

Х 
Х 
Х 

1,018 
0,965 
1,013 

Х 
Х 
Х 

1,017 
0,970 
1,037 

Х 
Х 
Х 

1,002 
1,005 
1,010 

Х 
Х 
Х 

1,017 
0,970 
1,037 

Х 
Х 
Х 

1,033 
0,998 
0,963 

Х 
Х 
Х 

Біг 5 км 
1 
2 
3 

0,998 
0,999 
1,072 

Х 
Х 
Х 

0,970 
1,000 
1,066* 

Х 
Х 
Х 

0,973 
0,999 
1,011 

Х 
Х 
Х 

1,051 
0,985 
1,058* 

Х 
Х 
Х 

1,044 
0,965 
1,056 

Х 
Х 
Х 

1,028 
0,968 
1,015 

Х 
Х 
Х 
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Підготовчий період Змагальний період Перехідний період 

вільний стиль 
кроль на грудях 

вільний стиль 
кроль на спині 

вільний стиль 
кроль на грудях 

вільний стиль 
кроль на спині 

вільний стиль 
кроль на грудях 

вільний стиль 
кроль на спині Показники Тип 

групи 
X  

однорідн
і 

групи 
X  

однорідн
і 

групи 
X  

однорідн
і 

групи 
X  

однорідн
і 

групи 
X  

однорідн
і 

групи 
X  

однорідн
і 

групи 

Комбіноване  
плавання 400 м 

1 
2 
3 

0,984 
1,014 
1,067 

Х 
Х 
Х 

0,923* 
1,028 
1,111* 

Х 
Х 
Х 

1,051 
0,985 
1,058* 

Х 
Х 
Х 

1,017 
0,970 
1,037 

Х 
Х 
Х 

1,058 
0,966 
1,044 

Х 
Х 
Х 

1,074 
0,958 
1,157* 

Х 
Х 
Х 

Комбіноване 
плавання 
1000 м 

1 
2 
3 

1,013 
1,006 
1,025 

Х 
Х 
Х 

0,940 
1,019 
1,075 

Х 
Х 
Х 

1,078 
0,966 
0,930 

Х 
Х 
Х 

0,973 
0,880* 
1,257* 

Х 
Х 
Х 

1,062* 
0,962 
1,044 

Х 
Х 
Х 

1,087 
0,971 
1,104* 

Х 
Х 
Х 

Плавання  
в “лопатках” 

1 
2 
3 

0,999 
0,991 
0,997 

Х 
Х 
Х 

1,003 
0,998 
1,014 

Х 
Х 
Х 

1,025 
0,972 
1,048 

Х 
Х 
Х 

1,027 
0,982 
1,029 

Х 
Х 
Х 

0,992 
1,004 
1,033 

Х 
Х 
Х 

0,966 
1,007 
1,046* 

Х 
Х 
Х 

Плавання на 
гумовому 
амортизаторі 

1 
2 
3 

1,033 
0,998 
0,963 

Х 
Х 
Х 

1,022 
0,961 
0,961 

ХХ 
Х 
Х 

0,999 
0,996 
1,010 

Х 
Х 
Х 

1,025 
0,992 
1,000 

Х 
Х 

ХХ 

1,051 
0,985 
1,058* 

Х 
Х 
Х 

1,033 
0,998 
0,963 

Х 
Х 
Х 

Примітки. 1. Однорідна група ідентифікована стовпцем Х. Кожному стовпцю Х відповідають групи, середні 
значення яких не мають статистично значимих розходжень. 2. Зірочкою (*) відзначені значення, що виходять за межі 
середнього рівня розвитку показника фізичної підготовленості плавців. 
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Рис. 1. Розходження в структурі фізичної підготовленості плавців 

 різних типологічних груп 
Умовні позначення: 1 група 2 група 3 група
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1-а і 3-я 
групи
59%

2-а група
41% Молодші 

юнаки
28%

Старші 
юнаки
11%

Юніори
2%

1-а і 3-я 
групи
27%

Юніори
63%2-а група

73%

Старші 
юнаки
10%  

Плавці, що відповідають 
кваліфікаційним вимогам вікової 

групи або випереджають їх 

Плавці, що відстають від  
кваліфікаційних вимог 

вікової групи 
 

Рис. 2. Відсоткове співвідношення плавців різних типів фізичної 
підготовленості у групах із різноманітною віково-кваліфікаційною 

динамікою спортивної майстерності (змагальний період, вільний стиль): 
1-а група – із відносно рівномірним розвитком показників фізичної 

підготовленості; 2-а група – зі зниженим рівнем відносної сили ведучих м’язових груп; 3-
я група – із підвищеним рівнем відносної сили ведучих м’язових груп. 

 
Результати аналізу «профілю» фізичної підготовленості плавців служать 

гарною передумовою для спрямованої корекції навчально-тренувального 
процесу, його індивідуалізації на черговому етапі річного циклу або в 
наступному спортивному сезоні. Основним шляхом досягнення високих 
результатів в плаванні, може бути метод модельованого розвитку фізичної 
підготовленості, що формується при комплексному розвитку основних 
фізичних якостей за допомогою застосування суворо дозованих режимів роботи 
і відпочинку продовж річного і багаторічного 
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ХАЦКО І.-В. Ю. 
Науковий керівник: БРІСКІН Ю. А., д. фіз. вих., проф. 
Львівський державний університет фізичної культури 
 

ТИПОВІ ТРАВМИ СПОРТСМЕНІВ РІЗНОЇ  
КВАЛІФІКАЦІЇ У ТЕНІСІ 

 
Анотація. У роботі охарактеризовано основні проблеми травматизму в 

тенісі. Визначено типові травми і основні причини їх виникнення в тенісі.  
Ключові слова: спорт, типові травми, теніс. 
 
Вступ. За останні роки теніс досяг значного прогресу у своєму розвитку. 

І, як більшість видів спорту, за цей час теніс переріс у професійну діяльність 
для багатьох людей, наслідком чого стали суттєві зміни у різних аспектах 
професійної діяльності тенісистів (Борисова О. В., 2013). 

Зокрема, зміни відбулись у правилах виду спорту (правило «25 секунд», 
правило «безперервності гри») і системі змагань (збільшення кількості 
обов’язкових турнірів для кращих гравців, системі нарахування очок). 
Активний розвиток тенісу не оминув і вдосконалення матеріально-технічної 
бази у цьому виді спорту. Насамперед це відобразилося у зміні матеріалів, які 
використовуються у виготовленні ракеток, струн, намоток, м’ячів, спортивної 
форми. Також почали використовувати більшу кількість різноманітних 
покриттів для проведення змагань.  

За останні роки було проведено низку досліджень у тенісі з питань 
удосконалення техніки і тактики (Зайцева А. А., Куліков І. А., 2010; 
Борисова О. В., 2013), фізичної підготовки (Лазарчук О. В., 2009; Соломко 
П. В., 2010; Сергієнко Л. П., 2013), психологічних особливостей (Ємшанова 
Ю. А., Кальчева Т. І., 2013). 

Варто зазначити, що було проведено низку досліджень з питань 
травматизму в спорті, зокрема в єдиноборствах (Тищенко В., 2012; Вачев С., 
Кость С., 2013), боротьбі (Ткаченко С. В., 2008; Логвін В., 2012), футболі 
(Ніколаєнко В. В., 2011; Реза П., Шелль Я., 2012), гандболі (Кирюшина Т., 
2011). Також розглянуто шляхи профілактики окремих травм і патологій у 
тенісі (Блюм Ю. Е., 2009; Джумок А. А., 2012; Афтимичук О. Е., Лукін А. І., 
2014). Проте усі ці дані не дають вичерпної інформації щодо типових травм, які 
отримують тенісисти в процесі тренувань і змагань. А зважаючи на те, що теніс 
травматичний вид спорту, постає актуальне питання визначення типових травм 
для тенісу і їх особливостей. 

Мета дослідження – встановити типові травми спортсменів різної 
кваліфікації в тенісі.  

Завдання дослідження: 
1. Узагальнити інформацію щодо типових травм в інших видах спорту. 
2. Визначити типові травми спортсменів на різних етапах багаторічної 

підготовки в тенісі. 
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3. Класифікувати типові травми в тенісі. 
Результати дослідження та їх обговорення. Спортивна травма – це 

пошкодження, яке супроводжується змінами анатомічних структур і функцій 
травмованого органу, у результаті впливу фізичного фактору. 
Найпоширенішими спортивними травмами вважаються різні поверхневі 
ушкодження, гематоми та ушкодження капсульно-зв’язкового апарата. 

Для того, щоб досягнути піку форми у тенісі, гравець повинен 
тренуватися таким чином, щоб цей пік був у декількох параметрах – техніки, 
тактики, фізичної підготовки, психологічного налаштування і режиму 
раціонального харчування. Важливе місце у цій системі посідають медичні 
аспекти тренування, які спрямовані на зменшення ризиків отримання 
травми [4]. Але професійне заняття тенісом часто призводить до різних 
фізіологічних порушень, таких як нескладні пошкодження, гострі 
травми, професійні (хронічні) захворювання і скелетно-сухожильний 
дисбаланс. 

У загальному у чоловіків травми виникають значно частіше (66−81%), 
ніж у жінок (19−24 %). До нескладних пошкоджень, які тим не менше 
приносять багато турбот і незручностей, відносять “ніготь, який 
відшаровується”, забої, м’язові судоми, а також пухирці і мозолі на п’ятках і 
долоні. При гострих травмах найчастіше страждає м’язово-зв’язковий апарат, 
характерними травмами для якого є розтягнення і вивихи [2]. Тенісні травми 
фіксуються у всіх областях тіла, але найбільш поширеними серед них є травми 
в області плеча, ліктя і коліна [4]. 

У попередженні травм серед спортсменів важливу роль відіграє тренер. 
Йому необхідно знати і пам’ятати про такі важливі положення: 

– Мати глибокі знання про теніс, включаючи знання про загрози для 
здоров’я людей, які займаються тенісом. 

– Знати стадії розвитку і росту дітей. 
– Піклуватися про попередження травм через перенавантаження і 

перетренування. 
– Бути впевненим, що всі спортсмени проходять регулярний медичний 

огляд (в ідеалі двічі на рік). 
– Розвивати ефективні і безпечні програми з фізичної підготовки, 

правильно планувати і пам’ятати про періодизацію різних тренувальних і 
змагальних періодів: 

1) Адекватна розминка і розслаблення; 
2) Правильна розтяжка і вправи на гнучкість; 
3) Оптимальне силове тренування: ціль – досягнення правильного 

балансу між протилежними кінцівками; 
4) Загальні і спеціальні тенісні вправи; 
5) Якщо тренування призводить до втоми, впевніться в тому, що в 

програму включені дні для відпочинку. Відпочинок і відновлення життєво 
необхідні в тенісі. 

Дбайте про такі речі: 
– Умови: завжди перевіряйте безпечність оточення; 
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– Покриття: пам’ятайте про різні проблеми даного покриття і впевніться 
в тому, що його безпечно використовувати; 

– Обладнання: завжди перевіряйте взуття і обладнання на ознаки 
старості чи на певну поломку, якщо є потреба зробіть заміну; 

– План тренування і змагання: впевніться в тому, що рівень навиків і 
вміння гравця відповідають завданню. Якщо використовується декілька 
завдань, то рівень безпеки повинен бути збільшений, доки не завершиться фаза 
навчання; 

– Страховка: важливо, щоб тренер і гравець мали медичну страховку. 
Головними причинами травм в тенісі можуть бути: 
– Погані умови і обладнання; 
– Важка ракетка (приводить до хвороби «лікоть тенісиста»); 
– Надто тісне взуття (ризик мозолів); 
– Слизький корт (ризик потягнути м’яз); 
– Неправильна техніка; 
– Погана фізична підготовка; 
– Бажання перевищити свої фізичні можливості приведе до травми, 

незалежно від рівня фізичної підготовки [12]. 
Гра в теніс починається з засвоєння техніки. Постановка тенісної техніки 

повинна здійснюватися з позиції травмоуникнення. Тобто суть правильної 
техніки полягає у вивченні ударів, які дозволять мінімізувати ризик травми. 
Адже якщо ви будете старатися будь-яким способом виконати сильний удар, 
то, швидше за все, удар у вас не вийде, а ризик отримати травму через 
неправильну техніку виросте. Таким чином, вивчення тенісної техніки також 
потрібно здійснювати з позиції тенісної травматології. 

Поняття "правильна тенісна техніка" означає те, що під час постановки 
техніки спортсмену головну увагу треба приділяти ризику отримання травми. 
Суть тенісної техніки полягає в тому щоб в момент удару реактивна (зворотна 
за напрямком) сила від удару розподілялась по суглобам (зап’ясток, лікоть, 
плече) пропорціонально можливостям цих суглобів. Це дозволить виконувати 
сильні і точні удари без негативних наслідків для здоров’я тенісиста.   

Травму також може провокувати не тільки погана техніка, але й певні 
особливості техніки тенісиста. Наприклад, одноручний бекхенд Жюстін Енен-
Арден мав високу ефективність під час змагальної діяльності, але для 
виконання цього удару необхідно мати достатньо багато часу і простору, щоб 
здійснити маховий рух. Часто, цього часу просто не було у Жюстін, щоб 
реалізувати вище зазначені положення, і вона, виконуючи цей удар з дефіцитом 
часу, занадто напружувала м’язи живота. Звідси в неї і виникли постійні болі в 
області живота, а також титул першої ракетки світу. 

Біль буде тим сигналом, який попереджатиме про виникнення травми. 
Між причиною і симптомами травми є певний пропорційний зв’язок, тобто 
через збільшення дії причини, симптоми стають яскраво вираженими 
(наприклад, у вигляді болі, яка зростає).  

Для кращої оцінки ситуації і вміння визначити рівень болі, який 
надокучає спортсмену, можна використати наступну таблицю: 

 



151 

Рівень Ознаки Дії 

1 

Дискомфорт або м’яка біль, але з 
розминкою або подальшою грою 

проходить. Ранні ознаки запалення і/або 
розтягнення сухожилля. 

Можна продовжувати грати, але з особливими 
вправами під час розминки і лікування після гри. 

2 
М’яка біль під час гри, навіть після 

правильної розминки. Біль проходить 
через 24 години після гри. 

Можна продовжувати грати, але необхідно 
зробити заминку після гри і здійснити лікування. 

3 М’яка, середня біль під час гри і 
протягом 48 годин після. 

Використовуйте особливі вправи під час 
розминки, які можуть полегшити біль. Можна 
продовжувати грати, якщо біль зникає після 

розминки і техніка не зазнає змін. 

4 
Від м’якої до середньої болі, яка 

продовжується під час і після гри і 
розминка не допомагає. 

Перестаньте грати одразу ж і зверніться до 
лікаря. 

5 Від середньої до сильної болі, яка 
заставляє гравця змінювати техніку. 

Не беріть участь у змаганнях і здійсніть 
адекватне лікування. 

 
Щоб зменшити ризик отримання травми необхідно: грати в хороших 

умовах; використовувати якісний інвентар; розвивати хорошу техніку; 
підтримувати високий рівень фізичної підготовки; не перевищувати свої 
фізичні можливості [12]. 

Висновки. Для тенісу характерна динамічна і вибухова змагальна 
діяльність і ситуація, яка змінюється кожну секунду. Зокрема, для тенісу є 
типовими травми нескладного характеру, такі як: забої, м’язові судоми, мозолі 
на п’ятках і долоні, а також гострі травми, через які страждає опорно-руховий 
апарат. Найуразливішими ділянками тіла тенісистів є плечі, лікті і коліна, які в 
основному страждають унаслідок вивихів або розтягнень. Невчасне зауваження 
травми, яка виникла, або «халатне» ставлення до неї може призвести до того, 
що травма набуде хронічного характеру. Наслідком чого може стати навіть 
завершення спортивної кар’єри.  

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку: можливе 
використання інформації для оптимізації навчально-тренувальної діяльності, 
мета якої полягала б у розробці практичних рекомендацій, які стосувалися 
питань зменшення травматизму в тенісі. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ТА 
ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧУВАННЯ 15–18-РІЧНИХ СПОРТСМЕНІВ, ЩО 
ЗАЙМАЮТЬСЯ ФЕХТУВАННЯМ НА РАПІРАХ, У РІЧНОМУ ЦИКЛІ 

ПІДГОТОВКИ 
 
Анотація. Планується оцінити морфофункціональний стан та 

особливості харчування 15–18-річних спортсменів, що займаються 
фехтуванням на рапірах, у річному циклі підготовки, надати рекомендації 
щодо їх корекції із врахуванням досліджуваних параметрів.  

Ключові слова: фехтувальники, рапіра, харчування, 
морфофункціональний стан.  

 
Вступ. Фехтування – мистецтво бою із застосуванням різних видів 

холодної зброї. Фехтування як один із засобів фізичного виховання має 
глибокий та різнобічний вплив на організм спортсменів. Під впливом 
фехтувальних навантажень зміцнюється опорно-руховий апарат, розвиваються 
різноманітні рухові якості і навички, особливо швидкість, точність та 
координація рухів, активізуються всі основні життєво важливі функції [1–4].  

Сучасний стан розвитку фехтування, що характеризується 
інтенсифікацією змагальної діяльності фехтувальників, потребує впровадження 
диференційованих підходів до вдосконалення їх техніко-тактичної 
підготовленості (Келлєр В.С., Платонов В.М. 1992, Матвєєв Л.П. 1999, 
Платонов В.Н. 2004). Вона є однією з найважливіших сторін процесу 
багаторічного удосконалення фехтувальників та складає основу у досягненні 
вищої спортивної майстерності в цьому виді спорту (Тишлер Д.А. 1986).  

Упродовж останніх років були проведені дослідження з питань техніко-
тактичної підготовки фехтувальників (Рощін І.М. 2007; Бусол В.А., Рощін І.М., 
Шуберт В.С., 2008; Мороз О., Шуберт В.С., 2008; Шевчук О.М., 2010; 
Бакум А.В., 2013). Науковцями досліджено і питання фізичної підготовки 
фехтувальників (Хохла А.І., Линець М.М., Войтович І., 2010., Кривенцова І.В., 
2010), передстартової підготовки кваліфікованих спортсменів у фехтуванні на 
основі застосування позатренувальних засобів (Лопатенко Г.О., 2014); 
педагогічне значення фехтування (Кривенцова І.В., 2009., Єрмаков С.С., 
Кривенцова І.В., 2010), теоретичну підготовку фехтувальників (Задорожна О.Р., 
Бріскін Ю.А., Пітин М.П., 2012), історію фехтування (Кисельов А.Ф., 
Садовський О.В., Грищенко Г.В., 2009; Бусол В.А., Дьоміна О.В., 2010).  

Щодо проблеми харчування, то на визначення вітамінного статусу в 
добовому раціоні студентів та спортсменів-стрілків з луку спрямовані 
дослідження Пряткіної Н. (2004-2005), Коростильової Ю. (2008); гігієнічні 



153 

вимоги до харчування та питного режиму спортсменів-єдиноборців (боксерів, 
борців) висвітлені у роботах Штепи О.П. (2002).  

Нами не виявлено інформації, яка стосувалася б детального та 
різнобічного дослідження морфофункціонального стану та особливостей 
харчування спортсменів, що займаються фехтуванням на рапірах, у річному 
циклі підготовки. Саме тому це стало предметом наших досліджень.  

Метою нашого дослідження буде з’ясувати зміни 
морфофункціонального стану та особливості раціону харчування 
фехтувальників на рапірах віком 15–18 років упродовж річного циклу 
підготовки.  

Завдання дослідження:  
1. Визначити показники фізичного розвитку 15–18-річних 

фехтувальників на рапірах.  
2. Визначити функціональний стан дихальної, серцево-судинної систем 

та енергозабезпечення організму під час занять фехтуванням на рапірах.  
3. Вивчити енергетичні витрати, хімічний склад та калорійність добового 

раціону харчування 15–18-річних фехтувальників на рапірах, його відповідність 
гігієнічним нормам.  

4. Розробити модель взаємозв’язку показників морфофункціонального 
стану фехтувальників на рапірах.  

5. Надати практичні рекомендації щодо оптимізації 
морфофункціонального стану та раціону харчування під впливом занять 
фехтуванням на рапірах.  

Об’єкт дослідження – морфофункціональний стан та раціон харчування 
фехтувальників на рапірах.  

Предмет дослідження – показники морфофункціонального стану та 
особливості раціону харчування 15–18-річних фехтувальників на рапірах 
упродовж річного циклу підготовки.  

Матеріал і методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань 
нами будуть використані наступні методи дослідження: 

1. Аналіз та узагальнення спеціальної науково-методичної літератури.  
2. Антропометричні дослідження (визначення зросту, маси тіла, обводу 

грудної клітки, індексів Кетле, Бругша та пондерального індексу).  
3. Медико-біологічні методи досліджень (спірометрія, пульсометрія, 

визначення індексу Скібінскі, дослідження сечі: визначення рівня екскреції 
креатиніну та сечовини.  

4. Визначення енергетичних витрат таблично-хронометражним методом.  
5. Визначення хімічного складу та калорійності добового раціону 

харчування за допомогою меню-розгортки.  
6. Методи математичної статистики.  
Дослідження будуть проводитися на базі ФСТ «Динамо» дитячо-

юнацької спортивної школи «Атлет» та кафедри біохімії та гігієни Львівського 
державного університету фізичної культури із залученням 20 фехтувальників-
рапіристів віком 15–18 років.  
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На першому етапі (вересень – листопад 2014) проводитиметься аналіз та 
узагальнення даних науково-методичної літератури, визначатимуться завдання 
та методи дослідження.  

На другому етапі (листопад 2014 – листопад 2015) проводитиметься 
вимірювання антропометричних показників, індексів, спірометрії, пульсометрії, 
дослідження сечі: визначення рівня екскреції сечовини та креатиніну, 
визначення енергетичних витрат, хімічного складу та калорійності добового 
раціону харчування фехтувальників-рапіристів 15–18 років у підготовчому, 
змагальному та перехідному періодах базової підготовки.  

На третьому етапі (грудень 2015 – січень 2016) проводитиметься обробка 
та узагальнення отриманих результатів дослідження; будуть розроблені 
рекомендації щодо корекції морфо-функціонального стану, визначатиметься 
відповідність раціону харчування гігієнічним нормам, будуть розроблені 
рекомендації щодо покрашення раціону харчування фехтувальників-рапіристів 
15–18 років залежно від етапу підготовки, буде розроблена модель 
взаємозв’язку показників морфофункціонального стану фехтувальників на 
рапірах.  

Практичне значення виконаної роботи полягатиме в тому, що будуть 
розроблені рекомендації щодо корекції морфофункціонального стану 
фехтувальників на рапірах упродовж річного циклу базової підготовки; 
удосконалено процес тренування фехтувальників на рапірах; визначено 
параметри морфофункціонального стану спортсменів 15–18 років, що 
займаються фехтуванням на рапірах, особливості їх харчування, що поглиблює 
знання про фізичні можливості цієї категорії спортсменів.  

Висновок. Передбачається отримати інформацію про показники 
морфофункціонального стану, енергозабезпечення, енергетичних витрат, 
хімічного складу та калорійності раціону харчування фехтувальників на 
рапірах; з’ясувати, які складові морфофункціонального стану найтісніше 
пов’язані між собою і є визначальними для фехтування на рапірах.  

Перспективи подальших досліджень полягатимуть у визначенні 
показників спеціальної підготовленості фехтувальників-рапіристів 15–18 років.  
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Вступ. Рух ветеранів спорту з кожним роком набуває в Україні дедалі 

більшого розвитку. У 2011 створено всеукраїнську спілку громадських 
організацій – Асоціація ветеранів спорту України (АВСУ), яка 
об’єднує федерації, асоціації, спілки, об’єднання та клуби, які сприяють 
розвитку ветеранського руху і спорту. Мета спілки – створення та становлення 
єдиної системи ветеранського спорту, його розвитку на всіх рівнях, соціального 
захисту ветеранів фізичної культури і спорту, покращення організації 
всеукраїнських спортивних змагань ветеранів та їх участі в міжнародних 
спортивних турнірах [1]. 

У даний час досить стрімко набуває своєї популярності ветеранський рух 
і на Дніпропетровщині. Серед найбільш титулованих спортсменів – ветерани 
збірної команди з дзюдо.  

У зв’язку з цим метою нашого дослідження було – аналіз участі ветеранів 
з дзюдо Дніпропетровської області на міжнародній арені.  

У роботі використано такі методи: аналіз та систематизація даних, 
порівняння, узагальнення. 

 Результати досліджень та їх обговорення. В останній час бажаючих 
боротися по ветеранам стало більше: якщо раніш на чемпіонати світу та Європи 
від України їхало 5-6 чоловік, то зараз команда нараховує близько 20-ти 
спортсменів. В це число попадають і спортсмени з Дніпропетровщини [3]. 

 Нами було проведений аналіз змагальної діяльності ветеранів дзюдо 
Дніпропетровщини на міжнародній арені. Аналіз виступів представлений у 
таблиці 1. Данні, які приведені в таблиці показують, що кількість медалей, 
різного ґатунку, здобутих представниками Дніпропетровщини щороку 
збільшувалася. Так, на Чемпіонаті Європи у 2012 році була тільки одна медаль, 
в 2013 році – 3 медалі, а вже у 2014 їх кількість зросла до 5. На Чемпіонаті світу 
у 2012 році ветерани дніпропетровського дзюдо завоювали 2 медалі, у 2013 – 4 
медалі, а в 2014 році з двох завойованих медалей збірної України, одну медаль 
здобув спортсмен із Дніпропетровська [2; 3; 4]. 
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Висновок. У період з 2012 по 2014 рік, згідно дослідження, ветеранське 
дзюдо, як вид спорту, набирає все більших обертів, а серед ветеранської збірної 
команди України, та спортсменів, які ставали чемпіонами і призерами 
міжнародних змагань збільшується кількість дзюдоїстів з Дніпропетровської 
області. 

 
Таблиця 1 

Результати виступів ветеранів дніпропетровського дзюдо  
на міжнародній арені 

Кількість 
завойованих медалей 

представниками  
Дніпропетровщини 

Кількість 
завойованих медалей 

представниками 
Дніпропетровщини 

Чемпіона
ти 

Європи 

Загальна 
кількість 
медалей 
збірної 

України золото срібло бронза 

Чемпіона
ти 

світу 

Загальна 
кількість 
медалей 
збірної 

України золото срібло бронза 
Польща, 

2012 7 1   Майамі, 
2012 9  2  

Париж, 
2013 

 
11   3 

Абу-
Дабі, 
2013 

14 1 2 1 

Прага, 
2014 9  1 4 Іспанія, 

2014 2   1 

 
Подальші наші дослідження будуть присвяченні перспективам розвитку 

і вивченню проблем ветеранського дзюдо на Дніпропетровщині та Україні. 
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Анотація. У даній роботі представлено питання дослідження 

можливості покращення змагального результату марафонців на основі 
вдосконалення загальної та спеціальної витривалості засобами бігової 
підготовки. 

Ключові слова: неолімпійський спорт, витривалість, плавці-марафонці, 
плавання. 

 
Вступ. Плавання на довгі дистанції у відкритій воді включає запливи 

серед жінок та чоловіків на дистанції від 5 км до 25 км, змагання відбуваються 
у відкритому водоймищі у різних кліматичних умовах. Самою популярною 
дистанцією залишається подолання неолімпійського 5 км відрізку у відкритій 
воді [1]. Багато вчених [2; 3; 5] вважають, що важливе місце в системі 
багаторічного тренування марафонців займає проблема вдосконалення фізичної 
підготовки, а саме – витривалості. На думку [1; 3; 4] удосконалення системи 
виховання витривалості має найважливіше значення для підвищення рівня 
майстерності спортсменів в марафонських запливах.  

Відсутність необхідних даних за загальними і приватними питаннями 
методики розвитку витривалості у заняттях з плавцями-марафонцями 18-20 
років, не сприяють повною мірою раціональному управлінню тренувальним 
процесом, що безумовно знижує ефективність підготовки в даному виді спорту. 
Вище сказане дає підстави стверджувати, що обрана тема є своєчасною та 
актуальною. 

Мета дослідження – вдосконалення загальної витривалості марафонців, 
які спеціалізуються в плаванні на 5 км, на основі використання бігових вправ в 
підготовчому періоді підготовки. 

Для вирішення поставлених завдань у дослідженні використовувалися 
наступні методи дослідження: аналіз та узагальнення літератури, педагогічне 
тестування, фізіологічні методи досліджень, педагогічний експеримент, методи 
математичної статистики. 

Дослідження проводилося в СДЮСШОР № 1 СК «Богатир» м. Кривий 
Ріг, а також на Чемпіонаті області з марафонського плавання. Для вирішення 
поставлених завдань у дослідженні брали участь 14 плавців-марафонців, які 
мали кваліфікацію КМС. Дослідження проводилося в три етапи в період 2013-
2014 навчального року. 
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Результати дослідження та їх обговорення. Аналізуючи результати 
дослідження загальної фізичної підготовленості спортсменів-марафонців можна 
констатувати, що у більшості (77%) спортсменів, як контрольної так і 
експериментальної груп, перебуває на середньому рівні, що пояснюється 
періодом проведення дослідження, оскільки тестування проводилося на 
початку підготовчого періоду.  

Також, у нашому дослідженні тест Руф’є на оцінку, яка характеризує 
високу працездатність, виконали 28,6 % та значна кількість спортсменів 71,4 % 
виконали цей тест на середньому рівні.  

При проведенні вимірювань PWC170 виявлено, що 100 % обстежуваних 
плавців-марафонців мають середній рівень фізичної працездатності. 

На підставі отриманих даних та дидактичних принципів спортивного 
тренування була розроблена методика щодо вдосконалення витривалості 
плаців-марафонців, які спеціалізуються в плаванні на неолімпійській дистанції 
на основі включення до тренування бігових вправ. Методичні рекомендації 
використовувалися у підготовчий період переважно у втягуючому, базовому, 
контрольно-підготовчому мезоциклах. Підготовчий період займає більшу 
частину часу і розділяється на три етапи: етап загальної фізичної підготовки – 
жовтень – січень, етап спеціальної фізичної підготовки – лютий – березень, 
етап спеціальної літньої підготовки – квітень – травень. 

Перший етап підготовчого періоду тривав 3 місяці. Кількість тренувань 
на тиждень складала 11 занять (близько1400 годин на тиждень).  

Інтенсивність фізичного навантаження у жовтні-січні була помірною 
(ЧСС не перевищувала 160-165 уд/хв), а обсяг великий з поступовим його 
підвищенням Відсоткове співвідношення плавальної та бігової підготовки 
склало: 60:30%.  

На другому етапі кількість хвилин на плавальну підготовку зменшилася, 
але на сухому тренуванні збільшилася, також збільшилось і відсоткове 
співвідношення елементів бігу та ходьби. Слід зазначити, що на другому етапі 
відсоткове співвідношення плавальної підготовки та бігових тренувань було 
майже однаковим: 45:40%. 

На етапі спеціальної літньої підготовки (квітень-травень) основне 
тренування проводилося у відкритій воді, тому більшість годин була 
спрямована на плавальну підготовку. При цьому, під час другого тренування, 
також використовувався біг та ходьба, а також спортивні ігри з елементами 
бігу. У відсотковому співвідношенні склало: 78:10%. На цьому етапі 
інтенсивність вправ була помірною, бігові вправи використовувалися як 
допоміжний засіб. 

Для визначення ефективності запропонованої методики, щодо 
вдосконалення витривалості, було проведене повторне дослідження показників: 
запасу швидкості, індексу витривалості та коефіцієнта витривалості.  

Аналізуючи результати дослідження, слід зазначити, що за всі показники 
витривалості спортсменів з експериментальної групи достовірно покращилися в 
середньому: запас швидкості на 6,9%, індекс витривалості на 8,7% та 
коефіцієнт витривалості на 20,2%. При цьому показники витривалості в 
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контрольній групі також покращилися, але дані зміни не були достовірними. 
Що підтверджено критерієм Мана-Уїтні. 

Інтегральним показником, який визначав ефективність запропонованої 
методики і який свідчить про рівень спортивної підготовки марафонців є 
результат змагальної діяльності спортсменів.  

Після експерименту у спортсменів з експериментальної групи результат 
проливання 5км дистанції достовірно покращився і в середньому склав 
60,64+0,46 хв. При цьому час проливання відповідного відрізку у спортсменів 
контрольної групи також покращився, але зміни не були достовірно значимими, 
що підтверджено показниками критерію Мана-Уітні. 

Висновки. За даними повторного дослідження, можна констатувати, що 
позитивні зміни в часі дистанції цілком підтверджують ефективність 
запропонованої методики по вдосконаленню витривалості марафонців. 
Отримані результати підтверджують, що запропонована методика призвела до 
позитивних змін саме у показниках, які характеризують витривалість 
спортсменів. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці методики 
вдосконалення витривалості кваліфікованих плавців-марафонців у річному 
циклі підготовки. 
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видам спорта на протяжении всех этапов развития международного 
спортивного движения. 
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Введение. Колоссальная популярность Олимпийских игр известна 

большинству людей нашей планеты. Вместе с тем, о масштабных комплексных 
соревнованиях – Всемирных играх, которые стремительно набирают 
популярность, знают далеко не все. При этом проведение различных 
международных соревнований по видам спорта, которые не входят в 
олимпийскую программу, убедительно доказывает перспективность 
неолимпийского спорта. Он вовлекает в себя большое количество участников, а 
также становится более зрелищным. При этом неолимпийский спорт является 
важнейшей составляющей Международного спортивного движения во всем 
мире [1; 3; 4]. 

Тем не менее, неолимпийский спорт остается слабо изученным 
социальным явлением. Также не до конца изученными являются проблемы и 
тенденции развития программ Олимпийских и Всемирных Игр, что и 
определяет актуальность исследования. 

Цель исследования – провести сравнительный анализ программ 
Олимпийских и Всемирных Игр на протяжении всех этапов развития 
Международного спортивного движения. 

В работе использованы следующие методы исследования: изучение и 
анализ научно-методической литературы, исторические методы, метод анализа 
архивный документов, методы математической статистики 

Результаты исследования и их обсуждение. За столетнюю историю 
олимпийский спорт прошел сложный путь развития и не сразу обрел 
популярность и присущие ему ныне черты и масштабы. Историки выделяют 
четыре периода развития олимпийского спорта: I период (1896–1912 гг.) – 
охватывает 
1–5 Олимпиады, II период (1920–1948 гг.) – 7–14 Олимпиады, III период (1952–
1988 гг.) – 15–24 Олимпиады, IV период (1992-……гг.) – 25–30 Олимпийские 
игры [5]. 
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В ходе анализа научной литературы было установлено, что в программу 
Олимпийских игр: 

– I периода входило 25 видов спорта: борьба (греко-римская, вольная), 
велоспорт (шоссе, горный, велотрек, маутинбайк), легкая атлетика, плавание, 
спортивная гимнастика, стрельба (пулевая), теннис большой, тяжелая атлетика, 
фехтование, академическая гребля, водное поло, гольф, конный спорт 
(троеборье), парусный спорт, перетягивание каната, поло, регби, стрельба из 
лука, футбол, бокс, лакросс, прыжки в воду, рокки, водно-моторный спорт, 
современное пятиборье 

– II периода входил 21 вид спорта: бокс, борьба (греко-римская), 
велоспорт (маутинбайк, трек), спортивная гимнастика, академическая гребля, 
конный спорт, легкая атлетика, парусный спорт, плавание, поло, регби, 
современное пятиборье, стрелковый спорт (пулевая), теннис большой, тяжелая 
атлетика, фехтование, футбол, водное поло, прыжки в воду, стрельба, хоккей на 
траве, баскетбол, гандбол, гребля на каноэ и байдарке  

– III периода входило 25 видов спорта: стрельба, хоккей на траве, футбол, 
легкая атлетика, баскетбол, гребля на байдарках и каноэ, фехтование, 
современное пятиборье, бокс, борьба (греко-римская, вольная), тяжелая 
атлетика, парусный спорт, велоспорт (велошоссе, маутинбайк, велотрек), 
верховая езда, академическая гребля, плавание, прыжки в воду, водное поло, 
спортивная гимнастика, конный спорт, пулевая стрельба, гребля слалом на 
каноэ, художественная гимнастика, синхронное плавание, волейбол, большой 
теннис (показательный), настольный теннис, дзюдо. 

– IV периода входит 31 вид спорта: академическая гребя, бадминтон, 
бейсбол, бокс, борьба (греко-римская, вольная), велоспорт (BMX, велошоссе, 
велотрек, маутинбайк), водное поло, волейбол, гандбол, спортивная 
гимнастика, гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом, дзюдо, конный 
спорт, легкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, плавание, прыжки 
в воду, синхронное плавание, современное пятиборье, стрельба, стрельба из 
лука, теннис большой, тяжелая атлетика, фехтование, футбол, хоккей на траве, 
софтбол, триатлон, тхэквондо, пляжный волейбол, прыжки на батуте [5] . 

Проанализировав научно-методическую литературу, охватывающую 
историю развития олимпийского спорта следует сделать вывод, что на 
протяжении своего развития количество видов спорта в программе 
Олимпийских игр постепенно увеличивалось и только в настоящее время 
приобрело постоянство. 

Однако, проблема утверждения программы Игр Олимпиад, остается 
одной из самых важных. Поскольку, на сегодняшний день, большой 
популярностью пользуются принципиально новые и зрелищные виды спорта 
(неолимпийские, национальные и экстремальные), которые постепенно 
планируют войти в программу олимпийских игр.  

Одним из решений данного вопроса является проведение Всемирных игр, 
которые являются прообразом Олимпиад и проводятся по неолимпийским 
видам спорта. 
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В результате анализа исторических данных, процесс становления и 
развития Всемирных игр на международной арене можно рассматривать в 
контексте двух этапов: I этап – развитие и становление Всемирных игр; II 
этап – признание их как международного спортивного события на уровне 
Международного олимпийского комитета и прогресса в организации и 
проведения игр на разных уровнях. 

По правилам Международной ассоциации Всемирных игр (IWGA) 
программа Всемирных Игр не постоянна и включает в себя официальные и 
демонстрационные виды спорта. На современном этапе развития действует 
правило +30, по которому в официальную часть программы не может быть 
включено более 30 видов спорта [1; 2]. 

В ходе анализа методической литературы было установлено, что в 
программу Всемирных игр входило более 35 видов спорта: водные лыжи, 
прыжки на батуте, фигурное катание на роликах, десятикегельный боулинг, 
подводное плавание, карате, тхэквондо, скоростное катание на роликах, 
бейсбол, софтбол, хоккей на роликах (с шайбой, с мячом), перетягивание 
каната, бадминтон, рыболовный спорт, картинг, стрельба из лука, ракетбол, 
скоростное катание на роликах, фистбол, петанк, нетбол, спасательный спорт, 
самбо, триатлон, полевая стрельба из лука, фигурное катание на велосипедах, 
корфбол, ракетбол, фристайл, боулинг, парашютный спорт, акробатика, 
аэробика, спортивные танцы, сквош. 

Также в программу Всемирных игр входили или демонстрировались 
такие виды спорта: футзал, баскская пелота, водно-моторный спорт, гольф, 
гонки на лыжероллерах, кастинг (метание блесны), крикет, крокет, лакросс, 
песапалло, поло, рокки, серфинг.  

Триатлон, как бадминтон и бейсбол, в программе Всемирных Игр были 
лишь один раз, поскольку они являются наиболее популярными и 
распространенными в мире, поэтому вошли в программу Олимпийских игр. 

Тхэквондо как вид единоборства в последний раз был представлен в 
программе Всемирных игр в 1993 г. (с 2000 г. вошло в программу Олимпийских 
игр в Сиднее). 

В ходе анализа программ Всемирных игр следует сказать, что за  
30-летнее существование в программу входило большое количество видов 
спорта, в том числе и олимпийских: художественная гимнастика, 2001 г., 
прыжки на батуте с 1985 г., (с 2000 О.И.); перетягивание каната с 1981 г., 
стрельба из лука с 1985 г., тхэквондо с 1985 (с 2000 г. О.И.), триатлон 2000 г., 
бадминтон (1992 г. О.И.), бейсбол (1992–2008 гг. О.И.), пляжный волейбол 
(1996 г. О.И.), софтбол (1996–2008 гг. О.И), тяжелая атлетика (женская с 2000 г. 
О.И.) [1; 3; 4]. 

Выводы. Из выше сказанного, следует отметить, что в общем к числу 
видов спорта в программах Олимпийских игр, неолимпийские виды спорта 
составляют значительную часть соревнований. Так, в I периоде часть 
неолимпийских видов в программе составляла – 68%, во время II периода 
насчитывалось – 19%, в послевоенный III период – 12%, а на современном IV 
этапе развития –32%. 
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Проведя анализ документальных материалов, было определено 
процентное соотношение видов спорта, таких как неолимпийские, 
олимпийские, демонстрационные, национальные и экстремальные, которые 
входили в программу Всемирных игр с 1981–2013 год. 

Следует отметить, что в программу Всемирных игр входит большое 
количество видов спорта классифицируемых как неолимпийские – 46%; на 
втором месте экстремальные (20%), не менее популярны и демонстрационные 
виды (16 %), также национальные (14 %) и самый маленький процент 
отводится на олимпийские (4%).  

Перспективы дальнейших исследований состоят в определении 
характерных особенностей программ разнообразных Всемирных Игр, которые 
проводятся под патронатом МОК и IWGA 

 
Список использованной литературы: 
1. Долбишева Н. Г. Історичні аспекти та хронологія Всесвітніх ігор в 

Міжнародному спортивному русі / Н. Г. Долбишева. – Дніпропетровськ, 2012. – 
248 с.  

2. Долбишева Н. Г. Характеристика етапів розвитку Всесвітніх ігор як 
міжнародного спортивного заходу / Н. Г. Долбишева // Фізична культура, 
спорт і здоров’я нації: зб. Наукових праць Вінницького державного 
педагогічного університету ім.. М. Коцюбинського. – В. 12. – Т.1. – С. 21-25.  

3. Долбишева Н. Г. Аспекты неолимпийского спорта / Н. Г. Долбишева // 
Материалы Международной научной конференции «Актуальные проблемы 
иразвитие системы образзования в области физической культуры». – 
Кишинев. –2013. – С. 316-320.  

4. Матвеев С. Актуальные проблемы развития неолимпийского спорта / 
С. Матвеев, О. Борисова, И. Когут, Е. Гончаренко, В. Маринич // Материалы 
Международной научной конференции «Актуальные проблемы и развитие 
системы образзования в области физической культуры». – Кишинев. – 2013. – 
С. 393-396.  

5. Пангелова Н. Є. Історія фізичної культури / Н. Є. Пангелова. – К.: 
Освіта України, 2007. – 288 с.  

 
 



164 

ЗДОРОВ’Я 
 
ДЕМИДЕНКО Г. В. 
ЛУЦЕНКО О. О. 
Науковий керівник: БАЛАЖ М. С., к. фіз. вих. 
Національний університет фізичного виховання і спорту України 
 

ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА СТАН  
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ДІВЧАТ СТАРШОГО 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗІ СКОЛІОЗОМ ІІ СТУПЕНЯ 
 
Анотація. У статті надається обґрунтування програмі фізичної 

реабілітації для дівчат старшого шкільного віку зі сколіозом. Розглянуто вплив 
комплексної програми на стан регуляції функцій системи кровообігу хворих. 

Ключові слова: сколіоз, фізична реабілітація, дівчата, старший 
шкільний вік. 

 
Вступ. Здоров’я нації визначається рівнем здоров’я дітей. Рівень розвитку 

підростаючого покоління, його фізичний та розумовий потенціал є 
передумовою виходу держави із соціально-економічної кризи. В останні роки в 
Україні спостерігається значне зростання поширення різноманітних 
патологічних проявів у дітей шкільного віку, в структурі яких важливе місце 
займають порушення опорно-рухового апарату, в тому числі і викривлення 
хребта. Серед усього дитячого населення поширеність сколіотичних 
деформацій хребта коливається від 2–5 до 33,3% і більше [1; 4; 5].  

Кількість випадків сколіозу серед дитячого населення збільшується у 
підлітковому віці і превалює у дівчат. Протягом пубертатного періоду 
перебудова гормонального фону при викривленнях хребта у дівчат спричинює 
погіршення умов для гармонійного розвитку постави. Сколіотична хвороба 
викликає складну деформацію хребта і грудної клітки, що має тенденцію до 
прогресування і досягає найвищого ступеня до закінчення росту. У хворих на 
сколіоз розвивається фізична неповноцінність, порушується серцево-судинна і 
дихальна діяльність. Діти, хворі на сколіоз, відрізняються від здорових 
однолітків низьким рівнем морфо-функціонального та фізичного розвитку [3]. 

Встановлено, що завдяки тривалому комплексному лікуванню можливо 
стабілізувати патологічний процес у 80% хворих. Засоби фізичної реабілітації 
відіграють незамінну роль у системі комплексного консервативного лікування 
сколіотичної хвороби. Тому надважливим є призначення комплексу 
реабілітаційних заходів, підібраних відповідно до функціональних 
можливостей хворих з урахуванням як стадії захворювання, так і 
статевовікових особливостей. Проте, не зважаючи на значну кількість робіт, 
присвячених проблемі профілактики та відновного лікування хворих зі 
сколіозом, до цих пір немає єдності поглядів на способи консервативного 
лікування сколіотичної хвороби, а самі методики лікування потребують 
уточнення та доопрацювання, про що свідчить статистика про невпинне 
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зростання поширеності сколіотичної хвороби серед дитячого населення 
України [1; 4; 5].  

Функціонування організму людини обумовлено рефлекторними 
взаємозв’язками внутрішніх органів з покривними тканинами та опорно-
руховою системою. Деструктивні процеси в паравертебральних тканинах 
змінюють спинномозкові вегетативні рефлекси, що, у свою чергу, визначається 
порушенням балансу між центральними і периферичними механізмами 
регуляції вісцеральних систем. Викривлення хребта призводить до змін не 
лише в діяльності нервової системи, але й в системі кардіогемодинаміки [3; 4]. 
Тому на етапі остаточного формування скелета необхідно проводити 
коригувальні заходи, спрямовані не лише на ліквідацію викривлень хребта, але 
й на оптимізацію діяльності серцево-судинної системи та її регуляторних 
механізмів через сегментарні шляхи рефлексогенних зон. В цілому, аналіз 
літератури показав, що проблемі впливу засобів фізичної реабілітації на стан 
серцево-судинної системи у дівчат зі сколіозом приділено недостатньо уваги, 
що обумовлює актуальність теми дослідження.  

Мета дослідження – розробити комплексну програму фізичної 
реабілітації для дівчат старшого шкільного віку зі сколіотичною хворобою та 
дослідити вплив даної програми на стан серцево-судинної системи. 

Матеріал і методи дослідження. Під час проведення дослідження були 
використані наступні методи: аналіз науково-методичної літератури, 
педагогічне спостереження, клінічні методи дослідження (аналіз історій 
хвороб), методи математичної статистики. У дослідженні приймало участь 25 
дівчат у віці від 15 до 17 років із сколіотичною хворобою ІІ ступеня, які 
проходили лікування в Центрі оздоровчої медицини (м. Київ). Для здійснення 
педагогічного спостереження та оцінки ефективності програми фізичної 
реабілітації проводили послідовне порівняння досліджуваних показників до 
початку реабілітації та через чотири місяці відновного лікування.  

Результати дослідження та їх обговорення. На основі даних, отриманих 
під час аналізу літературних джерел, та результатів первинного обстеження 
дівчат зі сколіотичною хворобою, було розроблено комплексну програму 
фізичної реабілітації для тематичних хворих, основу якої склала кінезитерапія у 
поєднанні з масажем та засобами загальнотонізуючого впливу. Особливістю 
розробленої програми фізичної реабілітації стало застосування у заняттях 
елементів оздоровчого фітнесу (вправ системи Пілатеса, елементів класичної та 
степ-аеробіки) та методики масажу, що передбачала не лише корекцію гіпер- та 
гіпотонусу м’язів, спричинених сколіозом, але й вплив на рефлексогенні зони 
регуляції діяльності системи кровообігу. Всі реабілітаційні заходи проводили 
на фоні дотримання ортопедичного режиму та принципів раціонального 
харчування. Програма курсу фізичної реабілітації включала три періоди: 
адаптаційний, тренувально-коригувальний та стабілізаційний.  

Позитивний вплив розробленої комплексної програми відобразився на 
динаміці основних клінічних показниках пацієнток, що характеризують 
функціональний стан опорно-рухового апарату, вже наприкінці другого місяця 
реабілітації: спостерігали зниження кута сколіозу, статистично значуще 
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(p<0,05) збільшення показників сили черевних м’язів та м’язів спини, що 
супроводжувалось покращенням фізичної працездатності пацієнток [2]. В 
подальшому спостерігали додаткове поліпшення даних показників.  

Окрім того, реалізація реабілітаційних заходів позначилась на покращенні 
показників стану та регуляції діяльності серцево-судинної системи пацієнток.  

Так, за результатами повторного обстеження через чотири місяці серед 
пацієнток знизився відсоток дезадаптивних реакцій на ортостатичну пробу з 32 
до 16%. Також спостерігали позитивну динаміку основних показників 
кардіогемодинаміки (рис. 1).  

 
Рис. 1. Динаміка показників гемодинаміки, скоротливої здатності  

міокарда та подвійного добутку під впливом реабілітації:  
1 – частота серцевих скорочень; 2 – ударний об’єм; 3 – максимальний 

об’єм крові; 4 – Хітер-індекс; 5 – фракція викиду; 6 – подвійний добуток.  
 

 
Рис. 2. Розподілення потужності спектру коливань амплітуд пульсації 

частоти серцевих скорочень за діапазоном до та після реабілітації у дівчат 
зі сколіозом: 

 – діапазон дуже низьких частот;  – діапазон низьких частот;  – 
діапазон високих частот; 1 – до реабілітації; 2 – після реабілітації. 
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Оптимізація структури варіабельності серцевого ритму проявилась 
зниженням долі флуктуацій в діапазоні дуже низьких частот та збільшенням 
хвильової активності в діапазоні високих частот. За результатами вегетативного 
індексу Кердо збільшився відсоток осіб з вегетативною рівновагою (рис. 2). 

Висновки. Отримані результати свідчать про ефективність розробленої 
комплексної програми фізичної реабілітації для дівчат старшого шкільного віку 
зі сколіозом. Впровадження програми сприяло оптимізації діяльності системи 
кровообігу і механізмів її регуляції.  

У перспективах подальших досліджень – поглиблене вивчення впливу 
реабілітаційної програми на стан здоров’я тематичних хворих та дослідження 
віддалених результатів. 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
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Анотація. У статті розглядаються аспекти соціально-педагоічної 
роботи реабілітаційних центрів. Розкриваються особливості організації 
діяльності Львівського міського Центру реабілітації «Джерело». 

Ключові слова: реабілітаційний центр, інвалідність, діти, педагогічна 
робота. 

 
Вступ. Інвалідність є соціальним явищем, уникнути якого не може жодне 

суспільство. У всьому світі майже кожна десята людина зазнає тих чи інших 
обмежень, з них майже 470 млн. людей працездатного віку. Ці дані засвідчують 
масштабність та глобальний характер проблеми інвалідності.  

Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів 
проголошують, що кожна людина та її потреби важливі для суспільства [1]. 
Так, у період з 2005 по 2008 рік спостерігалась негативна тенденція до 
зростання частки дітей-інвалідів як у загальній чисельності інвалідів, так і в 
чисельності дітей віком від 0 до 14 років. Високий показник інвалідності дітей 
зумовлений цілою низкою соціально-економічних причин, серед яких 
основними є: недосконалість існуючої системи медичного забезпечення дітей 
та підлітків, погіршення якості харчування, техногенні перевантаження, 
зменшення обсягу профілактичних програм в амбулаторно-поліклінічній ланці 
охорони здоров’я, недосконалість системи психолого-педагогічної підтримки 
дітей із соціально неблагополучних родин, неефективність освітніх програм для 
формування у дітей культури здоров’я тощо [2]. Для дітей з інвалідністю 
важливою складовою людського розвитку є забезпечення належної освіти. 
Адже ефективна адаптація та інтеграція дітей, з порушеннями фізичного або 
розумового розвитку у суспільство неможливі без здобуття ними повноцінної 
дошкільної, шкільної та позашкільної освіти.  

Особливе місце у вирішенні проблем дітей з особливими потребами 
займають реабілітаційні центри. 

Мета дослідження: 
– ознайомитись з організацією роботи у реабілітаційному центрі 

«Джерело»; 
– вивчити на практиці застосування диференційованого підходу до дітей з 

різними вадами; 
Результати дослідження та їх обговорення. Зважаючи на складну 

ситуацію кілька десятків років тому, група батьків, об’єднаних Львівською 
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громадською організацією «Надія» із захисту прав дітей з дитячим 
церебральним паралічем, створила у Львові реабілітаційний центр «Джерело». 
З плином часу, аналізуючи та оцінюючи досвід подолання труднощів у 
створенні та реалізації цього проекту, краще розумієш і усвідомлюєш 
важливість проблеми. На сьогоднішній день більше ста працівників центру 
щоденно проводять реабілітацію та вчать жити у суспільстві більш ніж 150 
дітей та молоді з порушеннями здоров’я [4]. 

У Центрі функціонує три відділення: 
 
 
 
 
 

 
 
Відділення розвитку дитини          Відділення "Школа-садок»         Відділення "Майстерні для молоді" 

У відділенні Школи-садка чотири групи для дітей дошкільного віку 
та три групи для дітей шкільного віку. В середньому, у кожній групі 

навчається 12–16 дітей. Вікова градація для груп дошкільного 
віку становить від 3 до 10 років, для груп шкільного віку 

від 10 до 18 років розвитку дитини 
 

Для реабілітації дітей в центрі пропонують наступні програми: 
1. Раннє втручання. Першим обов’язковим пунктом є знайомство педіатра 

і невропатолога із сім’єю, обговорення проблеми, з якою вони звернулися на 
програму раннього втручання. Працівники не розглядають тільки медичний 
діагноз, дивляться на всі сфери розвитку, на оточення, соціальні фактори. І 
часом впливаючи на це оточення, можуть допомогти і самій дитині. У 
відділенні працює міждисциплінарна команда фахівців (лікарі, психолог, 
логопед, соціальний працівник). Така команда може усебічно обстежити дитину 
та допомогти сім’ї, визначити основну проблему та скласти план втручання. 

2. Соціально-побутова адаптація. Програма спрямована на опанування 
особою із неповносправністю необхідних знань та навичок для підтримання 
суспільної та родинно-побутової діяльності, усвідомлення своїх можливостей 
та обмежень. Допомагає дітям із особливими потребами соціально 
адаптуватись у суспільстві, досягнути певної соціальної незалежності. 

3. Поведінкова терапія. Програма покликана сформувати і розвивати в 
дитині відчуття соціальних взаємин, покращувати її поведінку та вміння 
дотримуватись загальноприйнятих правил і норм у суспільстві, сприяти 
розумінню почерговості, розвивати комунікативні навички. Фахівці працюють 
за принципом заохочення бажаної поведінки, її моделювання та розбиття на 
ланцюжок менших фрагментів. Дану методику використовують під час 
формування соціальних та побутових навичок, у самообслуговуванні. 

4. Альтернативна та допоміжна комунікація. Програма формує 
невербальні комунікативні навички дитини. У роботі використовують 
навчальні функції предметів, фотографій, піктограм, зображень, жестів. Цими 
засобами фахівці центру надають дитині можливість краще висловити свої 

Відділення у реабілітаційному центрі 
«Джерело» 
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потреби, почуття, емоції, відчути розуміння зі сторони інших людей, стати 
активним учасником подій, які відбуваються довкола. 

5. Заняття за методикою Монтессорі. Програма для дітей із особливими 
потребами, яка дозволяє розвиватись виключно в індивідуальному темпі, під 
керівництвом педагога. Для навчання використовуються спеціально розроблені 
матеріали, адаптовані під особливості розвитку таких дітей.  

6. Сенсорна інтеграція. Програма розвиває сприйняття дитини та формує 
уявлення про властивості предметів оточуючого середовища, їх форму, розмір, 
колір, розміщення у просторі, смак, запах, звучання, температуру. Це допомога 
дитині в отриманні максимальної інформації від навколишнього світу та 
власного тіла. 

7. Підготовка до навчання у школі. Програма психологічно готує дитину 
до школи, зокрема роз’яснює правила поведінки на уроці, сприяє концентрації 
уваги до академічної години у школі. Розвиває дрібну моторику для 
маніпулювання ручкою. Розвиває пізнавальні функції, необхідні для навчання. 
Забезпечується соціально-психологічний супровід родинам та дітям під час 
навчання у школі.  

8. Працетерапія. Одна із базових програм центру «Джерело», яка сприяє 
формуванню навичок самообслуговування, користування кухонним приладдям, 
побутовою технікою. Вона допомагає підвищити рівень самостійності, розвиває 
функції дрібної моторики. Дітей навчають способів приготування простих 
страв із дотриманням послідовності та технології [4]. 

Висновок. Діяльність реабілітаційних центрів є беззаперечно важливою 
складовою виховання та навчання дітей з особливими потребами. На прикладі 
функціонування Львівського міського Центру реабілітації «Джерело» ми 
можемо спостерігати реалізацію ряду програм, які допомагають як дітям з 
особливими потребами так і їх рідним у налагодженні повноцінного життя. 
Соціально-педагогічна робота реабілітаційних центрів є продуктивнішою при 
практичному застосування диференційованого підходу до дітей з різними 
вадами. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ХВОРИХ НА ПОЗАЛІКАРНЯНУ 
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Анотація. Представлена оцінка ефективності програми фізичної 

реабілітації для реконвалесцентів після позалікарняної пневмонії за даними 
динаміки спірографічних показників.  

Ключові слова: пневмонія, фізична реабілітація, спірографічні 
показники. 

 
Вступ. Пневмонія – це поліетіологічне вогнищеве захворювання легенів 

із залученням у патологічний процес респіраторних відділів з обов'язковою 
наявністю внутрішньо альвеолярної запальної ексудації [1].  

У цей час в усьому світі пневмонія залишається актуальною медичною, 
соціальною, економічною проблемою. Загальна захворюваність у світі 
становить: (середньостатистична) 7–9 випадків хвороби на 1000 населення. За 
даними Всесвітньої організації охорони здоров'я вона займає 4-місце в 
структурі причин смерті. Летальність амбулаторних хворих становить 1%, 
госпіталізованих хворих – 2–5%. Особливо висока летальність в осіб літнього 
віку та досягає 15–20%, у відділеннях інтенсивної терапії – 20–30%. Високий 
показник летальності спостерігається у хворих на пневмонію, викликаної 
пневмококом, мікоплазмою, легіонелою, гемофільною паличкою. При 
пневмонії, збудником якої є синьогнійна паличка, клебсієла, стафілокок, 
летальність становить 24–61%. Строк непрацездатності внаслідок пневмонії 
становить у середньому 19,5 днів на 1 працюючого [2]. 

Основним методом лікування хворих на пневмонію є медикаментозна 
терапія, яка призначається на стаціонарному або поліклінічному (при 
відсутності показань для госпіталізації хворого) етапі реабілітації. Вона 
включає застосування антибіотикотерапії (з урахуванням виду збудника), 
десенсибілізуючих, бронхолітичних, відхаркувальних засобів та засобів, що 
розріджують мокротиння 1; 2. Але тільки за допомогою антибіотикотерапії 
неможливо досягти швидкої ліквідації запального процесу в легенях, 
несприятливого перебігу та ускладнень пневмонії. Несвоєчасно або 
неадекватно проведені реабілітаційні заходи приводять до розвитку багатьох 
важких ускладнень (хронізація процесу, розвиток пневмосклерозу, емфіземи, 
дихальної недостатності). Реабілітаційний комплекс при пневмонії повинен 
складатися з мінімального, але достатнього числа заходів для того, щоб не 
тільки не перевищити функціональні можливості хворого, але й забезпечити 
найбільшу економічну ефективність відновлення.  
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Але в існуючих програмах фізичної реабілітації є суперечливі дані з 
приводу точних методик контролю за ефективністю реабілітаційних заходів та 
диференціації фізичних навантажень відповідно до стану хворих, тобто не 
здійснюється оптимальний лікарсько-педагогічний контроль при проведенні 
лікувальної гімнастики, масажу та фізіотерапії з реконвалесцентами після 
пневмонії на поліклінічному етапі. 

Мета дослідження. Науково обґрунтувати, розробити та оцінити 
ефективність програми фізичної реабілітації для реконвалесцентів після 
позалікарняної пневмонії на поліклінічному етапі. 

Завдання дослідження: 
1. Визначити функціональний стан дихальної системи обстежених 

хворих перед початком реабілітаційних впливів. 
2. Розробити комплексну програму фізичної реабілітації для 

реконвалесцентів після позалікарняної пневмонії, яка включає лікувальну 
фізичну культуру, масаж та фізіотерапію. 

3. Оцінити ефективність розробленої нами комплексної програми 
фізичної реабілітації на основі вивчення динаміки параметрів функціонального 
стану дихальної системи реконвалесцентів після позалікарняної пневмонії.  

Матеріали і методи дослідження: аналіз наукової і науково-методичної 
літератури; медико-біологічні методи та лікарсько-педагогічні спостереження 
(аналіз результатів дослідження функції зовнішнього дихання); методи 
математичної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. В основу дослідження 
покладено клініко-функціональне обстеження 28 чоловіків віком від 18 до 25 
років, реконвалесцентів після позалікарняної пневмонії. Вони були довільно 
розділені на дві групи: основна група – 14 осіб (середній вік – 20,18 років), 
контрольна група – 14 осіб (середній вік – 20,25 років). Дослідження 
проводилось у Харківській міській студентській лікарні. 

Проведене первинне спірографічне дослідження показало, що в 
результаті перенесеного інфільтративного процесу в легенях обстежених 
хворих обох груп відбулося зниження деяких показників функції зовнішнього 
дихання. Як видно з таблиці 1, у хворих основної та контрольної групи 
показники легеневих об’ємів та показники легеневої вентиляції (ХОД, ЧД, V 
вд., V вид.) були зниженими.  

Збільшення частоти дихання (ЧД) в обох групах має компенсаторний 
характер у зв’язку з розвитком патологічного процесу в легенях та зменшенням 
функціонуючої легеневої тканини. Показники життєвої ємкості легень (ЖЕЛ) і 
дихального об’єму (ДО) у пацієнтів обох груп знаходяться у межах нормальних 
значень, але на нижній границі норми, що може бути наслідком низького рівня 
тренованості, або перенесеного патологічного інфільтративного процесу в 
легенях. Збільшення хвилинного обсягу дихання (ХОД) до 6,30±0,16 л/хв в 
основній групі і до 6,28±0,05 л/хв в контрольній групі пов’язано з мобілізацією 
компенсаторних механізмів (гіпервентиляція є фізіологічною мірою захисту 
проти гіпоксії) внаслідок розвитку патологічного процесу в легенях. Низькі 
показники об'ємної швидкості форсованого видиху (V вд.) та вдиху (V вид.) 
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(3,01±0,07 л/с в ОГ та 2,94±0,02 л/с в КГ) є наслідком зниження можливостей 
дихальної мускулатури у реконвалесцентів після пневмонії. Показники 
форсованої ЖЄЛ та максимальна вентиляція легень (МВЛ) в основній та 
контрольній групах була в межах нормальних значень, що свідчить про 
відсутність порушень нервової регуляції функції зовнішнього дихання, 
погіршення бронхіальної прохідності, зниження еластичності легеневої 
тканини та зменшення енергетичних можливостей дихальної системи у 
обстежених пацієнтів. 

 
Таблиця 1 

Спірографічні показники хворих основної та контрольної груп при 
первинному дослідженні (Мm) 

Групи обстежених Показники Норма ОГ, n=14 КГ, n=14 t р 

ЧД, дих. рух./хв 6–18 18,64±0,29 18,71±0,22 0,20 0,05 
ЖЄЛ, л 2,50–4,00 2,66±0,05 2,59±0,05 0,93 0,05 
Форсована ЖЄЛ, л 2,20–3,70 2,42±0,07 2,42±0,06 0,02 0,05 
МВЛ, л/хв 50–70 60,99±1,28 60,43±1,16 0,32 0,05 
ХОД, л/хв 3,50–5,00 6,30±0,16 6,28±0,05 0,11 0,05 
ДО, мл 300–900 336,43±6,08 347,71±3,15 1,65 0,05 
V вд., л/с 3,5–5,0 3,01±0,07 2,94±0,02 0,96 0,05 
V вид., л/с 3,3–4,2 2,88±0,02 2,84±0,03 1,18 0,05 

 
З метою підвищення функціональних можливостей дихальної системи в 

основній групі хворих було розроблено та впроваджено авторську програму 
фізичної реабілітації, яка включала лікувальну гімнастику з застосуванням 
аеробної танцювальної гімнастики в сполученні з дихальними вправами в 
спокої та при ходьбі; ранкову гігієнічну гімнастику; самостійні заняття; 
фізіотерапевтичне лікування; лікувальний масаж 3. Пацієнти контрольної 
групи займалися ЛФК за програмою, яка застосовується в Харківській міській 
студентській лікарні (С.М. Попов, 2005, 2008) 4; 5. 

Повторне дослідження функції зовнішнього дихання виявило покращення 
спірографічних показників в основній та контрольній групах внаслідок 
застосування засобів фізичної реабілітації (см. табл. 2.). Так, в основній групі 
ЧД зменшилась з 18,64±0,29 до 9,86±0,29 дих. рух./хв, в контрольній – з 
18,71±0,22 до 12,43±0,34 дих. рух./хв, що свідчить про зменшення проявів 
астено-вегетативного синдрому та підвищення рівня тренованості дихальної 
системи (р0,001). Спостерігалось статистично значуще збільшення ЖЕЛ в 
основній групі на 24,4%, в контрольній – на 17,8%, а також збільшення ДО до 
480,29±11,28 мл в ОГ та до 437,57±8,17 мл, що є наслідком підвищення 
еластичності легеневої тканини та зменшення ригідності грудної клітки. 
Форсована ЖЄЛ після застосування засобів фізичної реабілітації у 
реконвалесцентів після пневмонії збільшилась в ОГ до 3,14±0,07 л (р0,001), в 
КГ –до 2,88±0,06 л (р0,05) внаслідок зменшення опору потоку повітря в 
дрібних бронхах.  
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Зростання МВЛ до 64,83±0,86 л/хв в основній і до 61,31±1,11 л/хв в 
контрольній (р0,05) свідчить про підвищення функціональних можливостей 
зовнішнього дихання у зв’язку з покращенням нервової регуляції функції 
зовнішнього дихання та еластичності легеневої тканини, збільшенням 
енергетичних можливостей дихальної системи. 

Таблиця 2 
Спірографічні показники пацієнтів основної та контрольної груп при 

первинному та повторному дослідженні (Мm) 
Показники Норма Первинне  

дослідження 
Повторне  

дослідження t р 

Основна група, n=14 
ЧД, дих. рух./хв 6–18 18,64±0,29 9,86±0,29 21,31 0,001 
ЖЄЛ, л 2,50–4,00 2,66±0,05 3,31±0,04 10,1 0,001 
Форсована ЖЄЛ, л 2,20–3,70 2,42±0,07 3,14±0,07 7,03 0,001 
МВЛ, л/хв 50–70 60,99±1,28 64,83±0,86 2,50 0,05 
ХОД, л/хв 3,50–5,00 6,30±0,16 4,40±0,10 10,33 0,001 
ДО, мл 300–900 336,43±6,08 480,29±11,28 11,23 0,001 
V вд., л/с 3,5–5,0 3,01±0,07 4,34±0,08 12,61 0,001 
V вид., л/с 3,3–4,2 2,88±0,02 3,72±0,06 12,49 0,001 

Контрольна група, n=14 
ЧД, дих. рух./хв 6–18 18,71±0,22 12,43±0,34 15,41 0,001 
ЖЄЛ, л 2,50–4,00 2,59±0,05 3,05±0,06 5,59 0,05 
Форсована ЖЄЛ, л 2,20–3,70 2,42±0,06 2,88±0,06 5,92 0,05 
МВЛ, л/хв 50–70 60,43±1,16 61,31±1,11 0,55 0,05 
ХОД, л/хв 3,50–5,00 6,28±0,05 5,08±0,09 12,12 0,001 
ДО, мл 300–900 347,71±3,15 437,57±8,17 10,26 0,001 
V вд., л/с 3,5–5,0 2,94±0,02 3,50±0,04 12,23 0,001 
V вид., л/с 3,3–4,2 2,84±0,03 3,41±0,04 12,92 0,001 

 
ХОД статистично значуще зменшився в основній групі з до 4,40±0,10 

л/хв, в контрольній – до 5,08±0,09 л/хв у зв’язку зі зменшенням гіпервентиляції, 
що є фізіологічною компенсацією проти гіпоксії при пневмонії. В обох групах 
спостерігалось статистично значуще підвищення об'ємної швидкості 
форсованого видиху та вдиху внаслідок поліпшення прохідності дихальних 
шляхів і підвищення можливостей дихальної мускулатури. При порівнянні 
повторних показників функції зовнішнього дихання в ОГ та КГ ми виявили 
статистично значуще поліпшення досліджуваних показників в основній групі 
реконвалесцентів, що свідчить про більш ефективний вплив засобів фізичної 
реабілітації на функціональний стан дихальної системи. 

Висновки: 
1. При первинному спірографічному дослідженні було виявлено 

патологічні зміни обумовлені розвитком інфільтративного патологічного 
процесу в легенях.  

2. Розроблено та впроваджено авторську програму фізичної реабілітації, 
яка включала лікувальну гімнастику з застосуванням аеробної танцювальної 
гімнастики в сполученні з дихальними вправами в спокої та при ходьбі; 
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ранкову гігієнічну гімнастику; самостійні заняття; фізіотерапевтичне лікування; 
лікувальний масаж. 

3. У результаті застосування комплексної програми фізичної реабілітації 
спостерігалось підвищення функціональних можливостей зовнішнього 
дихання, покращення нервової регуляції функції зовнішнього дихання та 
еластичності легеневої тканини, збільшення енергетичних можливостей 
дихальної системи.  

4. Все вищезазначене свідчить про більш ефективний вплив авторської 
програми фізичної реабілітації на функціональний стан дихальної системи.  

Перспективним є оцінка ефективності застосування програми фізичної 
реабілітації на гемодинамічні показники у реконвалесцентів після 
позалікарняної пневмонії. 
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Актуальність. У сучасній Україні надзвичайно актуальною є проблема 

формування у молоді здорового способу життя. Проте, як засвідчує аналіз робіт 
провідних вчених (М. Булатова, В. Бальсевич, Ю. Васьков, Т. Ротерс, В. Салов, 
В. Сутула, Б. Шиян), в Україні зберігається тенденція до зниження рівня 
здоров’я дітей і молоді. Це, зокрема, зумовлено великою втомою студентської 
молоді від значних навчальних навантажень, порушення режиму дня, 
поширення в їх середовищі шкідливих звичок, зниження рівня рухової 
активності, що призводить до зростання захворюваності і психосоматичних 
розладів, які виявляються у їх поганому самопочутті за відсутності структурних 
змін у здоров’ї [5]. 

Так, за даними державної медичної статистики, психосоматичні розлади 
мають 1959,5 на 10000 населення молоді. Спеціалісти-медики називають 
факторами ризику виникнення психосоматичних розладів невелику тривалість 
щоденного перебування на свіжому повітрі, гіподинамічний режим дня, малі 
фізичні навантаження та не чіткі знання стосовно здорового способу життя. 
Так, позитивний ефект від перебування на свіжому повітрі простежується лише 
за умови тривалості прогулянок не менше 2-х годин (імовірність зниження 
адаптаційних резервів організму за відсутності прогулянок становить 
1,47 рази). У випадках, коли студент не приділяє уваги зміцненню здоров'я 
засобами фізичної культури, імовірність зниження адаптаційних резервів 
організму у них підвищується у 1,23 рази; проте відвідування занять з фізичної 
культури та секційних занять не впливає на цей процес. Лише в разі регулярних 
занять у спортивних секціях спостерігається оздоровчий ефект [5]. 

Фахівцями фізичного виховання пропонується декілька шляхів подолання 
перевтомлюваності організму студентів. Перший шлях – відвідування 
студентами навчальних занять з фізичного виховання, другий шлях – 
відвідування спортивних секцій, гуртків [5].  
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Профілактику захворювань, відновлення, зміцнення, збереження здоров’я 
студентської молоді засобами фізичного виховання досліджували 
О. К. Александровська, Г. В. Волков, К. Л. Гейхман, А.В. Чоговадзе та інші.  

Проте, незважаючи на велику кількість робіт присвячених даній 
проблемі, недостаньо досліджені педагогічні умови щодо подолання 
психосоматичних розладів здоров'я студентів засобами фізичної культури що 
зумовило вибір теми нашого дослідження. 

Мета дослідження – визначення засобів фізичного виховання 
спрямованих на профілактику захворювань, зокрема психосоматичних розладів 
здоров’я студентської молоді. 

Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати спеціальну науково-методичну літературу щодо 

профілактики психосоматичних розладів здоров'я студентів у процесі навчання. 
2. Визначити засоби фізичного виховання, спрямовані на профілактику 

психосоматичних розладів здоров’я студентів у процесі навчання. 
Методи дослідження: аналіз літературних джерел та документів. 
Результати дослідження та їх обговорення. Однією з головних 

суспільних потреб на всіх історичних етапах розвитку людства є виховання 
здорового, працездатного підростаючого покоління, формування у дітей та 
молоді здорового способу життя [2]. У цьому способі життя провідну роль 
відіграють засоби фізичної культури та рухова активність, яка є невід’ємною 
частиною біологічної сутності людини та визначальним фактором забезпечення 
її здоров’я.  

Рухова активність є ефективним засобом подолання перевтомлюваності 
студентів, яка виникла внаслідок великих навчальних навантажень. Крім того, 
існує гостра соціальна потреба у формуванні здорового і працездатного 
майбутнього покоління та підвищення у нього рівня рухової активності, тому 
на перший план висуваються педагогічні підходи до організації секцій, гуртків 
з студентською молоддю, зокрема профілактика психосоматичних розладів 
здоров’я засобами фізичного виховання. Для використання цих засобів 
необхідно розглянути сутність психосоматичних розладів здоров’я 
студентської молоді. 

Аналіз спеціальної наукової літератури засвідчив, що термін 
«психосоматичні розлади» – характеризується як порушення функцій органів і 
систем, які зумовлені розумовим перевантаженням, атмосферою в родині, 
статусом у колективі [4]. Вплив перелічених факторів призводить до 
різноманітних скарг студентів на стан здоров’я (головний біль, порушення сну, 
запаморочення та ін.).  

Негативний вплив на стан здоров’я студентів навчальних навантажень, до 
яких вони ще не адаптувались на початковому етапі навчання у вищому 
навчальному закладі зумовлений тим, що студенти потрапляють в інші умови 
навчання, що характеризуються новими умовами навчання, рівнем отриманих 
знань, зміною методів навчання, збільшенням обсягу інформації і кількості 
дисциплін, які раніше не вивчалися в школі, знайомством з викладачами та їх 
вимогами . 
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Психосоматичні розлади Ю. Ф. Антропов, Ю. С. Шевченко [1] 
схарактеризували як розлади функцій органів і систем, які обумовлені 
психічними, зокрема афективними порушеннями, що виникають під час 
перевтоми організму та розумового перевантаження. 

Для профілактики перевтомлюваності фахівці з фізичного виховання 
пропонують відвідування студентами занять фізичного виховання, спортивних 
секцій, гуртків тощо [5].  

Як засвідчує аналіз наукових робіт, фізичне виховання студентської 
молоді є невід’ємною складовою загального розвитку особистості засобом 
профілактики захворювань, спрямоване на зміцнення здоров’я, розвиток 
фізичних здібностей людини [ 3]. 

Фізичне виховання студентів здійснюється у формі навчальних занять 
(теоретичні, практичні, контрольні), самостійної роботи студентів (за завданням 
викладача) та позааудиторних занять (оздоровче і спортивне тренування, 
туристичні походи, дні і години здоров’я, спортивні змагання, ранкова і вечірня 
зарядка, вступна, профілактична та відновлювальна гімнастика, фізкультурні 
паузи, фізкультурні хвилинки, мікропаузи, заходи відновлення після 
навчального дня, супровідні вправи). Використання форм і видів фізичного 
виховання студентами повинно забезпечувати загальний обсяг їх 
індивідуальної рухової активності в середньому не менше 8–10 годин на 
тиждень [3]. 

Вибір засобів фізичного виховання, спрямованих на профілактику 
психосоматичних захворювань у студентів, визначається залежно від характеру 
їх захворювань [3]. Так, студентам, які скаржаться на захворювання опорно-
рухового апарату, зору, невралгією, дискінезією, корисно займатися 
гімнастикою та спортивними іграми (настільний теніс, бадмінтон, баскетбол, 
волейбол, гандбол), заняття плаванням та легкою атлетикою підвищують 
функціональні можливості організму, позитивно впливають на роботу 
респіраторної системи, є засобом загартування та профілактикою 
емфізематозних захворювань. Також у процесі фізичного виховання необхідно 
приділяти увагу профілактиці порушень постави, розвитку таких професійно-
важливих фізичних якостей студентів, як загальна та статична витривалість 
тощо [3]. 

Висновки: 
1. Результати аналізу спеціальної науково-методичної літератури 

дозволило зробити висновки, що основними причинами психосоматичних 
розладів здоров’я у студентів є морально-розумове перевтомлення, складність 
протікання процесів адаптації. Одним з ефективних шляхів профілактики 
вказаних негативних явищ науковцями визначається залучення студентів до 
занять фізичним вихованням та фізкультурно-оздоровчої і спортивної 
діяльності. 

2. Вибір засобів фізичного виховання, спрямованих на профілактику 
захворювань у студентів, визначається залежно від їх захворювань, зокрема 
основними є спортивні ігри, плавання, легка атлетика, вправи для розвитку 
статистичної та загальної витривалості. 
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Перспективи подальших досліджень. Подальше дослідження полягає у 
визначенні ефективності застосування форм, методів та засобів фізичного 
виховання, спрямованих на профілактику психосоматичних розладів у 
студентів. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

СПОРТСМЕНІВ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 
 
Анотація. Розглянуті питання здоров’язберігаючих технологій 

спортсменів-інвалідів. Проаналізовано доцільність поінформованості про 
збереження здоров’я спортсменів-інвалідів.  

Ключові слова: здоров’я, збереження, технології, спортсмени, інваліди. 
 
Вступ. Високий рівень мотивації здоров’я, який визначається у інвалідів, 

що займаються спортом, вимагає всебічних знань про застосування засобів та 
методів здоров’язберігаючих чинників (Р. Є. Руденко, 2013).  

Через неузгодженість можливостей організму й фізичних навантажень 
внаслідок надмірної м’язової активності, яка визначається у інвалідів, що 
займаються спортом, може виникати поглиблення патологічного стану, 
виникнення прихованих патологічних змін в організмі [1; 3; 8]. В умовах 
сучасної системи спортивного тренування важлива роль належить обізнаності й 
застосуванні здоров’язбережувальних технологій спортсменів з обмеженими 
фізичними можливостями. Питання удосконалення здоров’язбережувальних 
технологій з огляду на підвищені вимоги тренувального процесу, покращення 
спортивних результатів, у сучасній літературі мають фрагментарний 
характер [1; 3; 8]. Тому актуальним є питання удосконалення та впровадження 
здоров’язбережувальних технологій у тренувальний процес спортсменів-
інвалідів. 

Мета дослідження. Визначити рівень компетентності та проаналізувати 
здоров’язбережувальні технології спортсменів-інвалідів. 

Завдання дослідження. Проаналізувати стан здоров’язбережувальної 
компетентності спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. 
Визначити складові здоров’язбережувальних технологій спортсменів з 
обмеженими фізичними можливостями.  

Методи дослідження. Аналіз та узагальнення науково-теоретичних і 
методичних джерел з проблеми формування здоров’язбережувальних 
компетенцій спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. 

Результати дослідження та їх обговорення. Цілісний погляд на 
індивідуальне здоров’я можна уявити у вигляді чотирьохкомпонентної моделі, 
в якій виділені взаємозв’язки різних його компонентів і представлена їх 
ієрархія [4].  

Соматичний компонент: поточний стан органів і систем організму 
людини, основу якого складає біологічна програма індивідуального розвитку, 
опосередкована базовими потребами, домінуючими на різних етапах 
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онтогенетичного розвитку [3]. Поряд із педагогічними і психологічними 
засобами відновлення спортсменів-інвалідів у практиці підготовки спортсменів 
високої кваліфікації використовують медико-біологічні засоби, які мають 
великий арсенал фармакологічних засобів, фізіотерапевтичних процедур, 
продуктів підвищеної енергомісткості і білкового забезпечення, раціональний 
режим харчування спортсменів [1; 5]. Медико-біологічні засоби мають 
різнобічний вплив на працездатність спортсмена і перебіг процесів відновлення 
в організмі [1; 3].  

Фізичний компонент: рівень зростання і розвитку органів і систем 
організму, основу якого складають морфофізіологічні і функціональні резерви, 
що забезпечують адаптаційні реакції [3; 5].  

Психічний компонент: стан психічної сфери, його основу складає стан 
загального душевного комфорту, що забезпечує адекватну поведінкову 
реакцію. Застосування у спортивній практиці психологічних засобів 
відновлення підвищує стійкість нервової системи до дії екстремальних 
фізичних навантажень, дозволяє мобілізувати вольові зусилля спортсменів на 
подолання больових відчуттів, які нерідко виникають під час тренувань та 
змагань [2].  

Етичний компонент: комплекс характеристик мотиваційної та 
інформативної сфери життєдіяльності, основу якого визначає система 
цінностей, установок і мотивів поведінки індивіда в суспільстві (Г.В. Циганов, 
2007). Найбільш ефективним є комплексне використання відновних засобів, що 
дозволяють одночасно зняти нервовий, фізичний компонент утоми [1; 2]. 
Важливе місце серед засобів відновлення, що сприяють оздоровленню, 
підвищенню фізичної працездатності, перешкоджають виникненню негативних 
наслідків після фізичних навантажень і вторинних захворювань, мають 
посідати природні засоби.  

Висновки. Формування здоров’язбережувальних компетенцій буде 
здійснюватися шляхом поінформованості про засоби та методи збереження 
здоров’я спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. 

Перспективи подальших досліджень полягають у впровадженні 
програми оздоровчих заходів та впливу їх на якість життя, результативність 
спортсменів з обмеженими фізичними можливостями.  
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Анотація. Наукове дослідження спрямоване на оптимізацію процесу 
фізичного виховання дівчат 15–17 років, що займаються фітбол-фітнесом. 
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фітнес. 

 
Вступ. Виховання здорового молодого покоління – одне з пріоритетних 

завдань української загальноосвітньої школи. Основні підходи до формування і 
зміцнення здоров’я нації визначено у низці законодавчих документів (цільова 
комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації», 1998; закон 
України «Про фізичну культуру і спорт», 1993; основи законодавства України 
про охорону здоров’я, 1992), де здоров’я особистості розглядається, як 
інтегрований показник соціально-економічного і духовного розвитку 
суспільства, могутній фактор впливу на економічній і культурний потенціал 
держави.  

Сучасна система фізичного виховання, детермінована завданнями 
прикладної фізичної підготовки, всупереч комплексу підходів до реалізації всіх 
цінностей фізичної культури, не в змозі забезпечити оптимальний рівень 
рухової активності та розвитку фізичних можливостей та вимагає 
удосконалення.  

Незважаючи на численні дослідження за даною проблемою, актуальним 
залишається питання застосування сучасних фізкультурно-оздоровчих видів, 
які б сприяли розвитку позитивної мотивації до занять фізичною культурою, 
формували основи самостійної оздоровчої діяльності та прагнення до здорового 
способу життя. 

Таким чином, актуальною є проблема пошуку засобів та методів 
оптимізації рухової активності учнів, які за станом здоров’я віднесені до 
спеціальної медичної групи. 

Передбачається, що розроблені методичні положення стосовно побудови 
занять з використанням засобів фітбол-фітнесу дозволять оптимізувати процес 
фізичного виховання дівчат 15–17 років, які віднесені до СМГ, покращити їх 
рівень фізичного здоров’я. 

Мета дослідження – оптимізувати процес фізичного виховання дівчат 
15–17 років, які за станом здоров’я віднесені до СМГ, використовуючи засоби 
фітбол-фітнесу. 

Завдання дослідження: 
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1. Виявити види захворювань у дівчат 15–17 років, які за станом здоров’я 
віднесені до спеціальної медичної групи. 

2. Провести експрес-оцінку рівня фізичного здоров’я дівчат 15–17 років, 
які за станом здоров’я віднесені до СМГ. 

3. Розробити та експериментально обґрунтувати методичні положення 
стосовно побудови занять з учнями 15–17 років, які віднесені до СМГ, 
використовуючи засоби фітбол-фітнесу.  

У роботі використано комплекс взаємодоповнюючих методів, адекватних 
поставленим завданням, що широко використовуються у дослідженнях з теорії 
та методики фізичного виховання:  

– аналіз науково-методичної і спеціальної літератури; 
– анкетування; 
– метод експрес-оцінки рівня фізичного здоров’я (Т. Ю. Круцевич, 

Г. Л. Апанасенко, 1998). 
– педагогічні методи (педагогічні спостереження і педагогічний 

експеримент); 
– методи математичної статистики. 
Дослідження проводилось на базі загальноосвітньої школи № 96 

м. Львова. 
Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз карт медичного 

обстеження дівчат 15–17 років, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної 
медичної групи, показав, що у них спостерігаються різноманітні захворювання, 
серед яких: 23,10% – сколіози ІІ–ІІІ ступеня; 21,50% – хронічний нефрит; 
19,80% – вегето-судинна дистонія; 18,70% гастродуаденіт; 8,20% – бронхіальна 
астма; 6,40% – виразкова хвороба 12-палої кишки, 2,30% – міопія високого 
ступеня обох очей (рис. 1). 

Однією з особливостей занять з дівчатами 15–17 років, які за станом 
здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи, є те, що в одній групі 
займаються діти з різними видами захворювань, тому необхідно розробити 
методику, яка би позитивно впливала на фізичне здоров’я всіх учасників групи. 

З метою розробки методики занять з дівчатами 15–17 років, які за станом 
здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи з використанням засобів 
фітболу, нами були визначені вправи, які необхідно виключити при проведення 
занять: 

– силові вправи з натужуванням і затримкою дихання; 
– вправи, що супроводжуються стрімкою зміною положення тулуба; 
– перевернуті положення (униз головою); 
– вправи з великим і тривалим фізичним напруженням; 
– вправи з різкими струсами і стрибками. 
Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що до початку 

педагогічного експерименту переважна більшість дівчат контрольної і 
експериментальної груп (56%) мали низький (від 9,3 до 25,0%) рівень 
фізичного здоров’я (рис. 2). Значна кількість учасників експерименту (29%) 
мала нижчий за середній (від 34,4 до 50,0%) рівень фізичного здоров’я. 
Найменшу частку (15 %) склали ті, хто мав середній (від 21,7 до 40,6%) рівень 
фізичного здоров’я.  
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Рис. 1. Види захворювань дівчат 15–17 років, які за станом здоров’я 

віднесені до спеціальної медичної групи 
 
 

56%29%

15%

низький нижче середнього середній  
Рис. 2. Рівень здоров’я дівчат 15–17 років до експерименту 

 
На основі аналізу науково-методичної літератури, карт медичного 

обстеження, педагогічних спостережень нами були визначені вправи, які 
необхідно виключити при проведення занять з дівчатами 15–17 років, які за 
станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи: 

– силові вправи з натужуванням і затримкою дихання; 
– вправи, що супроводжуються стрімкою зміною положення тулуба; 
– перевернуті положення (униз головою); 
– вправи з великим і тривалим фізичним напруженням; 
– вправи з різкими струсами і стрибками. 
Для більш ефективного проведення уроку для дівчат 15–17 років, які за 

станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи з фітбол-фітнесу, 
нами були розроблені такі методичні положення: 

– вибір навантаження для різних частин уроку має відбуватися з 
урахуванням об’єктивних змін в організмі, які відбулися в наслідок 
захворювання та рівня фізичного здоров’я тих, що займаються; 
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– підбір музики повинен бути з визначеною кількістю ритмічних ударів 
за хвилину для кожної вправи; 

– підбирати м’яч кожній дитині потрібно відповідно до її росту, так, щоб 
при посадці на м’яч між тулубом і стегном, стегном і гомілкою, гомілкою й 
стопою був прямий кут; 

– при виконанні вправ на м’ячі у вихідних положеннях сидячі і лежачі 
він не повинен рухатись;  

– при виконанні вправ на м’ячі у положенні лежачи голова й хребет 
повинні становити одну пряму лінію; дихання спокійне, подих не затримувати; 

– вправи не повинні завдавати болю або дискомфорту; уникати швидких 
і різких рухів, скручувань у шийному й поперековому відділах хребта; 

– конструювання вправ та хореографічних зв’язок для різних частин 
уроку має відбуватися з урахуванням віку та рівня фізичного розвитку і 
підготовленості тих, що займаються; 

– фізичне навантаження має бути дозоване відповідно до вікових 
можливостей дітей; 

– навчання тих, хто займаються, за розробленою програмою повинно 
базуватися на основні об’єднання вправ у блоки з поступовим ускладненням 
рухів;  

– стежити за технікою виконання вправ, дотримуватися прийомів 
страховки й вчити самостраховці; 

– при проведенні уроку звертати особливу увагу на ознаки фізичної 
втоми, з появою якої необхідно знизити навантаження або припинити на час 
заняття; 

– у заключній частині заняття потрібно виконувати вправи 
стретчінгу, які посилюють кровообіг та знижують втому. 

Висновки. Проведена експрес-оцінка рівня фізичного здоров’я дівчат 15–
17 років, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи, 
показала, що під впливом занять фітбол-фітнесом у дівчат спостерігається 
вірогідне покращення показників життєвого та силового індексу, індексу Руф’є 
та індексу Робінсона (>0,05). Отже, під впливом занять фітбол-фітнесом 
відбувається достовірне поліпшення фізичного здоров’я дівчат 15–17 років, які 
за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи. 
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СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО НЕБЕЗПЕК У СУЧАСНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 
 
Анотація. Розглянуті питання закономірностей виникнення небезпек, 

наслідків впливу на організм, основ захисту здоров’я та життя людини. В 
експерименті брали участь 275 студентів ЛДУФК. Встановлено, що 
ставлення молоді до небезпек у середовищі залежить від соціально-
політичного стану в державі.  

Ключові слова: держава, життєдіяльність, небезпека, політика, 
студенти.  

 
Вступ. Бурхливий науково-технічний прогрес сприяє не тільки 

підвищенню виробництва, росту матеріального добробуту та інтелектуального 
потенціалу суспільства, але й значно підвищує можливість аварій великих 
технічних систем. Разом з тим, економічні, духовні, релігійні, етнічні та інші 
суперечки спричинили в цей період велику кількість війн та збройних 
конфліктів (С. В. Рижов, 2011). Військова загроза для більшості країн 
залишається актуальною, а кількість збройних конфліктів зростає [1; 2]. 
Створенню умов для безпеки життєдіяльності присвячено ряд наукових 
досліджень [1; 3]. Однак, не розкритими лишаються питання формування 
світогляду молоді на оцінку небезпек у сучасному суспільстві, взаємозв’язку 
між соціально-політичними проблемами та небезпеками. Реальність сучасного 
життя, чисельні свідчення кризового стану взаємовідносин між людьми 
вимагають теоретичного аналізу проблем та пошук шляхів їх вирішення. 

Мета дослідження. Оцінити ставлення студентів до небезпек з 
урахуванням соціально-політичних обставин.  

Завдання дослідження. Проаналізувати дані науково-методичної 
літератури з безпеки життєдіяльності. За результатами соціологічного 
опитування провести оцінку небезпечних чинників для життя студентів, 
використовуючи бальну систему.  

Організація і методи дослідження. Дослідження проводилися на базі 
Львівського державного університету фізичної культури. У дослідженні брали 
участь 275 студентів 1 курсу. Дослідження проводилися у терміни: листопад-
грудень, 2013; березень-квітень, 2014. Методи дослідження: аналіз наукової та 
науково-методичної літератури за темою дослідження; соціологічні методи; 
методи математичної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. Різного роду соціальні 
конфлікти зумовлюють виникнення соціально-політичних небезпек, в основі 
яких є зіткнення двох чи більше різноспрямованих сил з метою реалізації їх 
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інтересів за умов протидії [2, 4]. Джерелами конфлікту можуть бути: соціальна 
нерівність, яка існує в суспільстві, система поділу влади, матеріальних благ, 
політичних інтересів тощо. Однією з найбільш важливих проблем, що стоїть 
перед сучасним суспільством є проблема забезпечення безпеки життєдіяльності 
як окремої людини, так і суспільства в цілому. Ідеалом будь-якого суспільства є 
безпека, яка є базовою потребою людини. Управління безпекою людини, 
суспільства, держави можливо через соціальну сферу та узгоджену поведінку 
людей і чітко регламентовані соціальні норми поведінки (закони, правила, 
традиції, через науку, політику). Студентам було запропоновано здійснити 
оцінку небезпечних чинників для життя людини за розробленою анкетою яка 
складалася з 25 пунктів. За основу була взята методика запропонована З.М. 
Яремко, яка була випробувана викладацьким складом кафедри фізичної 
культури і здоров’я ХДАК [4]. Найнебезпечніший чинник (на думку студента) – 
оцінюється в 25 балів, а далі — 24, 23, 22 і до останнього, який вважається 
найменш небезпечним – в 1 бал. Результати анкетування були статистично 
опрацьовані і представлені на рис. 1. 
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Рис. 1. Показники результатів анкетування «Небезпеки у суспільстві» 

(листопад-грудень, 2013): 
1. Землетруси, зсуви, повені, урагани, стихійні лиха, тощо. 2. Епідемії інфекційних 

захворювань. 3.Використання горючих і легкозаймистих речовин. 4. Збройні конфлікти та війни. 5. 
Злочинність.  
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Рис. 2. Показники результатів анкетування «Небезпеки у суспільстві» 

(березень-квітень, 2014 р.): 
1. Збройні конфлікти та війни.2. Соціальна несправедливість. 3. Корупція. 4. Злочинність. 5. 

Посилення інформаційного тиску на психіку людини.  
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При певних умовах виникнення різного роду небезпек, зокрема, збройні 
конфлікти та війни впливають на формування світогляду людини і оцінки рівня 
небезпек. Повторне анкетування було здійснене у терміни, які відповідали зміні 
політичної обстановки в Україні (рис. 2). 

Висновки. У результаті проведення соціологічного дослідження 
виявлено, що ставлення молоді до небезпек у середовищі залежить від 
соціально-політичного стану у державі. Під час проведення анкетування 
встановлено, що відповідно до ситуації в країні перевага надається наступним 
небезпекам: збройні конфлікти та війни; соціальна несправедливість; корупція; 
злочинність; посилення інформаційного тиску на психіку людини.  

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Провести 
соціологічні дослідження серед інших верств населення і порівняти ставлення 
до різного роду небезпек. 

 
Список використаної літератури:  
1. Безпека життєдіяльності. Підручник. / Л. Е. Піскунова, В. А. 

Прилипко, Зубок. "Академія", 2012 — 224 с. 
2. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / в.в. 

Березуцький Л. А. Васьковець, Н.П. Вершиніна та ін.; За ред. проф. В. В. 
Березуцького. – Х.: Факт, 2005. — 384 с. 

3. Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс Навчальний посібник / 
Д. В. Зеркалов. – Електрон. дані. – К. : Основа, 2011. – 1 електрон. опт. lиск 
(CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 512 Mb RAM; Windows 
98/2000/XP; Acrobat Reader 7.0 

4. Яремко З. М. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / З.М. Яремко– 
К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 317 с. 



190 

ЗДОРОВ’Я 
 
НАШИВАН К. О.  
ІВАНСЬКА О. В. 
Запорізький національний університет 

 
РАДИКУЛІТ: ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОГО ПРОЯВУ, 

ПРОФІЛАКТИКА ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  
 

Анотація. Упродовж всього життя завдяки хребту ми можемо 
виконувати всілякі рухи. Правильно виконувати настільки важливі функції 
хребту дозволяє його будова. Основним поняттям є хребетно-руховий 
сегмент – з’єднання двох суміжних хребців, що взаємодіють за допомогою 
диска, міжхребцевих суглобів, зв’язкового апарату і м’язів. На початковій 
стадії всіх захворювань хребта людина випробовує дискомфорт і відчуває біль. 

Ключові слова: радикуліт, людини, лікувальна фізична культура, 
фізична реабілітація. 

 
Вступ. Про те, що існує таке захворювання«радикуліт», відомо практично 

всім. Ця назва стала прозивною для визначення будь-яких болів в області 
спини, що виникають у людей літнього віку. За статистичними даними, від 
радикуліту страждає кожен восьмий житель Землі старше за сорок років. Але, 
на жаль, за останні декілька десятиріч ця хвороба досить помолодшала. 
Сьогодні не лише літнім людям доводитися випробовувати це захворювання, 
але і досить молоді люди в 20–25 років з цього приводу стають пацієнтами 
неврологів. Особливо багато серед них професійних спортсменів і осіб, що 
займаються розумовою працею. Радикулітом називається захворювання 
периферичної нервової системи, що виникає при обмеженні або запаленні 
корінців спинного мозку. Найчастіше до виникнення радикуліту призводить 
остеохондроз хребта. Остеохондрозом хребта називають дегенеративно-
дистрофічні зміни міжхребцевих дисків з вторинними змінами міжхребцевих 
дисків і паравертебральних тканин. Термін «дегенеративні» (обмінно-
дистрофічні) вказує в даному випадку на те, що в основі цих хвороб лежить 
порушення обміну речовин, діяльності та харчування різних систем хребта за 
відсутності інфекційно-запального компонента. При остеохондрозі 
дегенеративний процес починається зі драглистого ядра міжхребцевого диска. 
Воно втрачає вологу і центральне розташування, може зморщуватися і 
розпадатися на окремі сегменти. Фіброзне кільце диска стає менш еластичним, 
розм’якшується, стоншується, в ньому з’являються щілини, розриви, тріщини. 

Мета дослідження: висвітлити та обґрунтувати причини виникнення 
захворювання основних форм радикуліту з метою розробки 
практичних,профілактичних рекомендацій. 

Завдання дослідження. 
1. На основі спеціальної медичної літератури провести глибокий аналіз 

загальної характеристики захворювання. 
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2. Розкрити основні причини захворювання радикуліту. 
3. Освітити рекомендації що до профілактики і лікування захворювання 

поширених видів радикуліту. 
Методи дослідження – теоретичний аналіз та узагальнення літературних 

джерел. 
На справжній момент остаточної думки з приводу причини виникнення 

радикуліту немає. При детальному розпиті хворих виявляється, що більшість з 
них не можуть пов’язати з яким-небудь певним чинником причину загострення 
своєї хвороби. В медичній практиці вважають, що одними з найпоширеніших 
причин радикуліту є захворювання хребта, переважно остеохондроз. При 
остеохондрозі відбувається втрата еластичності міжхребцевих дисків і в місцях 
з’єднання дисків і хребців відкладаються солі, утворюючи виступи – остеофіти. 
При фізичних навантаженнях відбувається зсув остеофітів разом з 
міжхребцевими дисками в хребетний канал, де вони здавлюють корінці 
спинного мозку [3]. У деяких випадках, виникнення радикуліту можуть 
викликати міжхребцеві грижі, які зазвичай зустрічається у людей середнього і 
літнього віку. При міжхребцевій грижі, найчастіше пошкоджуються диски 
поперекового відділу хребта, оскільки міжхребцеві отвори між IV іV 
поперековими хребцями і між V поперековим хребцем і крижами – найвужчі, а 
нервові корінці в них – найбільш масивні. Міжхребцева грижа дуже 
небезпечна, вона не лише затискає нервові корінці, але так само може 
створювати тиск диска на спинний мозок, що може привести до втрати 
чутливості або навіть паралічу ніг, а також до порушень сечовипускання. Зі всіх 
випадків виникнення радикулітів, дана патологія складає порівняно невеликий 
відсоток – 4,6–6,3. 

У нашому дослідженні брали участь чоловіки у віці 34–45 років які 
знаходилися на лікуванні у Запорізькій обласній клінічній лікарні  м. 
Запоріжжя в кількості 40 чоловік. Дослідження проведені з вересні по листопад 
2014 року. 

Результати дослідження Слабкість мускулатури у людей зайнятих 
«сидячою» роботою, які не займаються фізичною культурою, також провокує 
до захворювання радикулітом, оскільки навіть невелике завантаження може 
привести до травми дисків. В цьому випадку, слід зазначити те, що залежно від 
індивідуальних особливостей організму одне і те ж навантаження для однієї 
людини буде нормальним, а для іншого – може перевищувати його можливості. 
Нерідко причиною захворювання спортсменів набуває порушення правильної 
організації і методики тренувального процесу та змагань.  

Таким чином, у медицині виділені наступні загальні причини розвитку 
радикуліту і остеохондрозу: 

– пасивний(«сидячий»)спосіб життя; 
– травми, мікротравми; 
– переохолодження; 
– важка фізична праця; 
– викривлення хребта; 
– вікові зміни в організмі людини; 



192 

– спадковість. 
Залежно від місця поразки корінців розрізняють: 
– верхній шийний радикуліт; 
– шийно-плечовий радикуліт; 
– грудний радикуліт; 
– попереково-крижовий радикуліт, які по прояву можуть бути гострими 

і хронічними. 
При дослідженні для вибору правильного лікування перш за все потрібно 

встановити причину радикуліту. При різко виражених болях в спині, необхідно 
в першу чергу звернутися до невролога. Пояснювати болі в спині радикулітом, 
не підтвердивши діагноз обстеженнями, не лише легковажно, але і небезпечно. 
Головне завдання лікаря – відрізнити радикуліт від всіх останніх хвороб, які 
супроводжуються схожими болями. Інколи болі виникають при деяких 
захворюваннях центральної нервової системи, порушеннях кровообігу в 
черевній аорті, захворюваннях органів черевної порожнини і малого тазу, 
неврозах. 

На сучасному етапі найбільш інформативні при діагностиці радикуліту, є 
рентгеноконтрастні методи – мієлографія з позитивним контрастуванням і 
дискографія, які дозволяють в переважній більшості випадків виявити грижі 
дисків, встановити їх точну локалізацію. Схожими можливостями володіють 
рентгенівська комп’ютерна томографія і магнітно-резонансна томографія та 
ін. [1;2]. 

Для лікування радикулітів застосовуються різні засоби. В першу чергу 
для того, щоб зняти больовий напад, зазвичай невролог призначає пацієнтам 
протизапальні і знеболюючі засоби – анальгетики. Для більшої ефективності, 
медикаментозне лікування необхідно об’єднувати в комплексі з фізіотерапією, 
мануальною терапією, лікувальною фізкультурою. Для місцевого розігрівання в 
зоні найбільшої хворобливості застосовують дратівливі мазі, креми і гелі 
лікарські форми. Вони здатні глибоко проникати в шкіру і підшкірну 
клітковину, блокуючи больові рецептори [1]. В сукупності з масажем 
застосовують вправи для відновлення нормального функціонування організму. 
Лікувальну гімнастику потрібно застосовувати після того, як гостра стадія 
хвороби минула. Багато хворих часто відмовляються від лікувальної 
гімнастики, мотивуючи це тим, що не хочуть утрудняти хвору ділянку, 
остерігаються повернення болів. Разом з масажем лікувальна гімнастика сприяє 
якнайшвидшому одужанню, вона допомагає м’язам досягти нормальної 
рухливості, позбавитися від застою рідин в організмі, сприяє правильній роботі 
внутрішніх органів, покращує обмін речовин. Для страждаючих хронічними і 
гострими формами захворювання радикулітом, всіх відділів хребта, з метою 
тренування і зміцнення м’язів хребта та поліпшення його функцій 
рекомендують спеціальні вправи з лікувальної фізичної культури. 

Висновок. Разом з іншими поширеними на сьогодні хворобами опорно-
рухового апарату, захворювання радикулітом є одним з актуальних недуг 
людського суспільства. Як би людина не старалася, але процес старіння 
незворотний. Разом з нами старіє і наш хребет. З віком, він, як правило, 
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деформується, відбувається повільне руйнування хрящів, міжхребцевих дисків, 
ослаблення м’язів і в’язок. На жаль, більшість людей самі прискорюють процес 
старіння, діючи проти сил природи, не дотримуючи її закони. Хребет, як жодна 
інша частина тіла швидко реагує на нашу турботу, тому, як відомо, краще 
лікування – це профілактика. У профілактиці радикуліту важко переоцінити 
значення фізичних вправ, які необхідні не лише хворим, але і здоровим людям.  

Дані медичної науки та багаторічний досвід доводять, що фізична 
культура – це могутній засіб зміцнення здоров’я та підвищення опору організму 
багатьом хворобам. Люди, які регулярно займаються фізичною культурою, 
довше живуть, рідше хворіють, продуктивніше працюють, мають кращій 
фізичний розвиток, більш активну адаптованість до нових, не завжди 
сприятливих умов існування[4].  
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ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ: 
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Анотація. У статті розглядається проблема виховання здорового 
способу життя, збереження та підвищення рівня здоров’я населення України 
для забезпечення довголіття. 
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суспільства, подовження життя, підвищення якості життя. 

 
Вступ. Здоров’я є найвищою цінністю суспільства, оскільки суспільство 

може бути здоровим тільки тоді, коли переважна більшість людей в ньому 
здорова. Здоров’я суспільства оцінюється як національний ресурс розвитку 
економіки, а здоровий спосіб життя виступає як соціально-економічна 
категорія. Здоровий спосіб життя є провідним чинником забезпечення здоров’я 
людини.  

Державні структури, суспільство й учені стали шукати шляхи та способи, 
спрямовані на усунення чи хоча б суттєвого пом’якшення чинників ризику 
виникнення серйозних захворювань. Поступово у розвинених державах Заходу 
та деяких інших країнах сформувалися ефективні напрями збереження 
здоров’я, націлені на забезпечення високого рівня життєздатності людей, на 
формування їхнього фізичного та духовного добробуту і такого способу життя, 
що забезпечує життя без хвороб. У становленні таких напрямів взяли участь 
мільйони людей, а практична реалізація всього цього призвела до справді 
вражаючих позитивних результатів. У багатьох країнах за останні 30 років 
смертність людей молодого та середнього віку від серцево-судинних 
захворювань скоротилася в кілька разів, середня тривалість життя збільшилася 
на 10–20 років, різко зросла життєздатність населення, що дозволяє й у віці 80–
85 років трудитися і вести повноцінне життя [2]. 

В Україні, на жаль, ситуація зі збереженням здоров’я населення нині 
катастрофічна.  

Проблеми здорового способу життя, поширення занять руховою 
активністю та залучення до занять масовим спортом різних груп населення 
розглядяться у працях О. В. Андреєвої, М. В. Дутчака, М. М. Ібрагімова, 
В. М. Платонова [2], та інших. Різні аспекти становлення державної політики у 
сфері здорового способу життя висвітлені у працях М. С. Калини [1].  

Водночас потребує уваги дослідження нових тенденцій сприяння 
поширенню здорового способу життя осіб похилого віку в Україні, чому й 
присвячується дана стаття.  
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Мета дослідження. Обґрунтування проблеми формування здорового 
способу життя, збереження рівня здоров’я та подовження активного життя у 
людей похилого віку і значення державних програм у вирішенні цієї проблеми. 

Завдання дослідження.  
 Оцінити ситуацію із станом здоров’я осіб похилого віку в Україні з 

точки зору швидкого старіння населення, що наразі відбувається в нашій 
державі; 

 Проаналізувати зміст та практичне значення програми «Україна 80+» 
для поширення здорового способу життя серед українців похилого віку. 

Матеріал і методи дослідження. Дослідження базується на вивченні 
наукової літератури, в тому числі періодичної, а також аналізі програми 
«Україна 80+», що і є основними методами, використаними для підготовки 
статті. 

Результати дослідження та їх обговорення. Внаслідок зниження 
народжуваності у більшості європейських країнах зросла кількість осіб 
похилого віку. Старіння переважної частини населення України відбувається за 
патологічним, прискореним варіантом. В значній мірі це є наслідком хвороб, 
які найчастіше викликають передчасну смерть або інвалідність (атеросклероз, 
ішемічна хвороба серця, злоякісні пухлини, цукровий діабет, паркінсонізм та 
ін.). Прискорене старіння обумовлене сукупною дією на організм чинників 
зовнішнього середовища (екологічних, соціально-економічних, 
нераціонального способу життя, стресів, тощо) та внутрішніх факторів (власне 
вікових змін організму). 

Подовження життя людини – одна з найбільш актуальних проблем, що 
стоять перед людством. Один з варіантів подовження життя людей є боротьба зі 
старінням організму. Вона повинна бути спрямована на зменшення дії 
шкідливих чинників (стрес, несприятливі умови навколишнього середовища), 
сповільнення процесів обміну речовин та стимулювання організму для 
поліпшення репаративних механізмів та механізмів відновлення клітин. 

Оскільки неможливо повністю припинити дії негативних чинників або 
значно сповільнити метаболізм необхідно максимально стимулювати 
репаративні системи організму. Для цього потрібно:  

1. Застосовувати фізичні вправи, підвищувати рухову активність. 
2. Покращувати імунну стійкість організму. 
3. Використовувати лікарські препарати (адаптогени, антиоксиданти 

тощо).  
Малорухливий спосіб життя є однією з найбільш частих причин 

захворювань серцево-судинної системи та порушень обміну речовин, які 
викликають прискорене старіння. З іншого боку, активний руховий режим та 
фізична активність є одним із найкращих способів поліпшити здоров’я людей 
літнього віку. Відомо, що регулярні фізичні навантаження необхідні при 
серцево-судинних захворюваннях, остеоартритах і остеопорозах, гіпертонії 
тощо [3, с. 51]. 

Можна з упевненістю стверджувати, що розумний підхід до збереження 
свого здоров’я та подовження життя, навіть незалежно від особистих 
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матеріальних можливостей, завжди дає шанс прожити довше, бути кориснішим 
своїй родині, суспільству. Тому сьогодні було б доцільним створення 
громадських організацій здорового способу життя, які б займалися 
пропагандистською, видавничою діяльністю, які б нагадували 
загальнодержавним і місцевим владним структурам про потребу розв’язання 
відповідних проблем. 

Увага політиків, науковців та громадських діячів в різних регіонах світу 
до необхідності впровадження здорового способу життя пов’язана з існуючою 
тенденцією до поширення неінфекційних хвороб серед населення, що стає 
причиною різкого підвищення витрат на медицину та зниження якості життя і 
тривалості активного життя. Ситуація в Україні, яка знаходиться на 
європейському континенті та прагне до інтеграції в Європейський Союз, може і 
повинна порівнюватися з аналогічними показниками на більшій частині 
континенту  
[1, с. 16]. 

На сьогоднішній день реальна картина в України така, що після 45 років 
практично у кожного є хронічне захворювання, де «офіційних» інвалідів 
рахують мільйонами і всього 7% населення доживає до 80 років. Хвороби 
систем кровообігу, травлення і дихання, новоутворення і діабет, а часто просто 
тривіальне незнання азів профілактики та ранньої діагностики хвороб 
забирають життя українців, які перебувають у повному розквіті сил.  

В Україні протягом останніх років розробляється громадська платформа 
«Україна 80+», яка вважає своєю місією побудову нової системи цінностей в 
державі, орієнтованої на кожну людину та її сім’ю. Вона спрямована на 
збільшення тривалості гідного, здорового життя людини до 80 і більше років. В 
рамках проекту «Україна 80+» розроблений алгоритм і побудована тактика 
зниження смертності по конкретним захворюванням. Даний проект передбачає 
участь і об’єднання громадянських організацій, бізнес-структур і держави для 
досягнення єдиної мети [4]. 

Задача даної програми збільшити кількість людей, що живуть за 
ідеологією 80+ до 80%. Це нова філософія життя сучасного українця, 
альтернатива існуючій системі охорони здоров’я.  

Громадська платформа «Україна 80+» передбачає самоорганізацію по 
групам, які пропагують здоровий спосіб життя, філософію здорової нації, 
профілактику і ранню діагностику. І цей процес вже розпочато волонтерами. До 
них вже почали підключатися громадські фонди та організації, політичні 
об’єднання та бізнесмени. Найближчим часом проект Україна 80+ буде 
презентовано в повному обсязі, з докладними кроками і відкритий для 
широкого громадського обговорення. 

Програма «Україна 80+» повинна об’єднати громадян по всій країні – 
чиновників і політиків, підприємців та громадські організації та 
продемонструвати спільне бажання і дію в досягненні мети: збільшення 
тривалості гідного, здорового, успішного життя кожної людини. 

Стратегію і тактику громадської платформи «Україна 80+» Ольга 
Богомолець та однодумці створювали впродовж п’яти років і готові не в теорії, 
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а на ділі продемонструвати її ефективність на державному рівні. Здорова нація, 
спортивна нація, відповідальна нація, щаслива нація – такими ми будемо, ми – 
громадяни України. Збільшення тривалості гідного і щасливого життя громадян 
України має стати нашою метою і метою державного будівництва на найближчі 
10 років, щоб перетворитися на стиль життя наших дітей та онуків [4]. 

Висновки. В умовах швидкого старіння населення в нашій державі, на 
тлі поширення неінфекційних захворювання та зниження через ці причини 
якості життя, завдання забезпечення належного здоров’я людей та подовження 
їх активного життя мають бути віднесені до числа першочергових пріоритетів 
державної політики, до актуальних сфер національних інтересів країни. 

З урахуванням цього існує потреба продуманого, невідкладного 
вирішення питання про необхідність оперативної розробки, затвердження і 
реалізацію національної програми, мета якої – збереження та зміцнення 
здоров’я та подовження життя українців. В Україні – це громадська платформа 
«Україна 80+», яка на відміну від інших програм, що приймалися раніше в 
галузі охорони здоров’я, вважає своєю місією побудову нової системи 
цінностей в державі, орієнтованої на кожну людину та її сім’ю та спрямована 
на збільшення тривалості гідного, здорового життя людини до 80 і більше 
років. 

Перспективи подальших досліджень. Перспективним залишається 
подальший аналіз шляхів, інструментів та підходів до формування здорового 
способу життя осіб похилого віку в Україні.  
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КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ПРИРОДЖЕНОЇ 
КЛИШОНОГОСТІ 

 
Анотація. Розглянуто мету, завдання, основні форми, засоби, методику 

лікувальної фізичної культури, лікувальний масаж та фізіотерапію в 
комплексної реабілітації дітей при природженої клишоногості.  

Ключові слова: природжена клишоногість, лікувальна фізична 
культура, лікувальний масаж, фізіотерапевтичні процедури. 

 
Вступ. Уроджена клишоногість за частотою зустрічає мості (36%) займає 

друге місце серед вад розвитку опорно-рухового апарату у дітей. 
В Україні вроджена клишоногість зустрічається серед 0,6% 

новонароджених. Двобічна клишоногість зустрічається вдвічі частіше ніж 
однобічна. 

Хлопчики страждають на вроджену клишоногість вдвічі частіше ніж 
дівчата. Близько 15% дітей з вродженою клишоногістю мають супутні вади 
розвитку опорно-рухової системи (кривошия, вроджений звих стегна, 
сіндактілія, сколіоз). У деякої часті пацієнтів захворювання має спадковий 
характер. 

Мета роботи є охарактеризувати основні підходи до використання 
комплексної фізичної реабілітації дітей при природженої клишоногістю.  

Завдання роботи:  
1. Вивчити спеціальну медичну літературу з проблеми застосування 

фізичної реабілітації при природженої клишоногості.  
2. Розглянути диференційований підхід до застосування засобів 

лікувальної фізичної культури, лікувального масажу у комплексної фізичної 
реабілітації дітей, що страждають природженою клишоногістю.  

Методи дослідження: аналіз сучасної спеціальної науково-методичної 
літератури. 

Результати дослідження та їх обговорення. Природжена 
клишоногість – це складна артроміо-десморгенна контрактура, в основі якої 
спостережено дистрофічні зміни м’яких тканин. Основні зміни зафіксовано у 
сухожильно-м’язовому і капсулярно-зв’язковому апараті клишавої стопи, 
особливо у задньому великогомілковому м’язі, скороченому й напруженому 
при всіх випадках такої патології.  

Лікування природженої клишоногості комплексне, оперативне та 
консервативне. Консервативне лікування проводять на першому році життя [1].  

Лікувальна фізична культура при природженій клишоногості. 
Головною метою лікувальної фізичної культури при природженій 
клишоногості постає зміцнення й поліпшення загального стану дитини, 
відновлення опорної функції кінцівок. Завдання лікувальної фізичної культури 
при природженій клишоногості такі: корекція положення стопи; зміцнення 
м’язів, що відводять гомілку й розслаблюють м’язи, які приводять гомілку і 
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стопу; профілактика рецидивів деформації; відновлення навичок правильної 
постави й ходи; навчання правильній постановці стопи на опору; навчання 
побутовим навичкам; відновлення нормальної функції стопи й закріплення 
результатів корекції; підвищення неспецифічної опірності організму дитини; 
підвищення адаптації організму дитини до фізичних навантажень; розвиток 
рухових навичок; загальнозміцнювальний вплив та поліпшення загального 
стану дитини [1; 4]. 

Основні засоби лікувальної фізичної культури при природженій 
клишоногості в ранньому віці вважають: спеціальні коригувальні вправи, які 
спрямовані на виправлення положення, головним чином п’яткової та таранної 
кісток; усунення приведення переднього відділу стопи, її супінації й 
підошовного згинання в гомілковостопному суглобі; пасивні вправи для м’язів 
стопи і гомілки, які сприяють розтягуванню внутрішніх м’язів й зміцненню 
зовнішніх м’язів; вправи на розтягнення внутрішніх м’язів активно; кругові 
рухи м’язів назовні; імітація повзання; тильне й підошовне згинання стопи та 
пальців; відведення переднього відділу стопи назовні; підведення зовнішнього 
краю стопи; навчання ходьбі по похилій поверхні; дозоване усунення торсії 
гомілки; вправи у теплій воді. 

При природженій клишоногості застосовують наступні форми 
лікувальної фізичної культури: ранкову гігієнічну гімнастику, лікувальну 
гімнастику, самостійні заняття, лікувальну дозовану ходьбу.  

Методика лікувальної фізичної культури при природженій 
клишоногості. На всіх етапах консервативного та оперативного лікування 
клишоногості велике значення має систематичне застосування спеціальних 
вправ, які спрямовані на тренування м’язів передньої та зовнішньої поверхні 
гомілки, корекція наявної деформації, збільшення необхідного об’єму рухів у 
стопі, усунення болю в стані спокою та в русі (при навантаженні). Усе 
зазначене поєднується із загальним зміцненням організму, його тренуванням, у 
застосуванні спеціального ортопедичного взуття з пронаторами й вихованні 
правильної ходи (постановці стопи при ходьбі у положенні відведення 
переднього відділу, перекати з п’яти на носок). У подальшому, із зростанням й 
розвитком дитини заняття лікувальною фізичною культурою й спеціальними 
коригувальними вправами повинні стати обов’язковою складовою щоденного 
рухового режиму дитини з урахуванням її вікових особливостей. 

При виконанні комплексу лікувальної гімнастики спочатку всі види вправ 
здійснюються пасивно при достатньо повному обсязі рухів у стопі після 
ліквідації больових відчуттів. Із наростанням сили м’язів дитину навчають 
активним рухам. Заняттю з лікувальної гімнастики завжди передують 
фізіотерапевтичні процедури (ванни, парафін, масаж тощо). Після 
відпрацювання активних рухів у суглобах стопи навчають правильної ходьбі. 
Дозована корекція стопи при ходьбі по похилій площині починається при 
мінімальному похилі, який у процесі проведення гімнастики збільшується до 
повного переміщення опорної площі до внутрішньої поверхні стопи, що сприяє 
розтягненню сумково-зв’язкового та сухожильно-м’язового апарату, а також 
попереджає здавлення кісток по медіальному краю стопи й поліпшує тонус 
зовнішньої групи м’язів гомілки [2; 3]. 
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Лікувальний масаж при природженій клишоногості рекомендують 
проводити у дітей у віці до трьох місяців. Призначається загальний масаж 
тулуба і кінцівок та спеціальний масаж для ураженої кінцівки. Після зняття 
іммобілізації й застосування змінної лангети використовують масаж гомілки й 
стопи [3].  

Фізіотерапія при природженій клишоногості. Застосовуються з метою 
лікування м’язової атрофії й полегшення корекції стопи.  

Фізіотерапевтичні процедури застосовують в перші місяці життя дитини, 
коли при кожній зміні гіпсової пов’язки призначають гарячі (38–40°С) вологі 
укутування вовняними серветками на уражені кінцівки, опромінення лампою 
солюкс. Дітям старше 3 місяців перед зміною гіпсової пов’язки рекомендується 
проводити парафінові аплікації (48–50°С).  

У період застосування етапних гіпсових пов’язок з метою профілактики 
можливої м’язової атрофії показане електричне поле УВЧ (15 або 30 Вт) на 
ділянку гомілковостопного суглоба й нижню третину хворої гомілки через суху 
гіпсову пов’язку. Електричне поле УВЧ призначається через 2–3 місяця після 
початку застосування етапних гіпсових пов’язок.  

Курси теплових процедур пропонується чергувати з електростимуляцією 
м’язів гомілки хворої кінцівки. Для електростимуляції використовують малі 
пластинчаті електроди (1–3 см2) з гідрофільною прокладкою [2].  

Висновки:  
1. У даній роботі викладені основні підходи до вживання лікувальної 

фізкультури, лікувального масажу та фізіотерапевтичних процедур в 
комплексної фізичної реабілітації при природженій клишоногості.  

2. Ґрунтуючись на даних літературних джерел, нами була складена 
програма фізичної реабілітації. Особливості даної програми полягає у 
використанні комплексу реабілітаційних заходів: лікувальної гімнастики, 
лікувального масажу і фізіотерапевтичних процедур при природженої 
клишоногості. 

Перспективою є розробка та наукове обґрунтування комплексної 
програми фізичної реабілітації для дітей після хірургічного лікування 
природженої клишоногості. 
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