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РОЗДІЛ 1 
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ 

 
 

В. Є. Білогур, Д. Є. Воронін 
 

ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ 
ЖИТТЯ В ХОДІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУС 
 
Постановка проблеми та її актуальність. Стан здоров'я молоді є 

найважливішим доданком здорового потенціалу нації, тому збереження і 
розвиток здоров'я студентів, формування у них здорового способу життя 
сьогодні має пріоритетне значення, про що свідчить реалізована урядом 
України програма заходів щодо залучення молоді до занять фізичною ку-
льтурою і спортом , інтеграції спортивного виховання в національний про-
ект «Олімпійська надія 2022». Для України проблема здоров'я молоді осо-
бливо актуальна у зв'язку з тим , що посилені негативні фактори соціально 
-економічного та соціо-екологічного походження, які спостерігаються про-
тягом останніх десятиліть, в слідстві чого істотно погіршилися показники 
здоров'я населення України, в тому числі прогресує інвалідизація і смерт-
ність. Несприятлива демографічна ситуація в Україні висуває в розряд на-
ціональних пріоритетів заходи щодо збереження та зміцнення здоров'я на-
селення країни і в першу чергу молоді. Успішне вирішення завдань щодо 
вдосконалення підготовки висококваліфікованих кадрів тісно пов'язане із 
зміцненням та охороною здоров'я, підвищенням якості життя і працездат-
ності студентської молоді. 

Головними причинами значних порушень у стані здоров'я і фізично-
го розвитку у студентів є ігнорування основних елементів здорового спо-
собу життя, недостатня рухова активність, нераціональний добовий режим, 
відсутність загартовування, неправильне харчування, наявність шкідливих 
звичок й ін.  

Період студентського віку характеризується найвищими результата-
ми інтелекту, творчих і фізичних можливостей, стабілізацією характеру, 
сформованим світоглядом, оптимізмом, самостійністю, суперечливістю, 
критичністю до викладачів і режиму ВНЗ максималізмом, неприйняттям 
лицемірства і грубості, формуванням професійного мислення, самоствер-
дженням у професійній та соціальних сферах та ін. Тому викладання фізи-
чного виховання у педагогічних ВНЗ повинно відповідати індивідуальним 
особливостям студента, як майбутнього педагога. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зростання інтересу до 
вимірювання цінностей і ціннісних орієнтацій намітився з початку 60-х ро-
ків і був пов'язаний з консультуванням з питань освіти і вибору професії, 
прогнозуванням соціальної поведінки індивідів [1]. 
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У деяких країнах, насамперед у США, подібні дослідження сталі не-
від'ємною частиною життя суспільства. Серед відомих тестів для діагнос-
тики різних аспектів спрямованості особистості є методика словацького 
психолога Т. Тарочковой «Життєві цілі», тест американських авторів Д. 
Сьюпера і Д. Невіл «Шкала цінностей», методика М.Рокича «Вивчення 
цінностей людини», опитувальник Олпорта-Верона, Ліндсея й ін. Пробле-
мам формування ціннісних орієнтацій присвятили свої дослідження 
В. Т. Асєєв [2], А. H. Леонтьєв [4], Л. С. Виготський [3] та ін. 

Студентський вік розглядається як бурхливий етап перетворення мо-
тивації та всієї системи ціннісних орієнтацій, що безсумнівно є важливим 
моментом для педагогічного впливу. Головну роль у вирішенні цього за-
вдання відіграє формування у студентів здорового способу життя. Тому 
для збереження і зміцнення здоров'я за час навчання необхідно застосу-
вання цілого комплексу заходів щодо охорони та зміцнення здоров'я сту-
дентів,що включають: мотивацію на здоровий спосіб життя;лікарський ко-
нтроль за фізичним станом студента, своєчасне виявлення і попередження 
захворювань,розподіл студентів за навчальними відділеннями, медичне 
обстеження методами комп'ютерної діагностики та ін. 

Метою нашого дослідження було визначення  ціннісних орієнтацій 
студентів МДПУ ім. Б.Хмельницького щодо здорового способу життя та 
встановлення критеріїв, які сприяють формуванню цих цінностей. 

Викладення основного матеріалу. Для вивчення особливостей сис-
теми ціннісних орієнтацій особистості студентів була використана методи-
ка М. Рокича, адаптована В. Ядовим [5]. Методика визначення ціннісних 
орієнтацій полягає в перерахуванні 18 основних цінностей життя, актуаль-
них для сучасної людини. Залежно від бального значення кожної цінності 
вони розподіляються за шкалою значущості в ієрархічній структурі цінніс-
них орієнтацій  особистості. У результаті досліджень ціннісних орієнтацій 
студентів МДПУ ієрархія цінностей розподілилася  таким чином:1 –
матеріально забезпечене життя,2 – наявність хороших і вірних друзів, 3 –
здоров'я, 4 – впевненість у собі, 5 – щасливе сімейне життя, 6 – активне ді-
яльне життя, 7 – любов, 8 – цікава робота,рівність, 9 – свобода як незалеж-
ність у судженнях і вчинках, 10 – життєва мудрість, 11 – розвиток, 12 –
продуктивне життя, 13 – суспільне визнання, 14 – пізнання, 15 – розваги, 
16 –творчість, 17 – щастя інших, 18 – краса природи і мистецтва. Аналіз 
дослідження ціннісних орієнтацій студентів показує, що в ієрархії ціннос-
тей студентів така цінність, як «здоров'я» , явно не домінує, хоча і входить 
до ієрархічного ядра цінностей у більшості респондентів. В системі термі-
нальних цінностей студентів найбільш високий ранг значимості займають 
« матеріально забезпечене життя », «наявність хороших і вірних друзів», 
«здоров'я», «впевненість у собі». Такі цінності, як «краса природи і мисте-
цтва», «щастя інших», «творчість, розваги», «пізнання»,«суспільне визнан-
ня », займають в ієрархії цінностей останні місця. Для визначення теорети-
чної здоров'язберігаючої  компетентності досліджуваної аудиторії ми за-
пропонували студентам перерахувати компоненти здорового способу життя. 
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У результаті з'ясувалося , що студенти перших курсів в основному володі-
ють поверхневими знаннями в даній області. Так, студентами були позна-
чені наступні компоненти ЗСЖ: відмова від куріння (100 %), заняття фізи-
чною культурою (87 %), відмова від вживання алкоголю (75 %), раціона-
льне харчування (73 %), гігієна організму (68 %), загартовування (56 
%),відмова від вживання наркотичних речови (48 %), дотримання режиму 
дня (43 %), емоційний і психічну рівновагу12 %). Ніхто з респондентів не 
зазначив компоненти , пов'язані з навколишнім середовищем, з екологією, 
іноді студенти вказували компонент – відмова від шкідливих звичок, не 
конкретизуючи від яких.  

На основі наукової літератури та власних наукових досліджень нами 
були визначені критерії, що характеризують різні рівні сформованості на-
вичок здорового способу життя студентів. Комплексна оцінка сформова-
ності навичок здорового способу життя визначалася за шістьма показни-
ками: рухова активність, наявність шкідливих звичок, правильність і пов-
ноцінність харчування, загартовування, гігієна режиму дня, самоосвіта у 
галузі здоров'язбереження, вміння протистояти стресам. Сума оціночних 
показників дорівнює 7–16 балам та характеризує низький рівень сформо-
ваності навичкок здорового способу життя, 17–27 балів – середній, 28–35 
балів – високий рівень. Було виявлено наступне співвідношення континге-
нтів з різними рівнями сформованості навичкок здорового способу життя: 
низький рівень – 31,8 % , середній – 46,4 % , високий – 21,8 %. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз резуль-
татів даного анкетування дозволив умовно визначити три групи студентів 
за рівнем здоров'язберігаючих знань: до високого рівня сформованості  
здоров'язберігаючої  відповідальності ми віднесли студентів з достатніми 
знаннями в області ЗСЖ, розумінням його сутності і застосуванням на 
практиці. Студенти із середнім рівнем характеризуються відтворенням 
знань про здоров'я та здоровий спосіб життя, але на практиці досвід само-
стійної здоров'язберігаючої  діяльності  невеликий. Група студентів з низь-
ким рівнем відзначається поверхневими знаннями про здоровий спосіб 
життя. У студентів відсутні інтерес, бажання і стійкі мотиви до занять фі-
зичною культурою, мається наявність шкідливих звичок, немає раціональ-
ного харчування. 

Вивчення  ціннісних  орієнтацій здорового способу життя студентів 
МДПУ ім. Б. Хмельницького дозволяє виділити серед них умовно чотири  
групи: 

• перша група включає в себе абсолютні, загальнолюдські цінності, 
що отримали у студентів оцінку величезного значення (від 58 до 82 %). До 
них відносяться: вдале сімейне життя, мужність і чесність, здоров'я, всебі-
чний розвиток особистості, інтелектуальні здібності, сила волі і зібраність, 
вміння спілкуватися, володіти  красою і виразністю рухів, 

• друга група « переважних цінностей» (від 59 до 75 %). Це – гарна 
статура і фізичний стан, авторитет серед оточуючих, 
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• третя група цінностей отримала найменування «суперечливих», то-
му що в них одночасно представлені ознаки великого і невеликого значен-
ня (від 29 до 48 %). Вона включає наявність матеріальних благ, успіх в ро-
боті, задоволеність навчанням, заняття фізичною культурою і спортом, хо-
роший рівень розвитку фізичних якостей, цікавий відпочинок, 

• четверта група цінностей названа «приватними», так як її змістом 
студенти надають невелике значення (від 21 до 31%) – знання про функці-
онування людського організму, фізичну підготовленість до обраної профе-
сії, громадську активність. 

Отримані дані дають підставу до судження про наявність суперечно-
сті між абсолютною цінністю загальних  положень здорового способу жит-
тя і конкретними цінностями його підтримки , в тому числі професійного 
здоров'я. Ґрунтуючись на результатах, можна відзначити, що рівень цінні-
сно – смислового ставлення до здоров'я не можна  назвати  задовільним . 
Студент педагогічного ВНЗ, майбутній вчитель – людина з частково сфор-
мованим світоглядом і ставленням до навколишньої дійсності, з форму-
ванням індивідуальноі системи цінностей, вибудованої в певній ієрархіч-
ній залежності. 
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О. А. Ігнатюк, О. О. Марченко 
 

РОЛЬ І ТЕНДЕЦІЇ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  
У СУСПІЛЬСТВІ 

 
Постановка проблеми та її актуальність. За умов сьогодення, од-

нією з найактуальніших проблем суспільного розвитку варто розглядати 
необхідність створення умов для формування людини, яка гармонійно по-
єднує в собі духовне багатство, моральну чистоту і фізичну досконалість. 
Не викликає жодних сумнівів думка, що для кожної людини, і для суспіль-
ства в цілому, немає більшої цінності, ніж здоров'я. Адже у суспільстві, все 
більш наголошується на підвищені професійних вимог до сучасних фахівців 
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будь-якого профілю, однією чи не з головних є працездатність, фізична го-
товність до професійної діяльності. Саме тому, підвищується інтерес до 
фізичного потенціалу особистості, а з цього приводу неухильно підсилю-
ється значення фізичної культури і спорту, впровадження їх у повсякденне 
життя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій доводить, що фізична ку-
льтура являє собою суспільне явище, котре дуже тісно пов'язане з економі-
кою, культурою, суспільно-політичним ладом держави, станом охорони 
здоров'я нації, вихованням людей, формуванням в них потреби, мотивації, 
установок до фізичного розвитку та самовдосконалення (Ажиппо О., Го-
ращук В., Дубогай О, Єрмаков С., А.Заікін та ін. )[3; 7 та ін.]. 

Наше століття – століття значних соціальних, технічних і біологіч-
них перетворень. Науково-технічна революція внесла в спосіб життя лю-
дини поряд із прогресивними явищами і багато несприятливих факторів, 
серед яких варто назвати в першу чергу гіподинамію і гипокинезію, нерво-
ві і фізичні перевантаження, стреси професійного й побутового характеру 
[5]. Все це призводить до порушення обміну речовин в організмі, нахилу 
до серцево-судинних захворювань, надлишкової маси тіла людини тощо. 
Позначається вплив несприятливих факторів на стан здоров'я молодого ор-
ганізму у тому, що внутрішні захисні функції організму не в змозі з ними 
впоратися [6]. Дуже важливим у цьому контексті є досвід десятків тисяч 
людей, які випробували на собі вплив такого роду несприятливих факто-
рів. Такий набутий досвід показує, що кращою протидією таким негатив-
ним впливам на особистість є регулярні заняття фізичними вправами, що 
мають допомагати відновленню і зміцненню здоров'я, адаптації організму 
до умов зовнішнього середовища. 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні і розкритті ролі та тенденцій 
розвитку фізичної культури у суспільстві. 

Викладання основного матеріалу. Фізична культура суспільства – 
це сукупність усіх способів та результатів діяльності державних органів, 
громадських організацій, усіх громадян, спрямованих на зміцнення здо-
ров’я, підвищення фізичної підготовленості, дієздатності усіх категорій і 
груп населення та кожного члена суспільства [3].  

Фізичну культуру у площині особистості [1; 2] варто розглядати: по-
перше, як дуже важливу складову загальної та професійної культури лю-
дини, майбутнього фахівця, яка дуже часто не усвідомлюється; по-друге, 
як найважливішу якісну характеристику динамічного його особистісного 
розвитку; по-третє, як фундаментальну цінність, що визначає початок його 
соціокультурного буття, спосіб і міру реалізації сутнісних сил і здібностей.  

Індивідуальна фізична культура є результатом особистісного осмис-
лення, вироблення уявлень, відносин, переконань, «програм поведінки». 
У ній інтегруються структура самосвідомості, аспекти саморегуляції, са-
мопізнання, самоставлення. На цій основі формується Я-концепція особис-
тості, забезпечується її сталий розвиток адаптивної культурної поведінки в 
різноманітних умовах життєдіяльності. 
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Фізична культура має чотири основні форми [7]: фізичне виховання і 
фізичну підготовку до конкретної діяльності (професійно-прикладна фізи-
чна підготовка); відновлення здоров'я або втрачених сил засобами фізичної 
культури – реабілітація; заняття фізичними вправами з метою відпочинку – 
рекреація; вище досягнення в галузі спорту.  

Слід зазначити, що рівень культури людини виявляється в його 
умінні раціонально, повною мірою, використовувати таке суспільне благо, 
як вільний час. Від того як воно використовується, залежить не тільки ус-
піх у трудовій діяльності, навчанні і загальному розвитку, але і саме здоро-
в'я людини, повнота його життєдіяльності, досягнення успіху в професій-
ній сфері особистості, реалізація особистісно-професійного потенціалу. 
Отже, фізична культура у цій площині займає важливе місце, бо не викли-
кає жодних сумнівів думка про те, що рівень розвитку фізичної культури 
людини – це показник фізичного потенціалу, показник її здоров'я.  

Фізкультура і спорт на всіх своїх рівнях є універсальним механізмом 
оздоровлення людей, способом самореалізації людини, її самовираження і 
розвитку, а також засобом боротьби проти асоціальних явищ. Саме тому за 
останні роки місце фізкультури і спорту в системі цінностей сучасної ку-
льтури різко зростає [3; 6–7]. І це невипадково, адже метою фізичного ви-
ховання на початку ХХІ століття визначено – формування основ фізичної 
та духовної культури людини-творця в умовах інформатизації суспільного 
життя. До завдань фізичного виховання віднесено: забезпечення раціона-
льного формування індивідуального фонду рухових умінь і навичок; зміц-
нення, збереження і відновлення здоров’я людини; формування її мотива-
ційних установок на фізичне й духовне самовдосконалення; формування 
усвідомленої потреби в освоєнні цінностей здоров’я , фізичної культури і 
спорту; культивування здорового способу життя; забезпечення фізичного 
вдосконалення як умови досягнення високого рівня професіоналізму в со-
ціально значущих видах діяльності. 

Варто відзначити,що у всьому світі спостерігається стійка тенденція 
підвищення ролі фізичної культури в суспільстві [7], яка проявляється: у 
підвищенні ролі держави в підтримці розвитку фізичної культури, суспіль-
них форм організації і діяльності у цій сфері; в широкому використанні фі-
зичної культури у профілактиці захворювань та зміцнення здоров'я насе-
лення; в продовженні активного творчого довголіття людей; в організації 
дозвільної діяльності і в профілактиці асоціальної поведінки молоді; у ви-
користанні фізкультури як важливого компонента морального, естетичного 
та інтелектуального розвитку учнівської (студентської) молоді; в залученні 
до заняття фізичною культурою працездатного населення; у використанні 
фізичної культури у соціальній та фізичної адаптації інвалідів, дітей-сиріт; 
у зростаючому обсязі й  підвищенні ролі спортивного телерадіомовлення і 
телебачення у розвитку фізичної культури особистості у процесі форму-
вання її здорового способу життя; у розвитку фізкультурно-оздоровчої та 
спортивної інфраструктури з урахуванням інтересів і потреб населення; 
в різноманітті форм, методів і засобів, що пропонуються на ринку фізкуль-
турно-оздоровчих та спортивних послуг.  
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Отже, показниками стану фізичної культури в суспільстві є: масо-
вість її розвитку; ступінь використання засобів фізичної культури у сфері 
освіти і виховання; рівень здоров'я і всебічного розвитку фізичних здібнос-
тей; рівень спортивних досягнень; наявність і рівень кваліфікації профе-
сійних і громадських фізкультурних кадрів; пропаганда фізичної культури 
і спорту; ступінь і характер використання ЗМІ, у сфері завдань, що стоять 
перед фізичною культурою; стан розвиненої системи фізичного виховання.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Фізична куль-
тура є природною частиною культури суспільства. На сучасному етапі в 
силу своєї специфіки фізична культура як важливий соціальний феномен 
пронизує всі рівні соціуму, надаючи широке вплив на основні сфери життє-
діяльності суспільства. Фізична культура – це сфера соціальної діяльності, 
що спрямована на зміцнення, збереження і відновлення здоров'я особистос-
ті; розвиток її психофізичних здібностей в процесі усвідомленої рухової ак-
тивності; формування усвідомленої потреби в освоєнні цінностей здоров’я.  

Як бачимо, у фізичній культурі, всупереч її дослівному змісту, зна-
ходять своє відображення досягнення людей у вдосконаленні своїх як фі-
зичних, так і в значній мірі психічних і моральних якостей. Рівень розвит-
ку цих якостей, а також особисті знання, вміння і навички щодо їх вдоско-
налення становлять особистісні цінності фізичної культури і визначають 
фізичну культуру особистості як одну з граней загальної культури людини.  

Подальші дослідження будуть спрямованими на розв’язання питання 
пов’язаного з культивуванням здорового способу життя та формуванням 
мотиваційних установок на фізичне вдосконалення студентів вищів. 
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СПОРТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ  

ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ –  
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 21-ГО ВЕКА 

 
Актуальність і доцільність дослідження. Розробка єдиної концеп-

ції вирішення проблеми виходу системи освіти на якісно новий рівень роз-
витку обумовлена розробкою і впровадженням у систему освіти студент-
ської молоді нових педагогічних технології, що означає створення особли-
вих умов і формування у студентів навичок самовдосконалення на тлі ви-
ховання мотивації, інтересу до систематичних відвідувань навчальних за-
нять з фізичного виховання і спортом. 

Статистичний аналіз відвідуваності практичних занять з фізичного 
виховання у вищих навчальних закладах України свідчить про досить не-
гативне ставлення студентської молоді до фізичного виховання і спорту. 
Знижується зацікавленість і мотиваційні аспекти до систематичних занять 
фізичним вихованням і спортом у вищих навчальних закладах, ведення 
здорового способу життя студентської молоді. І все це відбувається на фо-
ні погіршення з кожним роком рівня фізичного стану, психічної стійкості і 
здоров'я сучасної молоді. 

Таке негативне ставлення сучасної молоді до занять з фізичного ви-
ховання можна змінити, модернізуючи процес фізичного виховання, вико-
ристовуючи нові сучасні спортивно-орієнтовані технології у вищих навча-
льних закладах (вузах) України. 

Сучасні підходи в освіті вимагають радикальних змін у використанні 
освітніх технологій навчально-виховного процесу студентської молоді та 
інтеграції її в європейський і світовий освітній простір. 

Життя висунуло суспільний попит на виховання творчої особистості, 
здатної мислити самостійно, генерувати оригінальні ідеї, приймати неста-
ндартні рішення. Молодь завжди сприймалася суспільством як доленосна 
сила, як майбутнє країни. 

Розробка єдиної концепції вирішення проблеми виходу системи осві-
ти на якісно новий рівень розвитку обумовлена розробкою і впроваджен-
ням у систему освіти студентської молоді нових педагогічних технології, 
що означає створення особливих умов і формування у студентів навичок 
самовдосконалення на тлі виховання мотивації, інтересу до систематичних 
відвідувань навчальних занять з фізичного виховання і спортом. 

Статистичний аналіз відвідуваності практичних занять з фізичного 
виховання у вищих навчальних закладах України свідчить про досить не-
гативне ставлення студентської молоді до фізичного виховання і спорту. 
Знижується зацікавленість і мотиваційні аспекти до систематичних занять 
фізичним вихованням і спортом у вищих навчальних закладах, ведення 
здорового способу життя студентської молоді. І все це відбувається на фо-
ні погіршення з кожним роком рівня фізичного стану, психічної стійкості і 
здоров'я сучасної молоді. 
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Таке негативне ставлення сучасної молоді до занять з фізичного ви-
ховання можна змінити, модернізуючи процес фізичного виховання, вико-
ристовуючи нові сучасні спортивно-орієнтовані технології у вищих навча-
льних закладах (вузах) України. 

Спортивно-орієнтовані технології як особлива галузь фізичної куль-
тури спрямована в першу чергу на стимулюючий аспект до занять фізич-
ного виховання, на зміцнення здоров'я, підвищення розумової працездат-
ності та успішності під час навчання, тривалої творчої активності і життє-
діяльності сучасної студентської молоді. 

Спортивно-орієнтовані технології сприяють зростанню і вдоскона-
ленню всебічного і гармонійного розвитку та використання набутих рухо-
вих якостей у майбутньої трудової, побутової та громадської діяльності 
сучасної людини [2; 6; 8]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній педагогічній 
літературі особливу увагу формуванню фізичної культури молоді приділя-
ли В. Бальсевич, В. Видріна, М. Віленський, П. Виноградова, С. Євсєєва, 
В. Кузіна, Н. Ковальова, Л. Лубишева, А. Лотоненко, Н . Пономарьова, В. 
Столярова, І. Туревский, В. Трунін, В. Щербакова та ін. 

У роботах В. Дмитрієв, Л. Лубишева, В. Бальсевич та ін. розкрива-
ються технології організації фізичного виховання у ВНЗ. 

Сучасні розробки особистісно-орієнтованого фізичного виховання ро-
зглядали Л. Головіна, Ю. Копилов, І. Столяк, В. Якимович, О. Дубогай та ін. 

Великий інтерес представляють роботи, в яких розкриваються аспек-
ти організації спортивно-орієнтованого фізичного виховання студентської 
молоді, оволодіння основ її теорії і практики, технології реалізації в умовах 
демократизації та гуманізації молоді А. Бабешко, В. Бальсевич, Л. Барибі-
на, В. Бондин, В. Видрін, М. Віленський, А. Забора, А. Іващенко, В. Кузін, 
Л. Лубишева, А. Лотоненко, Ю. Миколаїв, Р. Сіренко, В. Темченко, С. 
Танянський, В. Шилько [4; 6; 7; 9; 11; 13; 15]. 

Проте залишається неопрацьованою проблема оптимізації фізичного 
виховання студентів вищих навчальних закладів на основі програмних за-
нять, які спрямовані на підвищення функціонального стану і фізичного 
вдосконалення студентів; зміцнення здоров'я та формування здорового 
способу життя, необхідних у майбутній професійній і повсякденній діяль-
ності; формування мотиваційних передумов до систематичних занять фі-
зичною вихованням і спортом, розвиток особистісної фізичної культури. 

Мета дослідження.На основі літературних джерел вітчизняних і за-
рубіжних авторів проаналізувати стан питання, що стосується спортивно-
орієнтованого фізичного виховання студентської молоді з метою оптиміза-
ції програми фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах 
на основі спортивно-орієнтованих технологій. 

Завдання дослідження. 1. Вивчення та узагальнення даних літера-
турних джерел, які розкривають питання оптимізації фізичного виховання 
студентів на основі спортивно-орієнтованих технологій. 
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2. Аналіз сучасного стану оптимізації фізичного виховання студентів 
на основі спортивно-орієнтованих технологій в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сучасному етапі роз-
витку технічного прогресу, високого темпу промислової продуктивності, 
ринкової економіки та великої конкуренції на ринку праці від сучасної мо-
лоді потрібні глибокі професійні знання майбутньої виробничої діяльності, 
міцне здоров'я, стійка психіка і хороша фізична підготовка. 

Проте дослідження останніх десятиліть показують, що рівень фізич-
ного стану, психічної стійкості і здоров'я сучасної молоді різко погіршу-
ється з року в рік [4]. 

Реагуючи на таку негативну тенденцію в 2003 році прийнята Націо-
нальна доктрина розвитку фізичної культури і спорту в Україні, яка орієн-
тує українське суспільство на поетапне формування ефективної моделі ро-
звитку фізичної культури і спорту на гуманістичних і демократичних 
принципах і цінностях молоді, створення умов для її всебічного, гармоній-
ного розвитку . 

Системний аналіз у вирішенні практичних питань розвитку особис-
тості студентів вищої школи є характерною тенденцією впровадження су-
часних освітніх технологій. 

Сучасні освітні технології передбачають формування даної мети 
крізь результати навчання, які відображаються в діях студентів, усвідом-
люються ними, приймаються, визначаються і перевіряються. 

Під технологією навчання розуміють систему, в яку входять учасни-
ки педагогічного процесу та система теорій, ідей, засобів і методів органі-
зації навчальної діяльності для ефективного забезпечення вирішення про-
блем, що охоплюють усі аспекти засвоєння знань і навичок О. Худолій; М. 
Базилевич, Г. Селевко [2; 7]. 

Розробка педагогічних технологій - це об'єктивний процес, новий 
етап в еволюції освіти, на якому будуть переглянуті підходи до супроводу 
й забезпечення процесу природного розвитку людини. Сучасні педагогічні 
технології спрямовані на забезпечення формування таких якостей особис-
тості, як усвідомлення єдності природи і людини, відмова від авторитарно-
го стилю мислення, терпимість, схильність до компромісу, шанобливе ста-
влення до чужої думки, інших культур, цінностей і віри. 

Сьогодні освіта прямує на опрацювання технологій індивідуально-
орієнтованого навчання, метою якої є не нагромадження знань і умінь, а 
постійне збагачення творчості, формування механізму самоорганізації та 
самореалізації особистості кожного студента. У цьому контексті цікавою є 
проектна технологія, в якій практика особистісно-орієнтованого навчання 
базується на вільному виборі студента, з урахуванням його інтересів. 

Треба визнати, що духовно і фізично розвинена особистість є пріори-
тетним напрямком розвитку освіти у світі. Фізична культура надає широкі 
можливості студентам для самовираження, саморозвитку, самовдоскона-
лення не тільки своїх фізичних, а й духовних можливостей для формуван-
ня активної життєвої позиції. 
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При цьому фізичне виховання студентів в Україні побудовано, в осно-
вному, на тотальній уніфікації та стандартизації навчальних занять, що приз-
водить до зниження рухової активності та мотивації до занять студентів [7]. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх десятиліть, вітчизняних і за-
рубіжних авторів у галузі фізичної культури і спорту розкривають складові 
спортивно-орієнтованого фізичного виховання студентської молоді за на-
ступними напрямками: 

- сучасні уявлення про організацію спортивного тренування 
Ю. В. Верхошанский, В. М. Зациорский, Л. П. Матвєєв, В. М. Платонов, 
Н. А. Фомін, А. І. Зав'ялов та ін; 

- основні положення теорії та методики фізичного виховання 
Б. А. Ашмарин, В. К. Бальсевич, В. М. Зациорский, Л. П. Матвєєв та ін; 

- концепція формування фізичної культури особистості В. К. Бальсе-
вич, Л. І. Лубишева йін; 

- сучасні теорії організації освітнього процесу на основі педагогічних те-
хнологій В. П. Беспалько, В. І. Богомолов, Г. К. Селевко, В. Г. Шилько й ін; 

- сучасні педагогічні концепції і технології фізичного виховання сту-
дентів Н.А. Алексєєв, С. В. Барбашов, Г. Н. Пономарьов, В. В. Понома-
рьов, В. В. Сєріков, Л. К. Сидоров, А. П. Матвєєв та ін; 

- концепція фізкультурно-спортивної мотивації Г. Д. Бабушкін, 
Р. А. Пілоян та ін. 

В основу спортивно-орієнтованого фізичного виховання молоді за-
кладено перехід від традиційної форми організації навчальних занять до 
учбово-тренувальних, що дозволяє кожному студенту долучитися до за-
нять спортом і цінностям спортивної культури [7]. 

Спортивно-орієнтоване фізичне виховання дозволяє найбільш ефективно: 
- освоювати кожному студенту цінності фізичної культури і спорту 

відповідно до задатками, здібностями, особистісними установками, потреба-
ми та інтересами, рівнем фізичного розвитку, підготовленістю і станом здо-
ров'я; 

- використовувати технології спортивного, загальнокондиційного та 
оздоровчого тренування; 

- об'єднувати студентів у навчально-тренувальні групи, відносно од-
норідні за інтересами, потребам, рівню фізичної підготовленості, ступеня 
біологічної зрілості, особливостям морфофункціонального статусу. 

Сучасні оздоровчі технології, орієнтовані на гармонійний фізичний 
розвиток особистості, зараз потребують всебічного і глибокому аналізу для 
впровадження їх у вітчизняні оздоровчі системи В. Бальсевич, Л. Лубише-
ва, І. Манжелей, В. Шилько та ін. [12; 17]. 

Висновки  
1. Підготовка до професійної діяльності здорових, фізично підготовле-

них, грамотних та інтелектуально розвинених майбутніх фахівців першочер-
гове та важливе завдання системи фізичного виховання студентів у ВНЗ; 

2. Аналіз педагогічної літератури вітчизняних і зарубіжних дослідни-
ків вказує на позитивну роль занять фізичного виховання на основі СОТ у 
зміцненні здоров'я, розвитку фізичних якостей майбутнього фахівця, підви-
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щення інтересу та мотиваційних цінностей у студентів до систематичних 
занять фізичним вихованням і спортом, навичкам здорового способу життя. 

Перспективоюподальшого дослідження є експериментальна перевір-
ка, пошук нових форм і методик проведення занять з фізичного виховання 
на основі СОТ. 
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РОЛЬ А. Д. БУТОВСКОГО В РАЗВИТИИ ОЛИМПИЙСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИИ 

 
Актуальность. Развитие физической культуры и спорта в дорево-

люционной России во многом обязано деятельностиодного из основателей 
российского спортивного и олимпийского движения, генерала Алексеея 
Дмитриевича Бутовского. В современной учебной и тематической литера-
туре по физической культуре и спорту работам А. Д. Бутовского не прида-
ется должного значения.  
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Анализ публикаций. Основными источниками для написания дан-
ной статьи стали работы А. Д. Бутовского: «Воспитание и телесные упра-
жнения в английских школах», «Афины весной 1896 года (О первых 
олимпийских играх)». 

Цель работы – обзор литературных источников рассматриваю-
щих взгляды А. Д. Бутовского на физическое воспитание с целью популя-
ризации его работ в современном физкультурно–спортивном сообществе. 

Изложение основного материала. В яркой плеяде основателей 
российского спортивного и олимпийского движения фигура Алексея Дми-
триевича Бутовского занимает одно из ключевых мест. Алексей Дмитри-
евич Бутовский прожил долгую, активную, необычайно плодотворную 
жизнь. Он прошел путь от унтер–офицера до генерал–лейтенанта (одно из 
высших воинских званий в императорской России); от репетитора в кадет-
ском корпусе до инспектора по особым поручениям Государственного 
управления высших учебных заведений (ГУВУЗ) [3]. 

С 70-х годов деятельность Бутовского постоянно связана с ГУ–
вузом. Ну а с конца 80-х годов основное содержание деятельности Бутовс-
кого составляли разнообразные проблемы физического воспитания и спор-
та. Поворотным, судьбоносным рубежом в биографии Бутовского, в его 
практической, научной, публицистической деятельности стал 1888 год. В 
«Полном послужном списке» этот год отмечен так: «Назначен членом ко-
миссии при Министерстве просвещения для разработки вопроса о препо-
давании военной гимнастики в гражданских учебных заведениях». Это на-
значение обязывало Бутовского отныне вплотную заниматься проблемами 
физического воспитания [2]. 

К 80-м гг. XIX столетия А.Д. Бутовский — признанный авторитет в 
области физического образования в России. По заданию Главного управ-
ления военных учебных заведений с 1885 по 1890 он посетил Англию, Ав-
стрию, Бельгию, Германию, Францию, Италию и др. европейские страны, 
где изучал опыт организации физического образования.  С Пьером де Ку-
бертеном А. Д. Бутовский познакомился в 1892 во Франции. Потом между 
ними завязалась переписка, и не случайно А. Д. Бутовский оказался в чис-
ле приглашенных на Международный атлетический конгресс 1894. Несмо-
тря на то, что приехать в Париж А. Д. Бутовский не смог, его кандидатура 
была внесена Кубертеном в список первых 13 членов МОК [1]. 

До начала ХХ века он опубликовал несколько десятков работ по этой 
теме; его труды помещались на страницах «Педагогического сборника», 
«Военного сборника», в других периодических изданиях, выходили отде-
льными лись. В области физического воспитания Бутовский проявил себя 
как многогранный деятель, как ученый и практик: историк, теоретик, ме-
тодист, организатор и руководитель учебных центров по подготовке спе-
циалистов для этой сферы. Забота о воспитании грамотных специалистов 
была постоянно центральной в деятельности этого человека. Вот его слова: 
«История новой гимнастики, не только в Западной Европе, но и у нас, 
убедительно доказывает нам, какую большую ошибку делали учредители 

http://slovari.yandex.ru/%7E%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%20%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80%20%D0%B4%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/%7E%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%20%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80%20%D0%B4%D0%B5/
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гимнастических школ, подготовляя в них учителей из солдат и, вообще, из 
людей низкой умственной культуры. Это не только задержало развитие 
вопроса о физическом образовании, но надолго уронило самое значение учи-
теля гимнастики. Обучать телесным упражнениям, – подчеркивал Бутовский, – 
может только человек, сам умеющий их делать и сам испытавший на себе 
все значение повторительной работы, как со стороны усвоения навыка, так 
и со стороны общего его психофизиологического влияния», – конец цита-
ты [2]. Эти идеи Бутовский стремился реализовать в своей многолетней 
преподавательской работе. 

В 1915 г. в свет вышли три книги 77-летнего Бутовского – две книги 
воспоминаний и его труд «Воспитание и телесные упражнения в англий-
ских школах». 

Игры I Олимпиады в Афинах произвели на Бутовского  большое 
впечатление, однако он испытал чувство горечи и разочарования из-за то-
го, что среди участников соревнований не было представителей России, 
где к идее возрождения Олимпийских игр, по его словам, отнеслись со 
«значительным равнодушием» [3]. 

На сессии МОК в Афинах в своем выступлении Бутовский  говорил о 
необходимости более четко определить роль МОК в организации Игр, о 
том, что участники Олимпийских игр непременно должны быть членами 
своих национальных федераций. Он также считал, что узкая специализация 
спортсменов мешает их более разностороннему и гармоничному развитию. 

Выводы: А. Д. Бутовский внес весомый вклад в развитие олимпий-
ского движении в России и создание национального олимпийского коми-
тета. А. Д. Бутовский оставил богатое по фактологии, суждениям, выводам 
наследие. Его мысли по вопросам теории, методики физического воспита-
ния и спорта и сейчас не потеряли своей научной, теоретической и даже 
практической ценности. 

Перспективы: последующее изучение опыта Бутовского  даст во-
зможность модернизировать учебный процесс в вузах Луганска и Луган-
ской области. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Бубка С. Н. Древнегреческие истоки олимпизма / С. Н. Бубка // 

Физическое воспитание студентов. – 2011. – № 5. – С. 3–7.  
2. Бутовский А. Д. Воспитание и телесные упражнения в английских 

школах : сочинения : в 4х т. Т. 1. / А. Д. Бутвский. – К. : Олимпийская ли-
тература. – 2009. – С. 277–334. 

3. Бутовский А. Д. Афины весной 1896 года (О первых олимпийских 
играх) : сочинения : в 4х т. Т. 1. / А. Д. Бутовский. – К. : Олимпийская ли-
тература. – 2009. – С. 22–24. 

4. Єрмаков С. С. Творча постать Івана Боберського у матеріалах глоба-
льної мережі Інтернет / С. С, Єрмаков // Педагогіка, психологія та медико-
біологічні проблеми фізичного виховання і спорту.– 2003. – №15. – С. 44–50.  



23 

5. Сутула В. А. Предпосылки формирования в обществе потреб–
ности в здоровом образе жизни / В. А. Сутула // Физическое воспитание 
студентов – 2011. – № 6. – С. 92–95.  

6. Энциклопедия олимпийского спорта : в 5 т. Т. 1. / под общ. ред. 
В. Н. Платонова. – К. : Олимпийская література, 2002. – С. 75. 

О. В. Гребік  
 

ФІЗИЧНА ОСВІТА У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ 
П. Ф. ЛЕСГАФТА 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Важливі завдання у су-

часній системі освіти покладаються на фізичне виховання. З одного боку, 
дисципліна «Фізичне виховання» є важливим чинником гуманізації вихо-
вання в навчальному закладі, з іншого – фізичне виховання безпосередньо 
пов’язане з фізичним розвитком та зміцненням здоров’я молоді [1].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Автори зауважують, що 
реформування вітчизняної вищої школи без одночасного реформування 
окремих навчальних дисциплін є неможливим. Загальний вектор рефор-
мування вузівського «Фізичного виховання», на наш погляд, пов’заний з по-
силенням освітньої спрямованості, що надасть цій дисципліні характеру пов-
ноцінного навчального курсу, притаманного сутності явища вищої освіти. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб розкрити основні положення 
педагогічної концепції П. Ф. Лесгафта до посилення освітньої складової 
вузівської дисципліни «Фізичне виховання». 

Виклад основного матеріалу. П. Ф. Лесгафт критикував школу за 
їїсхоластичністъ i зубріння, за те, що вона не готувала молодь до життя, а 
тільки займалася розвитком пам’яті, не завжди звертала увагу на їх 
фізичний розвиток. Він підкреслював, що завдання навчального закладу – 
сприяти розвитку мислячих i свідомо діяльних людей, що розумове i 
моральне виховання повинно поєднуватись з їx фізичним розвитком. 
Завдання будь-якого навчального закладу, на думку П. Ф. Лесгафта, – дати 
молодій людині глибокі та широкі знання про природу i суспільство, нав-
чити її логічно мислити, визначати загальнолюдські ідеали, якими необ-
хідно керуватися впродовж усього життя. Bci частини виховання тісно 
взаємопов’язані між собою, підкреслював учений. Наприклад, розумове i 
фізичне виховання повинно складати єдине нероздільне завдання, тому 
що інтелектуальний ріст і розвиток обов’язково вимагають i відповід-
ного фізичного розвитку [5]. 

Моральне обличчя людини складається із розуміння необхідності до-
тримуватись чітко визначених норм i правил поведінки, а також звички ке-
руватись правдою в своїх думках i вчинках по відношенню до інших лю-
дей i до самого себе. Тому навчальний заклад повинен сприяти розвитку 
поняття про особистість, правду, привчати їх перевіряти свої вчинки 
та поведінку.  
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Таким чином, моральність особистості студента, за П. Ф. Лесгафтом, 
повинна стати завершальним етапом розумового й фізичного розвитку. 

Формування гармонійно розвиненої особистості здійснюється шляхом 
виховання й освіти.Причому виховні завдання виконуються переважно 
сім’єю, а освіті – навчальним закладом. Але, враховуючи умовність 
i штучність такого поділу, П. Ф. Лесгафт зробив цілком правильне 
доповнення: по-перше, якщо навчальний заклад виконує освітні завдання, 
то методи,  засоби, прийоми i взаємовідносини зі студентами повинні по-
вністю узгоджуватися з виховними цілями, тобто навчання має завжди но-
сити виховуючий характер; по-друге, у людини всі органи настільки 
взаємопов’язані, що будь-яке штучне розмежування їх функцій порушує 
загальну гармонію діяльності і не приносить бажаних результатів. Тому 
найкраще працює той педагог, який у комплексі досконало вивчає вікові та 
індивідуальні особливості молоді й враховує їх у практичній роботі. Тоді 
виховні й освітні цілі зливаються, завдання навчально-виховного характе-
ру стають загальними і сприяють розвиткові мислячої людини, яка із 
знаннями справи може поєднувати досвід минулого із сьогоденням, пе-
редбачати наслідки своєї роботи і робити правильні висновки [4]. 

Він чітко розрізняв поняття «виховання» і «освіта», а також «фізичне 
виховання» і «фізична освіта». 

Загальною метою виховання та освіти Лесгафт вважав «гармонійний 
всебічний розвиток діяльності людського організму», свідоме обмеження 
сваволі в міркуваннях та діяльності людини, визначення своєї особистості 
та її значення в суспільстві. «Гармоническое развитие деятельности челове-
ческого организма, – писав він, – должно составлять общую цель воспитаня 
и образования, задачи которых только вчастности отличаются между собой: 
воспитание захватывает в свою область нравственные качества человека и 
его волевые проявлення, следовательно, способствуют выработке нрав-
ственного характера лица, между тем, как образование имеет в виду систе-
матическое умственное, эстетическое и физическое развитие» [3].  

Навчальні заняття повинні обов’язково включати як розумову, так і 
фізичну діяльність молодої людини. П.Ф. Лесгафт вважав, що любов дити-
ни до праці потрібно розвивати перш за все шляхом правильної постанов-
ки фізичної освіти. Під час ручної праці можуть розвивати лише окремі 
групи м’язів, а тому їх фізичний розвиток носитиме однобічний характер. 
Крім того, такий спосіб трудового навчання в основному є імітаційний: все 
робиться на основі показу, шаблонно, тільки не свідомо, чого ніяк не мож-
на допускати з педагогічної точки зору. Саме тому П.Ф. Лесгафт катего-
рично виступав проти систематичних занять ручною працею, але припус-
кав необов’язкове епізодичне заняття нею, коли молодь має достатньо 
вільного часу. Основним засобом фізичного виховання і фізичної освіти є 
фізична вправа, під якою П.Ф. Лесгафт розумів часте повторення будь-якої 
дії у людському тілі заради її засвоєння. П.Ф. Лесгафт вважав фізичну впра-
ву як спрямовану дію єдиного і двостороннього процесу духовного і фізич-
ного вдосконалення. Звідси той нерозривний зв’язок фізичного виховання 



25 

і фізичної освіти з розумовим, моральним, естетичним і трудовим вихован-
ням, який так характерний для педагогічної системи П. Ф. Лесгафта [2].  

Висновок. Таким чином, теорія фізичної освіти П. Ф. Лесгафта ви-
йшла далеко за межі кінця XIX – початку XX ст. і може розглядатися як 
одне із важливих джерел педагогічної науки. Важливі наукові положення, 
обгрунтовані вченим, є актуальні й сьогодні. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розкритті  осно-
вних положень педагогічної концепції А. С. Макаренка. 
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І. В. Євстігнеєва, К. М. Панкова  
 

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ  
ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ 

 
Постановка проблеми. Низький рівень мотивації до занять фізич-

ною набуває важливого значення і направляє на пошук нових організацій-
них форм, засобів та методів, що дозволяють більш ефективно реалізову-
вати належний напрям в вузах. 

Мотив – це внутрішня рушійна сила, що спонукає людину до діяль-
ності. Мотиви перебувають в залежності від зовнішніх спонук,  які сприя-
ють або не сприяють здійсненню активної діяльності. Спонуками до діяль-
ності можуть бути матеріальні, духовні та культурні потреби, які у свою 
чергу породжують інтереси, тобто спрямованість особистості на певні 
об’єкти з метою пізнати їх, оволодіти ними.  
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Мотивація діяльності буває близька (здійснити бажане і найближчим 
часом) та віддалена (здійснення бажаного планується на тривалий час). Ро-
зрізняють мотиви і за рівнем усвідомлення.  Бувають яскраво й чітко усві-
домлювані мотиви,  але в багатьох випадках діють неусвідомлені спонуки. 
Проте незалежно від міри усвідомлення мотив є вирішальним чинником у 
досягненні мети [3]. 

Аналіз досліджень і публікацій. М. Я. Віденський, який вивчав пи-
тання формування у студентів вищих навчальних закладів потреби фізич-
ного удосконалення, вважає цей напрямок принципово важливим у вирі-
шенні завдань фізичного виховання. Він бачить мету цього виховання у 
досягненні суб'єктом фізичного удосконалення, тобто такого стану, який 
спонукає людину шляхом регулярних занять фізичною культурою домага-
тися всебічного розвитку. Основою реалізації студентами цієї мети висту-
пає самовиховання, зрозуміле в тій позиції, що визначає ставлення людини 
до свого фізичного розвитку і стану здоров'я. Крім цього, автор розширив 
тлумачення проблеми предметного змісту потреби такими сферами як від-
починок, релаксація, спілкування, виділив внутрішні й зовнішні фактори. 
Серед зовнішніх факторів провідне місце надається особистості викладача 
фізичного виховання, методів викладання, змісту матеріалу, умовам і ситу-
аціям занять, а також впливу оточення. З внутрішніх факторів автор виді-
лив мотиви, інтереси, ціннісні орієнтації, установки і ставлення, серед яких 
на перше місце поставлено самооцінку [7] . 

А. П. Внуков розглядає проблему формування у студентів потреби 
фізичного самовдосконалення з психолого-педагогічних позицій. У своїх 
роботах він показує, що фізичне самовдосконалення в умовах вузівського 
навчання є необхідністю. Єдність навчальних та позанавчальних занять фі-
зичними вправами сприяє соціальному та професійному становленню осо-
бистості, раціональній організації навчання, побуту і відпочинку студентів. 
Потреба фізичного самовдосконалення формується успішніше у тих студе-
нтів, у яких краща освіченість і вищий рівень розвитку інших потреб [6]. 

А. В. Царик обґрунтував процес формування потреби фізичного вдо-
сконалення як специфічний елемент виховання людини. В основу вивчен-
ня передумов активних занять фізичною культурою і спортом покладено 
розгляд усвідомленої потреби людини в цих заняттях, як основної спону-
кальної сили. Автором виявлені компоненти, які сприяють формуванню 
потреби фізичного вдосконалення: 

- умови і можливості для занять фізичною культурою і спортом; 
- розуміння людиною їх доцільності; 
- особиста участь у процесі занять; 
- позитивні емоції, що викликаються заняттями (відчуття радості, пі-

днесений настрій, бадьорість); 
- впевненість у необхідності занять фізичною культурою і спортом; 

вироблення звички щоденно займатися фізичними вправами. [4]. 
Мета статті – науково обґрунтувати і визначити ефективні засоби 

формування мотивації до занять фізичною культурою у студентів вищих 
навчальних закладів. 
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Завдання статті: 
1. Визначити умови, що впливають на формування у студентів пот-

реби до занять фізичною культурою. 
2. Визначити мотиви, що викликають інтерес до занять фізичною ку-

льтурою у студентів. 
Результатидослідження. На основі теоретичного аналізу ми встано-

вили, що студенти хочуть, щоб освітня установа сприяла, насамперед, ко-
мунікативної культури, включаючи впевненість у взаєминах з людьми, 
вміння добре говорити і легко висловлювати свої думки, мати власну дум-
ку. Разом з тим студенти цінують обстановку, що викликає позитивні емо-
ції і можливість формувати свою тілесність. 

Багато студентів не сприймають фізичне виховання як навчальну ди-
сципліну, яка має своє науково-практичний зміст, поняття, принципи, за-
кономірності, методи, правила і способи діяльності. Вони не набувають 
досвіду її творчого використання. Для багатьох студентів фізична культура 
асоціюється з діяльністю чисто механічного характеру. 

Провідними факторами, що стимулюють інтерес студентів, є покра-
щення якості та змісту занять з фізичної культури. Це складається з ефек-
тивності і цілеспрямованості занять, фізичного навантаження, самостійно-
сті, вимогливості, індивідуального підходу, гарної організації, особистості 
викладача, його зацікавленості в роботі і відносини до студентів, динаміч-
ності, емоційності, новизни вправ, Забезпеченість спортивним інвентарем, 
добре обладнання місць занять, зустрічі з ветеранами спорту, видатними 
спортсменами, популярні лекції, фізкультурно-масові заходи грають для 
них велику роль у формуванні інтересів.  Для залучення студентів до за-
нять  варто звернути увагу на їхні уподобання у виборі форм занять та їх 
змісту. Побудова навчального процесу в рамках нормативного підходу, де 
важливі чисто зовнішні показники, а не самі студенти, викликає небажання 
займатися фізичним вихованням і нерозуміння сутності занять. 

Дівчата віддають переваги вправам для зміцнення постави, на розтя-
жку, хотіли б займатися шейпінгом, фітнесом, стрейчингом, атлетичною 
гімнастикою. Юнаки обирають єдиноборства, спортивні ігри, плавання. 

Так як основний мотив у студентів - це своєчасна атестація з занять 
фізичною культурою. Через цей мотив також можливо приступити до фо-
рмування оздоровчих мотивів. Проте варто обережно підходити до оціню-
вання успішності. Студенти зі слабкою фізичною підготовленістю відчу-
вають психологічну напругу, яке виражається в пасивному відношенні до 
занять, відчуження від фізичної культури взагалі. 

Слід відзначити відсутність у студентів спеціальних знань про спо-
соби рухів, фізичному навантаженні, особливості впливу певних видів на-
вантаження на організм людини, яке тісно корелює з невмінням планувати 
самостійні заняття фізичними вправами і здійснювати самоконтроль 
у процесі їх проведення. Фізкультурні знання є потужним засобом педаго-
гічного впливу на мотиваційно-потребностную сферу студентства. Знання 
становлять раціональну основу переконання студентів, а загальноосвітня 
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спрямованість занять є способом впливу на формування у студентів потре-
би в заняттях фізичними вправами у вільний час. Існує специфічна, сторо-
на знань, яка обгрунтовує реальний особистісний та соціальний зміст за-
нять. Знання впливають через такі компоненти мотивації, як переконання і 
потреби, в сукупності з ними воно утворює спільне когнітивно-
мотиваційну ланку системи залучення студентства до занять фізичною ку-
льтурою. У процесі формування потреби до занять фізичною культурою 
можна виділити три фази:1) формування знань, стосовно до конкретного 
явища- це вербальні знання, вони не застосовуються у власних заняттях, 
швидко зникають; 

2) формування практичних умінь; 
3) формування культурної потреби. На даному етапі в багатьох нав-

чальних закладах основна увага приділяється не заняттям, а зовнішнім кі-
лькісними показниками рівня фізичної підготовленості, виконання норма-
тивів і вимог, що веде до утворення шкідливих мотивів, пов'язаних з отри-
манням заліку (актуальних). 

Висновки. Таким чином, збереження інтересу до рухової активності 
відповідає психології сучасної молоді. Оскільки здоров'я і навчання студе-
нтів взаємопов'язані і взаємозумовлені, то важливо підтримати інтерес і 
позитивне мотиваційно-ціннісне ставлення до фізичної культури, потреба 
в регулярних заняттях фізичними вправами, у фізичному самовдоскона-
ленні. Для цього слід зміщувати акцент уваги з нормативних показників 
фізкультурно-спортивної діяльності і як можна частіше різноманітити 
практичні заняття шляхом включення в них сучасних засобів фізичної ку-
льтури і форм занять. 
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Ю. С. Костюк 
 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ БАСКЕТБОЛУ  
В СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 
Актуальність дослідження. Спортивні ігри є важливим засобом фі-

зичного виховання всіх верств населення, від дітей дошкільного віку до 
людей зрілого віку. Вони займають провідне місце в програмах фізичного 
виховання загальноосвітніх шкіл, позакласній роботі, у відділеннях зі 
спортивних ігор ДЮСШ, вищих навчальних закладах, виробничих та сіль-
ських колективах фізичної культури [6]. 

Баскетбол, як один з найбільш популярних видів спортивних ігор на 
сьогоднішній день,  продовжує набувати все більшої популярності в світі і 
в Україні. При цьому не тільки як видовищний вид спорту, але і як ефекти-
вний засіб фізичного виховання дітей середнього та старшого шкільного 
віку. На думку Поплавського Л.Ю., баскетбол за своєї стрімкості, емоціям і 
напруженням боротьби найкраще  відображає темпи сьогодення [7]. 

Мета дослідження – проаналізувати місце і значення баскетболу в 
системі фізичного виховання школярів. 

Викладення основного матеріалу. Баскетбол відрізняється від ін-
ших видів спорту своєю динамічністю, швидкою змінюваністю гострих 
ситуацій, готовністю до сміливих рішень і певного ризику, необхідністю 
вирішувати складні багатоходові завдання, емоційною насиченістю, ви-
тримкою та завзятістю [2]. Цікавими є дослідження  Мандюка А., який у 
своїй роботі проаналізував особливості фізичного виховання в системі се-
редньої освіти США. За словами автора вивчення досвіду фізичного вихо-
вання провідних світових країн може стимулювати вдосконалення націо-
нальної системи освіти, зокрема, й фізичного виховання. 

Як стверджує автор, у школах США не має єдиних обов’язкових 
програм з фізичної культури. Кожен шкільний округ, школа, вчитель фізи-
чного виховання повинні складати власну програму, враховуючи поло-
ження та рекомендації урядових програм. Цікавою, на думку автора, була 
інформація щодо видів спорту та різновидів рухової активності, де баскет-
бол був представлений на першому місці з 10 найпоширеніших видів спор-
ту в школах США. Так, у початковій школі на вивчення баскетболу відво-
диться 91%, у середній школі – 96%, у старшій школі – 94%, а загалом – 
93% приділяється цьому виду спорту в школах США [5]. 

Для визначення місця баскетболу у вітчизняній системі фізичного 
виховання Максимів Г.З. [4] проаналізувала шкільні навчальні програми 
1993 та 2001 років. Автор у своїх дослідженнях стверджує, що наявність 
стійкої тенденції до збільшення ролі спортивних ігор у фізичному вихо-
ванні школярів проявляється не тільки у збільшені обсягу часу на їхнє ви-
вчення, але й у розширенні вікового діапазону навчання спортивних ігор 
(табл. 1). 
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Таблиця 1 – Порівняльний аналіз початку вивчення основних техніч-
них дій з баскетболу у навчальних програмах з фізичної культури 1993р., 
2001 р. і чинної програми 2009 р. 

Матеріал з баскетболу 
Програма  

1993 р. 2001 р. 2009 р. 
Початок вивчення (клас) 

Ловіння та передачі м’яча двома руками 
від грудей 5 2 5 

Ловіння м’яча однією рукою - 4 5 
Передача м’яча однією рукою 7 3 5 
Ведення м’яча 5 3 5 
Кидок з-під щита однією та двома руками 5 4 5 
Штрафний кидок 8 4 6 
Кидок з подвійного кроку 6 5 5 
Кидок в стрибку 9 5 5 
Опікування гравця 8 6 6 
Персональний захист 9 7 7 

 
Нова чинна програма 2009 року з фізичної культури для учнів 5–9 

класів спрямована на реалізацію принципу варіативності в навчальному 
процесі і передбачає вивчення модуля «Баскетбол» з 5-го класу [3]. 

Таким чином, порівнюючи усі три програми, можна зробити виснов-
ки, що програма 1993 р. дійсно рекомендувала вивчати елементи баскетбо-
лу набагато пізніше, ніж програма 2001 р., де розпочиналось вивчення 
елементів баскетболу вже з першого класу. Слід зауважити, що у програ-
мах 2001р. і 2009 р. такі складні елементи баскетболу як кидок з подвійно-
го кроку (5 клас), кидок в стрибку (5 клас), опікування гравця (6 клас) та 
персональний захист (7 клас) розпочинали вивчати з одного і того ж класу 
(табл. 1.1.). На нашу думку, буде неправильним розпочинати вивчення ба-
скетболу з першого класу (програма 2001 р.), тому що в цьому віці через 
недостатній розвиток фізичних якостей  діти не можуть докинути м’яч в 
кошик, чи правильно виконати передачу. Також слід зауважити, що і без-
посередньо стандартні баскетбольні м’ячі занадто важкі для учнів першого 
класу. Використання стандартних баскетбольних м'ячів не тільки створює 
об'єктивні перешкоди в опануванні технікою основних прийомів дітей мо-
лодшого шкільного віку, але й несе певну небезпеку для учнів. Це зумов-
лено тим, що кисть у дітей продовжує формуватися. За даними Хрипко-
вої А. Г., окостеніння фаланг пальців завершується в 11років, а зап'ястя і 
п'ястя – в 12 [8]. В цьому випадку, актуальним буде використання міні-
баскетболу для дітей молодшого шкільного віку, який відрізняється від 
звичайного баскетболу розмірами майданчика та спортивним інвентарем. 
Слід зауважити, що переважній більшості загальноосвітніх шкіл присутні 
стандартні спортивні майданчики та спортивний інвентар. Тому розучу-
вання елементів баскетболу з 1-го класу є неефективним, що підтверджує 
чинна програма 2009 р. 
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Крім того, як показав аналіз навчальних програм та досвід практич-
ної роботи, вивчення складних технічних прийомів з баскетболу слід роз-
починати з основної школи, оскільки рівень фізичної підготовленості 
сприяє більш кращому засвоєнню навчального матеріалу. При цьому, ок-
ремі елементи технічних прийомів, які не пов’язані з витривалістю та роз-
витком силових здібностей, можна застосовувати в початковій школі (ве-
дення, передача на малі дистанції, ловіння). Всі ці елементи бажано вико-
ристовувати під час проведення рухливих ігор та естафет з метою підви-
щення мотивації в цей віковий період. 

Практична значущість занять баскетболом визначається комплекс-
ним характером впливу гри на основні функції організму і прояв рухових 
здібностей. Так, кидки з різних дистанцій сприяють розвитку координації 
рухів та формують правильну поставу; біг і стрибки сприяють активному 
росту тіла; передачі на далекі відстані та боротьба за м’яч розвивають силу 
м’язів, при чому, не стільки ізометричну силу, скільки динамічну, так як 
статичні зусилля в баскетболі нетривалі і не мають визначального значен-
ня [4]. Висока рухливість і лабільність нервових процесів визначає швидку 
орієнтацію гравців на майданчику і термінове виконання дій, швидкість 
тактичного мислення, яке проявляється при тактичних взаємодіях гравців. 
Багаторазові стрибки в грі сприяють подовженню трубчастих кісток та ро-
звивають силову витривалість, а постійні ривки – швидкісну.Автор Базі-
левський А. Г. у своїх дослідженнях при індивідуальній тактичній підгото-
вці юних баскетболістів 10-17 років стверджує, що у динаміці показників 
функціонального стану серцево-судинної і дихальної систем спостеріга-
ються виражені позитивні зміни [1]. 

Головне те, що визначає питому вагу баскетболу у системі фізичного 
виховання - це його цінність як комплексного засобу фізичного розвитку і 
виховання молоді, здорового способу життя, адже здоров’я допомагає лю-
дині реалізувати свої плани, успішно розв’язувати життєві завдання та до-
лати труднощі. 

В подальшому плануємо розробити модельдиференційованого нав-
чання учнів основної малокомплектної школи руховим діям у баскетболі. 
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МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРОГРАМИ ВІДНОВЛЕННЯ У ФІЗИЧНОМУ 
ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ 

.  
Постановка проблеми та її актуальність. Існуюча система вищої 

освіти вимагає від студента застосування впродовж навчальної діяльності 
різних заходів, що спрямовані на відновлення функціонального стану ор-
ганізму. Свідоме керування функціями власного організму [1] збільшува-
тиме резерви здоров’я.  

Аналізуючи наукову літературу слід відмітити, що проблемам орга-
нізації процесу самокерування присвятила свої дослідження чимала кіль-
кість вчених [1; 4], але нами не знайдено робіт у напряму поєднання цих 
методик з комп’ютерними технологіями у вищих навчальних закладах. 

Актуальність даного дослідження полягає в тому, що доцільність 
комп’ютеризації визначається значними досягненнями, педагогічною, ме-
тодичною та економічною ефективністю, порівняно з традиційними фор-
мами відновлення та має індивідуальну спрямованість.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом у літера-
турі [2; 3] широко обговорюються нові ідеї і підходи до застосування від-
новлювальних засобів з використанням релаксаційних комп’ютерних про-
грам. Передовий досвід показує що у спортивній практиці та у фізичному 
вихованні різних груп населення вже використовуються релаксаційні про-
грами. Особливе значення надається музичним та відео композиціям. При 
появі ритмічного впливу музики, мозок починає підлаштовуватися під цей 
ритм. У науковій літературі [2; 3] цей феномен називається «Реакція пере-
будови біострумів мозку». Причому, ритм може бути не лише звуковим, 
але і зоровим. Простим прикладом такого впливу є кольорова музикальна 
установка, де звуки і колірні спалахи синхронізовані – це тільки посилює 
вплив на мозок. 
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Метою дослідження є оцінка ефективності застосування відновлю-
вальних засобів, з використанням мультимедійних релаксаційних програм 
у фізичному вихованні студентів спеціальної медичної групи. 

Викладення основного матеріалу. Нами було проведено порівня-
льний огляд доступних в мережі Інтернет мультимедійних програм віднов-
лювання. В більшості з них будь-який пресет можна змінити на власний 
розсуд: усе настроюється, усе міняється. Зміни набувають чинності негай-
но. Natura Sound Therapy більшою мірою орієнтована на людей, захопле-
них різними способами програмування свого мозку. Якщо цього не треба, 
для того щоб просто відпочити і розслабитися, буде корисніша програма 
«Аура лісу». У аудиальній психокоректувальній програмі «Релаксація» в 
неусвідомлюваній, нечутній для свідомості формі вбудовані сугестивні ус-
тановки і спеціально розроблені емоційно значущі звуки. Обминувши кор-
дони свідомості, вони проникають в глибинні структури психіки безпосе-
редньо у підсвідомість людини, очищаючи мозок від того, що викликає 
тривогу «зашумлення». Mirolit Halotea – аудіо програвач, за допомогою 
якого можна не лише прослуховувати звукові файли, але так само можна 
створювати свої звукові теми. У програмі вже є набір звукових пресетов і 
теми. Програма для релаксації «Політ крізь Всесвіт» [3] містить великий 
вибір відео програм, красиві і заспокійливі відео з м'якою, медитативною 
музикою і просторовим рухом. Представлені програми для релаксації мо-
жуть використовуватися також і у роботі із студентами.  

Для об’єктивізації отриманої під час аналізу програм для релаксації 
інформації проводилися бесіди з фахівцями та опитування студентів спеці-
альної медичної групи. У дослідженні взяли участь 48 студентів першого 
і другого курсів харківського національного аграрного університету, що 
займаються у спеціальній медичній групі за станом здоров'я. В результаті 
нашого дослідження була вибрана програма «Політ крізь Всесвіт», яка має 
великий вибір відео програм, що задовольняє різні вимоги.  

У ході педагогічного експерименту перевірялась ефективність відно-
влювання з використанням мультимедійної програми «Політ крізь Всес-
віт». Студентам контрольної та експериментальних груп замірювалися ча-
стота дихання та частота серцевих скорочень на початку заняття і в кінці.  

У контрольної та експериментальних групах у основній частині за-
няття проводились однакові оздоровчі комплекси вправ. У контрольної 
групи в заключній частині виконувались дихальні вправи та вправа для по-
кращення емоційного стану «внутрішня посмішка», а у експериментальних 
заключна частина складалася з 20 хвилинного перегляду однієї з обраних 
програм «Політ крізь Всесвіт» із акцентом на діафрагмальне дихання. 

При дослідженні життєво важливих показників встановлено, що час-
тота дихання та частота серцевих скорочень на початку заняття і в КГ 
і в ЕГ були однорідні (р>0,5) (табл. 1). Вкінці заняття показники були кра-
щі у ЕГ (р<0,01), що доводить користь використання релаксаційної 
комп’ютерної програми в кінцевій частині заняття зі студентами спеціаль-
ного медичного відділення. 
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Таблиця 1 – Порівняння життєво важливих показників на початку 
заняття і в кінці заключної частини заняття контрольної (КГ) й експери-
ментальних (ЕГ) груп, SX ±  

 Життєво важли-
ві показники КГ n = 16 ЕГ n = 32 Критерій 

Ст’юдента, t (p) 
Початок 
заняття 

частота дихання 
(разів/хвилину) 19,63±2,52 19,11±2,39 0,81 (>0,5) 

частота серце-
вих скорочень 
(ударів/хвилину) 

73±2,5 73,19±2,22 0,31 (>0,5) 

Кінець 
заняття 

частота дихання 
(разів/хвилину) 19,5±2,49 17,7±1,82 3,26 (<0,01) 

частота серце-
вих скорочень 
(ударів/хвилину) 

75,58±4,56 73,51±2,38 2,32 (<0,01) 

 
У результаті соціологічного дослідження переважна більшість рес-

пондентів (72, 08 %) вказують на користь релаксаційної комп’ютерної про-
грами та бажання використовувати її самостійно для власного відновлення. 

Висновки  
1. Після проведеного аналізу програм для релаксації, «Політ крізь 

Всесвіт» обрано, як найбільш придатну для використання у заняттях 
зі студентами спеціального медичного відділення. 

2. Отримані результати досліджень свідчать про необхідність упро-
вадження в практику кінцевої частини заняття студентів спеціального ме-
дичного відділення, засобів відновлення з використанням релаксаційних 
комп’ютерних програм. 

Подальші дослідження передбачається провести у напрямку поглиб-
леного вивчення застосування відновлювальних засобів з використанням 
релаксаційних комп’ютерних програм у фізичному вихованні студентів 
спеціального медичного відділення. 
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МОТИВАЦІЯ ДО САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ  
ВИХОВАННЯМ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Однією з актуальних 

проблем навчально-виховного процесу у вищих закладах освіти є ступінь 
утвердження в студентів позитивного ставлення до фізичного виховання та 
спорту. У зв’язку з цим важливим є вивчення мотивів, інтересів і потреб 
сучасної молоді до занять фізичними вправами [5]. Формування інтересу 
до занять фізичною культурою і спортом – це багатоступінчатий процес: 
від перших елементарних гігієнічних знань і навичок до глибоких психофі-
зіологічних знань теорії і методики фізичного виховання [1]. Фізична куль-
тура для студентів спеціальних медичних груп повинна проходити з вико-
ристанням корегуючих здоров’я технологій про що зазначено у авторів 
В. В. Пономарева, Н. И. Мансуровой, Н. В. Арнст [3]. Проаналізувавши 
науково-методичну літературу було виявлено недостатню спрямованість 
на формування позитивного відношення студентів до самостійних занять 
фізичними вправами з урахуванням особливостей прояву властивостей 
особистості студентів, їх фізичної підготовленості, функціонального стану.  

Мета дослідження: вивчення організаційно-методичних умов побудо-
ви процесу фізичного виховання у вузі на формування мотивації студентів 
спеціальних медичних груп до самостійних занять фізичними вправами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи наукову і на-
вчально-методичну літературу  [2; 4], опитування студентів, виявлені ос-
новні групи мотивів до самостійних занять фізичною культурою у вузі: 
оздоровчі, рухово-діяльні, конкурентні (змагання), естетичні, комунікатив-
ні, пізнавально-розвиваючі, творчі, професійно-орієнтовані, виховні, куль-
турологічні, статусні, адміністративні (навчальна успішність) і психологі-
чно-значимі. 

Викладення основного матеріалу. З метою виявлення домінуючих 
мотивуючих чинників на заняттях фізичною культурою у студентів спеціаль-
них медичних груп нами було проведено анкетне опитування, в якому взяли 
участь 80 студентів першого і другого курсів харківського аграрного універ-
ситета. Для проведення досліджень використовувалися анкети змішаного ти-
пу (студенти могли вибирати один або декілька варіантів відповідей). 

За даними опитування студентів, 97,3 % висловлюють бажання під-
вищити свою фізичну підготовленість, відзначаючи, що вони керуються 
наступними мотивами: 

- зміцнення здоров’я – 88,6 %; 
- отримання заліку – 74,3 %; 
- формування красивої статури – 51,3 %; 
- розвиток фізичних якостей – 44,5 %; 
- творчо-пізнавальна рухова діяльність – 37,7 %; 
- емоційна розрядка, спілкування – 14,8 %; 
- виховання професійно важливих якостей – 1 %. 
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Велика частина студентів, у яких переважає адміністративна мотива-
ція (74,3 %), не на належному рівні мають можливість виконати поставле-
ну перед ними мету курсу «Фізичне виховання», оскільки їх домінуючі мо-
тиви до занять фізичними вправами (отримання заліку) не відповідають за-
вданню зміцнення умотивованості занять фізичною активністю надалі. Ви-
сокий рівень вимог, що пред’являється до студентів на заліку, з одного бо-
ку, стимулює їх до занять фізичними вправами впродовж навчання у вузі, а 
з іншого, може сприяти формуванню негативної мотивації і привести до 
відмови від занять фізичною культурою і спортом у будь-яких формах від-
разу після закінчення вивчення студентом дисципліни «Фізичне вихован-
ня». Також хотілося б відзначити, що одна з основних мотивацій (профе-
сійна орієнтованість), яка тісно пов’язана з вихованням професійно важли-
вих якостей майбутнього дипломованого фахівця, переважає тільки в 1 % 
студентів. 

Серед чинників, які спонукають студентів займатися самостійно, не-
задоволеність змістом учбових занять з фізичного виховання, переважна 
більшість студентів вказали на відсутність можливості займатися обраним 
видом спорту (цей чинник відзначили 38,7 % студентів). На недоліки в ма-
теріально-технічному забезпеченні фізичного виховання (відсутність су-
часного інвентарю і устаткування) вказали 40 % студентів. Чинником, що 
викликає незадоволеність заняттями, також є надмірне фізичне наванта-
ження для 13,3 % студентів, а для 10,8 % студентів навантаження на занят-
тях, навпаки, недостатньо. Якість проведення заняття викладачем не задо-
вольняє 6,2 % студентів. 

Кожній людині, яка вирішує завдання зміцнення здоров’я, раніше 
або пізніше, доводиться займатися самостійно. Позитивні мотивації до фі-
зкультурних занять обумовлюють прагнення до здорового способу життя 
(88,6 % студентів). Формування позитивного відношення студентів до са-
мостійних занять фізичними вправами зумовлюється структурно-
функціональним підходом до фізичного виховання в єдності теоретичного 
і практичного компонентів, включаючи проблему паралельного формуван-
ня знань і уміння самостійно займатися фізичними вправами, відходом від 
жорсткої регламентації занять. Результати педагогічних спостережень до-
водять, що потреба у самостійній формі занять виникає, особливо, у студе-
нтів спеціальних медичних груп. Специфіка самостійної пізнавальної дія-
льності полягає в тому, що робота виконується індивідуально, без допомо-
ги викладача, але виконується відповідно до завдань викладача. 

Аналіз результатів дослідження доводить, що упродовж навчання бі-
льшість студентів віддають перевагу заняттям фізичними вправами у фіт-
нес-клубах (24,5 %), і лише незначна частина студентів вважає за краще 
займатися фізичними вправами на базі вузу у позанавчальний час (12,8 %). 
Самостійно займаються 18,5 % студентів, з них за програмами вибраними 
на власний розсуд 2,7 % та за програмами фахівців, не пов’язаних з вищім 
навчальним закладом, 10,3 %. Не займаються самостійно, віддаючи перева-
гу заняттям фізичними вправами на навчальних заняттях 61,7 % студентів. 
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Цей факт говорить про те, що кафедрам фізичного виховання необхідно 
приділяти більше уваги проблемі надання студентам знань про методику 
самостійних занять фізичними вправами. 

Індивідуалізація занять з фізичного виховання можлива при умові 
врахування соціально-психологічних чинників, а не тільки результатів оці-
нки стану здоров’я і фізичної підготовленості студентів. Завдяки індивіду-
альним заняттям студенти можуть знайти сферу діяльності, більшою мі-
рою відповідну їх фізичному розвитку, інтересам і схильностям. Більшість 
опитаних студентів спеціальних медичних груп (67,3 %) виявили бажання 
знати більше про організацію самостійних занять фізичними вправами. 

Раціонально організований процес теоретичної і методичної підгото-
вки є чинником, який спонукає студентів до занять фізичними вправами, і 
дає можливість навчити їх методиці планування фізичного навантаження і 
контролю її ефективності в системі самостійних занять, що особливо важ-
ливе студентам, для яких ця форма занять є переважною. 

Проведений аналіз дозволяє зробити наступні висновки: 
- більшість студентів свідомо відносяться до фізичної культури, як 

способу поліпшення власної фізичної підготовленості і здоров’я, і визна-
чають оздоровчу спрямованість як пріоритетну (88,6 %); 

- бажання підвищити свою фізичну підготовленість висловлюють 
близько 97,3 % студентів, але самостійну активність для досягнення мети 
проявляє тільки 55,8 % (заняття у позанавчальний час на базі вузу відвідує 
12,8%, заняття у фітнес-клубах – 24,5% та самостійно займаються 18,5%), 
ці результати пов’язані з недоліками пропаганди активного та здорового 
способу життя; 

- студенти які займаються самостійно (18,5 %) користуються час-
тіше порадами фахівців, не пов’язаних з вищім навчальним закладом 
(10,3 %) але є і такі які підбирають програми на власний розсуд (2,7 %), 
цей факт говорить про те, що кафедрам фізичного виховання необхідно 
приділяти більше уваги проблемі надання студентам знань про методику 
самостійних занять фізичними вправами; 

- мотиваційно-ціннісне відношення до фізичного виховання мож-
ливо на основі використання диференційованого підходу, здійснюваного 
на основі вивчення мотивації і комплексної діагностики індивідуальних 
якостей студентів. 

Подальші дослідження передбачається провести у напрямку ви-
вчення інших проблем організації учбових занять студентів спеціальних 
медичних груп як засобів формування мотивації до здорового способу 
життя у студентів вищих навчальних закладів. 
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ВПЛИВ ГІПОДИНАМІЇ НА СТАН ЗДОРОВ'Я ШКОЛЯРІВ 
І ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА МАКСИМАЛЬНОГО  

СПОЖИВАННЯ КИСНЮ ОРГАНІЗМОМ  
ЗА МЕТОДОМ «ПРОГНОЗУВАННЯ» 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Проблема малорухливого 

способу життя або гіподинамії сьогодні є актуальною [5]. Гіподинамія яв-
ляє собою особливий стан організму, викликаний тривалим обмеженням 
рухової активності [6; 7]. Вона зумовлена умовами навчання чи роботи 
людей, тривалістю та ступенем недостатності м'язових навантажень [2]. 
Актуальною є проблема розробки методів визначення працездатності та 
рівня гіподинамії організму школярів [2; 4].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На основі аналізу сучас-
них наукових джерел гіподинамія у шкільному віці найчастіше пов'язана з 
нераціональним розпорядком дня дітей, перенавантаженням їх домашніми 
завданнями, додатковими заняттями, внаслідок чого залишається мало ча-
су для прогулянок, рухливих ігор, спорту [6]. Так, Барчуков І. С. пише, що 
зниження рухової активності у дітей середнього шкільного віку призво-
дить до порушень у роботі м'язового апарату та внутрішніх органів внаслі-
док зменшення інтенсивності пропріорецептивної імпульсації зі скелетних 
м'язів у центральний апарат нейрогуморальної регуляції (стовбур головно-
го мозку, підкоркові ядра, кора великих півкуль) [1].   

Негативний вплив гіподинамії відображується на роботі усіх систем 
організму школярів [3]. Так, наслідком довготривалої гіподинамії у дітей 
віком 9–11 років є погіршення координації рухових актів, що призводить 
до виникнення помилок в адресації моторних команд. При цьому школярі 
часто не можуть правильно оцінити  поточний  стан м'язів і внести ко-
рекцію у програми дій [2].  



40 

У працях Ж. К. Холодова і В. С. Кузнецова показано, що виявити 
рівень гіподинамії і працездатності дитячого організму можна за допомогою 
спеціального емпіричного показника – величини максимального спожи-
вання кисню (МСК), який вимірюється після фізичних навантажень [5].  

Мета. Мета роботи – охарактеризувати показник максимального 
споживання кисню (МСК) та обґрунтувати хід його визначення за методом 
«прогнозування».  

Викладення основного матеріалу. За даними Всесвітньої організації 
охорони здоров'я, МСК є одним з найбільш інформативних показників фун-
кціонального стану дихальної та серцево-судинної систем, який дозволяє 
оцінити працездатність та рівень гіподинамії людського організму [2; 5]. 

На основі детального аналізу літератури нами встановлено, що пока-
зник максимального споживання кисню можна визначити лише з ураху-
ванням граничних можливостей систем дихання та кровообігу у школярів.  

В останні роки розроблений спеціальний метод визначення МСК - 
«метод прогнозування» максимального рівня споживання кисню за даними 
двох показників – частоти серцевих скорочень, потужності (обсягу) викону-
ваної роботи, що реєструються при її виконанні. Ці два показники можна 
виявити за числом підйомів на гімнастичну лаву та сходжень з неї [3; 5; 8].  

Хід визначення МСК за цим методом полягає у такому: 
1. Спочатку необхідно поставити гімнастичні лави висотою 30 сан-

тиметрів (0,3м). Попередньо піддослідних слід навчити визначати частоту 
серцевих скорочень [3].  

2. Групу школярів потрібно вишикувати вздовж лав. За командою 
піддослідні починають підйом та сходження на чотири рахунки [2, 3]. 

3. На останній четвертій хвилині підраховується кількість циклів; пі-
сля останнього сходження за командою команде «почали» кожен із школя-
рів розпочинає підрахунок частоти серцевих скорочень (ЧСС) і рахує до 
тих пір, поки не пролунає команда «закінчили» [3, 5].  

4. Частоту серцевих скорочень вимірюють протягом перших двадця-
ти секунд, а потім, помноживши отриману величину на три, розраховують 
ЧСС за одну хвилину [5].  

5. Записують показники кожного учня та проводять розрахунки: 
А) знаючи масу (Р) тіла піддослідного, висоту (h) гімнастичної лави 

(0,3м) та кількість (n) циклів за хвилину, можна розрахувати потужність 
(обсяг) (W) виконаної роботи за формулою: 
 

W = Р*h*n*1,2, 
 

де 1, 2 – це коефіцієнт підйому та сходження для 9-річних дітей (для 
кожного віку використовуються свої значення коефіцієнту, подані у спеці-
альних таблицях) [1;5];  

Б) виходячи з величин потужності (обсягу) роботи і ЧСС, розрахо-
вують МСК за формулою Добельна: 

 
МПК = 1,29* √W/(H-60)  * K, 
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де H – частота серцевих скорочень,  
К – віковий коефіцієнт (визначається за допомогою спеціальних таб-

лиць) [4; 5];  
В) для визначення показника МСК дітей шкільного віку до формули 

Добельна вносяться поправки, так як доля скелетних м'язів дітей у загальній 
вазі тіла нижча, ніж у дорослих, і чим молодшою є дитина, тим менше її м'я-
зова вага. Крім того, відомо, що при дії м'язових навантажень на організм ча-
стота серцевих скорочень у дітей є значно вищою, ніж у дорослих [3; 6].  

6. При визначенні МПК методом прогнозування слід дотримуватися 
двох основних правил: по-перше, необхідно слідкувати, щоб підйом і схо-
дження здійснювалися у вертикальному положенні, і, по-друге, піддослідні 
в день визначення МСК повинні перебувати у гарному стані, без емоційно-
го збудження чи гальмування. Дотримання цих правил забезпечить досто-
вірні величини МСК [1; 3; 5].  

7. При оцінці працездатності школярів за показником МСК викорис-
товують наступні критерії:  

А) якщо показник МСК/кг ваги тіла у хлопчиків дорівнює 55–60, а у 
дівчаток – 45–50, то говорять про відмінну працездатність і відсутність гі-
подинамії; 

Б) якщо МСК/кг складає у хлопчиків 50–54, а у дівчаток – 40–44, то 
працездатність є доброю. Рівень гіподинамії низький; 

В) якщо МСК/кг становить у хлопчиків і дівчаток 45–49 та 35–39 
відповідно, то працездатність є задовільною. Рівень гіподинамії є гранично 
допустимим; 

Г) показники МСГ/кг, нижчі за 44 і 34 у хлопчиків та дівчаток відпо-
відно, вказують на низьку працездатність і високий рівень гіподинамії ор-
ганізму [3; 5].  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Результати ро-
боти дозволили розширити поняття механізму  впливу гіподинамії на стан 
здоров’я школярів.  Визначено, що основним функціональним показником 
у визначенні рівня гіподинамії та працездатності дитячого організму є по-
казник максимального споживання кисню організмом (МСК). Показано, 
що для визначення показника МСК найчастіше використовується метод 
«прогнозування».  

Дослідження у розглянутому напрямку є досить актуальними, оскі-
льки багато питань стосовно малорухливого способу життя дітей та молоді 
залишаються відкритими. Насамперед, потрібно розробити нові методи 
оцінки стану працездатності організму та вдосконалити вже існуючі.  
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О. В. Мартынюк 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ЖЕНЩИН ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА (21–35 ЛЕТ) 

 
Постановка проблемы. Актуальность. Специфика задач, форм ор-

ганизации, средств и методов физического воспитания различных контин-
гентов взрослого населения обусловлена как возрастными особенностями 
их, так и социальными факторами [8]. 

Каждый возрастной период характеризуется определенными измене-
ниями в организме. Первый зрелый возраст отличается высшими показате-
лями физической работоспособности и подготовленности, оптимальной 
адаптацией к неблагоприятным факторам окружающей среды, меньшими 
показателями заболеваемости [4]. У женщин этот жизненный этап нахо-
дится в диапазоне от 21 до 35 лет. 

Женщины зрелого возраста играют немалую роль в жизни современ-
ного общества, беря на себя выполнение многообразных социально зна-
чимых функций (производственных, общественных, политических, се-
мейных, репродуктивных, воспитательных и иных). При этом одним из 
решающих условий эффективной реализации этих функций является нали-
чие общей высокой работоспособности, базирующейся на крепком сома-
тическом и психическом здоровье женщины [3; 5]. 



43 

В связи с этим процесс физического воспитания лиц зрелого возраста 
должен решать первостепенные задачи – сохранение и укрепление здоровья, 
поддержание оптимальной жизнедеятельности и высокой работоспособности. 

Анализ последних исследований и публикаций. Среди различных 
направлений двигательной активности особо выделяется оздоровительная 
физическая культура, основной направленностью которой является – 
повышение функционального состояния организма и физической подгото-
вленности [7]. 

Согласно данным литературы [1; 2; 6] ведущими факторами 
повышения эффективности физкультурно-оздоровительных занятий явля-
ются: мотивация к занятиям, которая отражает потребности занимающихся 
и конечную цель; исходный уровень физического состояния; характер и 
величина тренировочного воздействия.  

Цель и методология исследования. С целью изучения морфологи-
ческого состояния женщин первого зрелого возраста проведен констати-
рующий эксперимент (n = 81). Применяя методы математической статис-
тики, проанализированы первичные данные, на основании которых  разра-
ботана экспериментальная методика круговой тренировки на занятиях 
аэробикой.Исследования проводились на базе кафедры физического во-
спитания Государственного вуз «Национальный горный университет» 
(г. Днепропетровск). 

Изучение морфологического состояния женщин первого зрелого во-
зраста основывалось на анализе результатов антропометрии и расчета ин-
дексов физического развития. 

Изложение основного материала исследования. Для расчета опти-
мальной массы тела использовали формулу ИМТ (индекс массы тела), сре-
днее значение которого (х� = 21,07 кг/м2) соответствует характеристике 
«нормальная масса тела». Это означает, что согласно классификации зна-
чений ИМТ, предложенной ВООЗ у женщин первого зрелого возраста 
«средний» риск сопутствующих заболеваний. 

В ходе констатирующего эксперимента получены следующие ре-
зультаты (рис.1). Выявлено, что 80,25% (n = 65) женщин имеют «нормаль-
ную массу тела», «дефицит массы тела» зарегистрирован у 12,35% (n = 10)  
и у 7,40% (n = 6) – «избыточная масса тела». Следует отметить, что не 
выявлены лица, имеющие ИМТ, классифицирующийся как «ожирение 1–3 
степени» и соответственно имеющие повышенный риск сопутствующих 
заболеваний. 

Для поддержания хорошего состояния здоровья в организме челове-
ка должно содержаться определенное количество жировой массы. В связи 
с тем, что нормативные показатели представлены для возрастных катего-
рий 17–29 лет и 30–39 лет участницы констатирующего эксперимента 
были условно поделены на группы: 21–29 лет (n = 75) и 30–35 лет(n = 6). 

В результате сравнительного анализа вычислений процентного соде-
ржания жировой массы установлено, что у женщин первого зрелого возра-
ста фактические значения находится выше нормативных (рис. 2).  
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– Дефицит массы тела, (n = 10); 
– Нормальная масса тела, (n = 65); 
– Избыточная масса тела, (n = 6) 

Рисунок 1 – Оценка массы тела женщин первого зрелого возраста 
по результатам индекса массы тела, полученных в ходе  

констатирующего эксперимента (%), (n = 81): 
 
Таким образом, выявлена ситуация, что у женщин первого зрелого 

возраста масса тела в норме, а содержание жира в организме превышает 
допустимые границы на 7,26 %. Это объяснимо как следствие возрастных 
изменений и малоподвижного образа жизни. 

 

 
–Норма;      – Факт;         – Превышение 

Рисунок 2 – Показатели фактического, должного процентного  
содержания жировой массы и показатели превышения нормативных  

значений у женщин первого зрелого возраста, (n = 81) 
 
Выводы и перспективы использования результатов исследова-

ния. Результаты констатирующего эксперимента и анализ антропометри-
ческих показателей индексов свидетельствуют о необходимости учитывать 
выявленные особенности морфологического состояния при выборе режи-
мов физических нагрузок для проведения круговой тренировки на занятиях 
аэробикой. Перспектива дальнейших исследований – сравнительный ана-
лиз показателей физического состояния женщин первого зрелого возраста 
(21–35 лет) с показателями женщин второго зрелого возраста (36–55 лет) 
и изучить динамику этих величин. 

7,40% 

12,35% 

80,25% 
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П. В. Шмигов  
 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ  
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ  

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 

Постановка проблеми та її актуальність. Проблема професійно-
прикладної фізичної підготовки (ППФП) студентів завжди була в центрі 
уваги науковців. Аналізуючи праці багатьох вчених за останні роки, ми 
звернули увагу на недостатність відомостей з методики виховання окремих 
професійно важливих якостей в вузах педагогічного профілю. Виходячи с  
цього, актуальність і доцільність дослідження проблеми вдосконалення 
професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих педагогічних 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PPMB/texts/2010_9/10brvcia.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PPMB/texts/2010_9/10brvcia.pdf
http://www.vospityvatm.ru/
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навчальних закладів у сучасних умовах зумовлені необхідністю пошуку 
нових підходів до удосконалення системи підготовки майбутніх фахівців 
з фізичного виховання. 

Відзначені вищезгадані фактори, які впливають на зміст професійно-
прикладної фізичної підготовки в вузах педагогічного профілю, дозволя-
ють зробити деякі узагальнення. Використання засобів фізичної культури 
та спорту з метою загальної та професійно-прикладної фізичної підготовки 
студентів вищих педагогічних навчальних закладів присвячено чимало ро-
біт багатьох фахівців [2; 3].Традиційні форми та методи підготовки студе-
нтської молоді до подальшої професійної діяльності та до деяких видів 
професійних робіт стали предметом особливої уваги як для фахівців фізич-
ного виховання, так і організаторів виробництва, робітників народної осві-
ти [1; 3]. При чому, визнання важливості і необхідності професійно-
прикладної фізичної підготовки (ППФП ) у системі спеціальної освіти на-
кладає значну відповідальність на теоретиків та практиків фізичного вихо-
вання за якість досліджень, що проводяться у сфері багатогранних проблем 
ППФП [2; 4]. Тому новий пошук покращення якості процесу ППФП на ос-
нові розробки технологій програм, удосконалення методики навчання осо-
бистої педагогіки і зараз залишається визначним для теорії та методики фі-
зичного виховання студентської молоді, що і визначило актуальність на-
шого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасний етап розвитку 
освіти, пов'язаний з його демократизацією та гуманізацією, з введенням 
нових спеціальностей і варіативних навчальних планів, потребує наукового 
обґрунтування та експериментальної перевірки підготовки майбутніх спец-
іалістів [2; 3]. 

Перехід до неперервної професійної освіти вимагає корінного перег-
ляду всієї системи підготовки майбутніх фахівців від цілей до організацій-
них форм [2, с.1]. Сучасні дослідження дозволяють стверджувати, що за-
соби та методи фізичного виховання значно використовуються для фор-
мування значущих професійно-прикладних якостей у спеціалістів різного 
профілю (А. Б. Барабанщиков, 1981; Е. А. Пеньковский, 1992; И. М. Мед-
ведєв, 1999; В. И. Косяченко, 2000), засоби фізичної підготовки 
здійснюють позитивне сприяння на розвиток рухових і морально-вольових 
якостей майбутніх фахівців в умовах навчального закладу 
(М. Я. Виленский, 1989; В. А. Кабачков, 1991; Р. Т. Раевский, 1994; 
Ю. Д. Железняк, 2001). 

Загальні основи підготовки майбутнього вчителя до професійної 
діяльності привертали увагу багатьох фахівців, зокрема: О. О. Абдуліної, 
Г. О. Артюнової, М. Д. Хміль, В. М. Гриньової, В. О. Сластьоніна, 
Г. В. Троцко, Л. B. Нечаєвої, В. В. Сагарди й ін. [1;4]. У своїх працях вони 
визначають мету, зміст, форми і методи професійно-педагогічної та за-
гально-гуманітарної підготовки майбутнього вчителя. 
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Підготовка майбутніх спеціалістів педагогічного профілю, незважа-
ючи на наявність визначної кількості наукових та методичних робіт з про-
фесійно-прикладної фізичної підготовки (В. Н. Платонов, 1991; В. А. Зем-
цов, 1999; С. М. Погудин, 2002), розроблена недостатньо, а дані, що є про-
тирічні, що ускладнює їх практичну реалізацію. 

Таким чином, протиріччя, що виникло між соціальним замовленням 
випускника та недостатньою теоретичною і методичною розробленістю 
проблеми професійно-прикладної фізичної підготовленості майбутніх спе-
ціалістів призвело до вибору теми нашого дослідження. 

Мета і методи дослідження. Метою даного дослідження є аналіз та 
визначення організаційних форм, засобів та методів професійно-приклад- 
ної фізичної підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів.  

Методи дослідження: 
1. Розкрити сутність та зміст професійно-прикладної фізичної підго-

товки студентів вищих педагогічних навчальних закладів. 
2. Виявити ефективні організаційні форми, засоби та методи нав-

чальних завдань професійної спрямованості для студентів вищих педа-
гогічних навчальних закладів. 

Викладення основного матеріалу. Аналіз науково-методичної літе-
ратури дозволив констатувати, що в Україні в багатьох вищих педагогіч-
них навчальних закладах відсутній системний підхід до професійної діяль-
ності: не розроблені навчальні програми, які відображали специфіку діяль-
ності майбутніх фахівців; методику розвитку професійно-прикладних фі-
зичних якостей, профорієнтаційний відбір абітурієнтів і т. д. 

Завдяки нашим спостереженням та дослідженням програма ППФП 
майбутніх спеціалістів у процесі педагогічної освіти буде продуктивною, 
якщо: 

- мотиви абітурієнтів будуть враховані при вступі у педагогічний 
ВНЗ у навчальному процесі; 

- програмний матеріал буде розроблений на основі системного під-
ходу з використанням специфічних та не специфічних засобів; 

- формування професійно значущих якостей буде адекватно відобра-
жати специфіку майбутньої діяльності випускників; 

- нормативи з фізичної підготовки студентів будуть орієнтовані на 
нормативні критерії підготовки майбутніх фахівців.  

У зв'язку з цим, нами були проаналізовані та визначені організаційні 
форми, засоби і методи ППФП студентів вищих педагогічних навчальних 
закладів у відповідності з професійними компонентами діяльності фахівця 
(рис. 1). 

Ці блоки за своїм характером і спрямованістю взаємопов'язані та ви-
рішують загальні професійно-педагогічні завдання. Разом з тим ці блоки 
мають свої відмінні риси та свою специфіку. 

Блок видів спорту суворо прикладної спрямованості має свої особли-
вості та специфічну спрямованість. В цей блок входять: туризм та спортивне 
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орієнтування, плавання, рухливі ігри та естафети, настільний теніс. Види 
спорту даного блоку передбачають забезпечення необхідними знаннями і 
навичками студентів у сфері фізичного виховання, розвиток фізичних та 
координаційних здібностей і спеціально-прикладних якостей, формування 
рухових умінь та навичок, забезпечення фізичної готовності до майбутньої 
професійної діяльності. 

 
Професійно-прикладна фізична підготовка студентів вищого 

педагогічного навчального закладу 
Організаційні фо-
рми ППФП: обов'-
язкові та факуль-
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ні, самодіяльні, ін-
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Додаткові фактори: загартування, раціональний 
добовий режим, повноцінне харчування, оздоровчі 

сили природи 
 

Рисунок 1 – Організаційні форми, засоби і методи ППФП студентів  
вищих педагогічних навчальних закладів у відповідності з професійними 

компонентами діяльності фахівця 
 
Блок видів спорту доповнює і збагачує ППФП майбутніх фахівців. Ос-

новними завданнями цього блоку є володіння методикою викладання та тех-
нікою базових видів спорту, необхідних в майбутній професійній діяльності. 

Цей блок видів спорту створює необхідний індивідуальний фонд про-
фесійних умінь та навичок, виховання фізичних та пов'язаних з ними здіб-
ностей, від яких залежить майбутня діяльність фахівців вищих педагогічних 
навчальних закладів. До цього блоку входять: баскетбол, волейбол, футбол, 
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гімнастика, легка атлетика. Ці види спорту здатні спрямовано впливати на 
професійно важливі фізичні якості та психофізіологічні показники. 

Останнім блоком йде блок додаткових факторів, які впливають на 
розвиток фізичних якостей, рухових вмінь та навичок, які вирішують най-
важливішу соціально-біологічну функцію – підготовку здорової, гар-
монійно розвиненої молодідо повноцінного творчого життя та ефективної 
професійної діяльності. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Професійно-
прикладна фізична підготовка студентів уявляє собою підсистему з набо-
ром наступних структурних елементів: мотивація, відбір студентів, органі-
заційні форми, засоби і методи навчання, програмно-методичне і гігієнічне 
забезпечення підготовки. 

Тому виходячи з сучасних вимог професійної освіти вдосконалення 
ППФП студентів вищих педагогічних навчальних закладів можливе тільки 
при вирішенні таких завдань: 

1. Розробити зміст та структуру ППФП у рамках програми з фізичної 
підготовки. 

2. Розробити критерії оцінки і тести контролю психофізичного стану 
студентів. 

3. Створити систему професійного психофізичного відбору 
абітурієнтів, розробити програмно-нормативні основи відбору 

4. Вдосконалити професійну підготовку студентів, використовуючи 
зміст і структуру професійної діяльності. 

5. Розробити модель процесу підготовки майбутніх фахівців за кон-
кретними спеціальностями шляхом дослідження змісту та структури про-
фесійної діяльность.  
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В. В. Золочевський, Н. В. Каменчук 
 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВОЛЕЙБОЛУ  
В ПРАКТИЦІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 

 
Постановка проблеми та її актуальність. На сучасному етапі роз-

витку українського суспільства одним з основних завдань системи освіти 
є виховання здорового покоління, пріоритетного формування у дітей і мо-
лоді загальнокультурної та здоров’язбережувальної компетентностей, що 
визначено положеннями Законів України «Про освіту», «Про фізичну ку-
льтуру і спорт», Державного стандарту базової і повної загальної середньої 
освіти, Загальнодержавною цільовою соціальною програмою розвитку фі-
зичної культури і спорту на 2012–2016 роки та іншими документами. 

Безсумнівно особлива роль у вихованні здорового покоління нале-
жить школі (В. Ареф’ев, Г.Єдинак, 2002). Проте сучасна практика засвід-
чує, що за час навчання у загальноосвітніх навчальних закладах школярі 
втрачають щонайменше третину свого здоров’я, внаслідок зниження рухо-
вої активності через недотримання фізіологічного нормування розумового 
та фізичного навантаження у режимі дня, а також відсутність у них належ-
ної мотивації до занять фізичними вправами (М. Булатова, В. Бальсевич, 
М. Візітей, Т. Круцевич, Т. Ротерс, В. Салов, В. Сутула, Б. Шиян). 

У зв’язку з цим необхідність забезпечення в загальноосвітніх навча-
льних закладах комплексної реалізації навчальних та оздоровчо-виховних 
завдань фізичного виховання з урахуванням індивідуальних мотивів, інте-
ресів і потреб особистості, природних здібностей та стану здоров’я учнів 
актуалізує проблему дослідження особливостей застосування засобів фізи-
чного виховання, зокрема волейболу в урочній та позаурочній формах фі-
зичного виховання школярів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми використання 
засобів фізичного виховання в процесі різних форм фізичного виховання 
школярів досліджувались в роботах В. Ареф’єва, Ю. Васькова, 
Т. Круцевич, Т. Ротерс, В. Сутули, Б. Шияна та ін. Особливості навчання 
основам волейболу школярів, тренування та удосконалення фізичних якос-
тей дітей і молоді засобами спортивних ігор з м’ячем, зокрема волейболу 
розглянуто в роботах А. Беляева, Т. Бондаря, О. Борисова, Ю. Дубенчука, 
Д. Железняка, А. Івойлова, Д. Кудрявця, Н. Стратій та ін. 

Аналіз літературних джерел дає підстави свідчити про те, що про-
блема визначення умов застосування засобів фізичного виховання на уро-
ках та секційних заняттях залишається досить актуальною. 

Отже, необхідність дослідження особливостей застосування волей-
болу у практиці фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закла-
дах  обумовило тему цього дослідження 
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Мета: визначення особливостей використання засобів волейболу 
в практиці фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Викладення основного матеріалу. Одним із засобів фізичного роз-
витку й активного відпочинку школярів завдяки своїй емоційності, впливу 
на підвищення функціональних можливостей організму та розвиток рухо-
вих здібностей дитини є гра у волейбол [2].  

Застосування волейболу на уроках фізичної культури та секційних 
заняттях у загальноосвітніх навчальних закладах як засобу фізичного ви-
ховання учнів сприяє формуванню рухової функції; всебічному гармоній-
ному розвитку рухового апарату і всіх систем організму школярів; розвит-
ку спритності, сили, швидкості, витривалості, гнучкості, формуванню пра-
вильної постави; вихованню наполегливості, сміливості, сили волі, свідо-
мого ставлення до систематичних занять фізичними вправами у подаль-
шому житті [1; 2]. Що підтверджує актуальність використання засобів во-
лейболу як у змісті уроків фізичної культури так і на секційних заняттях та 
інших форм позакласної роботи з фізичного виховання школярів. 

В ході аналізу методичної літератури та програмно-нормативних до-
кументів було з’ясовано, що основи волейболу відповідно до навчальної 
програми «Фізична культура. 5–11 кл.», яка побудована за модульною сис-
темою, вивчаються у загальноосвітніх навчальних закладах у вигляді варіа-
тивного модулю «Волейбол», зміст якого складається з теоретичних відомо-
стей, спеціальної фізичної та техніко-тактичної підготовки волейболістів [3; 
4]. Особливостями при навчанні технічних прийомів з волейболу є те, що на 
кожному уроці необхідно використовувати вправи спеціальної фізичної під-
готовки (прискорення, біг зі зміною швидкості та напрямку за сигналом, ба-
гаторазові стрибки через перешкоди різної висоти, «човниковий біг», впра-
ви з набивними м’ячами тощо), а також дотримуватися методики послідов-
ності навчання передач, прийомів, подач, нападаючих ударів та блокування, 
використовуючи підвідні вправи. Під час першого та другого років навчан-
ня (5–6 кл.) можна використовувати рухливі ігри, які за своїми правилами 
наближені до гри у волейбол – «Малюкбол» («Піонербол»), а потім вже пе-
реходити до навчання гри у волейбол за спрощеними правилами, навички 
гри з яких закріплювати на факультативних та секційних заняттях [4]. 

Позаурочні заняття волейболом доповнюють обов'язковий дидактич-
ний компонент – урок фізичної культури з урахуванням індивідуальних 
мотивів, інтересів і потреб, природних здібностей і стану здоров'я учнів. 
Це насамперед заняття волейболом в секціях і гуртках, самостійні заняття 
волейболом, використання засобів волейболу під час масових фізкультур-
но-оздоровчих і спортивних заходів. Відповідно до завдань які вирішують-
ся на позаурочних заняттях, вони носять переважно навчально-
тренувальний характер [5]. 

Одними з головних завдань позакласної роботи з волейболу є: залу-
чення школярів до систематичних занять волейболом, зміцнення їх здоро-
в'я, виховання в учнів високих морально-вольових якостей, спортивно-
технічне вдосконалення школярів на основі різнобічної рухової підготовки 
та оволодіння ними технікою і тактикою волейболу, підготовка юних ін-
структорів і суддів з волейболу [1].  
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Позакласна робота з волейболу починається з організації секції. Упе-
ршій половині вересня проводять запис школярів в секцію, розподіл по нав-
чальним групам, вибори старост груп та бюро секції, складають план роботи 
і розклад занять. У секцію приймають учнів 3–10-го класів, які мають дозвіл 
батьків і пройшли попередній медичний огляд. Загальне керівництво робо-
тою секції покладається на вчителя фізичної культури, який залучає для 
проведення занять громадських інструкторів, спортивний актив тощо [1]. 

Чисельність комплектованих навчальних груп наступна: дитяча на-
вчальна група (3–4-й класи) – по 25 осіб, підліткова (5–6-й класи) – до 20 
осіб, молодша юнацька (7–8-й класи) – до 18 осіб, старша юнацька (9–10-й 
класи) – до 15 осіб. Допускається комплектування змішаної дитячої групи 
(хлопчики і дівчатка), решта навчальні групи комплектуються окремо для 
хлопчиків і дівчаток. Кількість занять на тиждень і їх тривалість різна: 
в дитячій групі – 2 заняття по 45–60 хв, в підліткової – 2 заняття по 90 хв, 
в юнацьких групах – 3 заняття по 90 хв. Під час канікул бажано збільшен-
ня кількості занять на тиждень [1, 2]. 

Роботу секції волейболу проводять на основі програми, що містить 
теоретичний і практичний матеріал, суддівську і інструкторську практику. 

Особливу увагу під час позаурочних занять волейболом слід зверта-
ти на реалізацію школярами знань, умінь і навичок, набутих на уроках. На 
фізичну, технічну і тактичну підготовку в заняттях відводять різну кіль-
кість часу. Протягом перших двох років навчання на фізичну підготовку 
планують більше часу (слабка фізична підготовка дітей цього віку є галь-
мом при навчанні техніці), на наступних етапах навчання більше часу від-
водять на технічну підготовку, а перед змаганнями на тактичну підготовку. 

На секційних заняттях та шкільних змаганнях учні набувають навичок 
інструктора й судді. Змагання займають істотне місце в підготовці юних во-
лейболістів і значно підвищують ефективність тренувальних занять [5]. 

Отже, використання засобів волейболу у практиці фізичного вихо-
вання в загальноосвітніх навчальних закладах не обмежується тільки шкі-
льними уроками, які є лише початком складної системи процесу фізичного 
виховання школярів, що реалізується протягом шкільного дня в урочних та 
позаурочних формах занять. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз науково-
методичної та спеціальної літератури показав, що волейбол є однією з ос-
новних i невід’ємних частин змісту уроків фізичної культури i факультати-
вних занять, фізкультурно-оздоровчих заходів i спортивних розваг в режи-
мі шкільного дня, позакласної роботи з фізичного виховання школярів. 
Актуальність використання волейболу, як одного з ефективних засобів фі-
зичного виховання школярів у змісті уроків фізичної культури, секційних 
занять та інших форм позакласної роботи з фізичного виховання, виходячи 
з визначених методик, форм та особливостей його застосування, потребує 
подальшого дослідження змістово-методичних умов взаємозв’язку уроків 
та секційних занять з волейболу у середній школі. 
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Г. Г. Некрасов  
 

СТАН ЗДОРОВ'Я МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
З КОМП' ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
 

 
Актуальність. У зв'язку з тим, що значний науково-технічний про-

грес, зростання комп'ютеризації побуту призвели до зміни пріоритетів і пе-
реорієнтації у вихованні молоді та системі підготовки її до майбутньої про-
фесійної діяльності та суспільного життя, все більш актуальною стає про-
блема стану здоров'я людей, які багато часу приділяють комп'ютеру. 

Шкідливий вплив комп'ютера ще далеко не всім відомий і належить 
до факторів малої інтенсивності, негативна дія яких розвивається поступо-
во і приховано. Вона проявляється після багатьох місяців або років праці, 
коли боротися з нею вже нелегко. В багатьох випадках важко навіть встано-
вити головну причину захворювання. 

Ступінь досліджуваності проблеми. Багато вчених і фахівців [1; 4, 
с. 1] звертали увагу громадськості на необхідність вживання заходів для 
зростання не тільки професійних знань, але і комплексної готовності до май-
бутньої трудової діяльності. Тому вивчення проблеми стану здоров'я майбу-
тніх фахівців з комп'ютерних технологій в педагогічному ВНЗ, яка забез-
печує необхідний рівень адаптації і розвиток професійних фізичних і пси-
хофізіологічних здібностей, є своєчасним і актуальним. 

Мета дослідження: дослідити і проаналізувати стан здоров'я майбут-
ніх фахівців з комп'ютерних технологій у педагогічних ВНЗ. 

Завдання дослідження: проаналізувати дані літературних джерел 
щодо шкідливого впливу майбутньої професійної діяльності фахівців з ком-
п'ютерних технологій на стан їхнього здоров'я; провести анкетування сту-
дентів вищих навчальних педагогічних закладів. 
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На думку фахівців (Р. Раєвського, 1998 та ін. [5, с.1]), реальна систе-
ма фізичного виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів, 
що склалася сьогодні в Україні, є малоефективною. Науковці стверджують, 
що вона не забезпечує повною мірою психофізичну готовність випускників 
педагогічних навчальних закладів до життєдіяльності та професійної роботи 
і потребує подальшого удосконалення. Майже 60% молодих вчителів, які по-
ступають на роботу, фізично не готові працювати в тому ритмі і з такою інте-
нсивністю, котрої вимагає їх професія. Це здебільшого призводить до пору-
шень процесу праці, професійних травм та хвороб. 

Методи дослідження. З метою отримання від студентів інформації 
щодо самооцінки стану здоров'я, фізичного стану, динаміки їх зміни в про-
цесі навчання у ВНЗ, рухового режиму, успішності, часу роботи за ПК, 
симптомів, які вони відчувають під час і після роботи з ПК, і необхідності 
знань про профілактичні заходи при роботі за ПК нами була розроблена 
соціологічна анкета, яка містила 25 питань. Проведене в рамках анкету-
вання дослідження було спрямовано на вивчення реальної картини сучас-
ного життя університетської молоді. 

Сутність дослідження. Аналіз відповідей респондентів на питання 
анкети дозволив визначити широкий спектр характеристик, пов'язаних з 
різними аспектами життя студентів. Після обробки відповідей респонден-
тів були отримані такі результати. У анкетуванні брали участь студенти ін-
ституту фізико-математичної та інформативної освіти і науки НПУ імені 
М. П. Драгоманова 1–3-го курсів у кількості 150 осіб. 

Свій стан здоров'я оцінюють як добрий 66,7 % першокурсників, се-
ред третьокурсників ця цифра склала 49,4 %. 

Фізичний стан на першому курсі оцінюють як добрий 51,9 % респон-
дентів, на третьому курсі тільки 46,9 %. 

Аналізуючи динаміку зміни стану здоров'я за час навчання у ВНЗ, 
виявлено, що 3,1% першокурсників відзначають його погіршення, на тре-
тьому курсі ця цифра зростає до 22,6 %. 

Аналізуючи самооцінку здачі Державних тестів можна зробити ви-
сновок, що кількість студентів, котрі вважають, що вони можуть здати 
Державні тести на «відмінно» приблизно однакова на всіх трьох курсах – 
19 %, але кількість студентів, які не в змозі здати Державні тести, збільшу-
ється від 2 % на першому курсі до 8,7 % на третьому курсі. 

Результати анкетування свідчать про те, що відносно високий відсо-
ток респондентів до третього курсу спостерігають погіршення зору на 
27,3 %, тоді як на першому курсі ця цифра складала 9,2 %. Таке значне збі-
льшення скарг на погіршення зору говорить про серйозність проблеми. 
Навчання фахівців з комп'ютерних технологій в педагогічному ВНЗ має 
свою специфіку, яка полягає в тому, що студенти багато часу проводять, 
працюючи за ПК. 

Студенти працюють за ПК не тільки у ВНЗ, але і вдома, причому бага-
то з них до п'ятого курсу мають часткове працевлаштування, яке здебільшого 
пов'язане з роботою за ПК, що підтверджено результатами анкетування. 
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Так, в середньому 44,4 % респондентів першого курсу проводять менше 20 
годин на тиждень за ПК, водночас 41 % студентів старших курсів – більше 
40 годин на тиждень, що в середньому складає до 6 годин на день. 

У 58 % старшокурсників є можливість працювати за ПК додатково. 
При цьому 35–50 % всіх респондентів не знають засобів профілактики 
професійно зумовлених захворювань при роботі за ПК і 61–73 % всіх рес-
пондентів зазначили необхідність отримання такої інформації. 

Вивчаючи тривалість роботи за ПК, після якої студенти починають 
відчувати несприятливі симптоми, можна з'ясувати, що 38,9 % студентів 
першокурсників відчувають несприятливі симптоми уже після 1–2 годин 
роботи за ПК. На нашу думку, ці цифри, швидше за все, свідчать про низь-
кий рівень адаптації першокурсників до нового ритму життя і умов нав-
чання. Адаптація супроводжується важливим перебудуванням психічних і 
фізіологічних станів організму. 

З найбільш поширених симптомів (табл. 1) можна виокремити такі: 
головний біль і біль в очах; стомлення, запаморочення; сонливість протя-
гом дня; печіння очей, сльозливість; порушення візуального сприйняття 
(неясність зору на близькій або далекій відстані), причому зазначені симп-
томи відчуває значний відсоток студентів всіх курсів. 

 
Таблиця 1 – Негативні симптоми, що відчувають студенти після 

роботи за ПК 

Симптоми після роботи за ПК, % 1 курс 
n = 56 

2 курс 
n = 43 

3 курс 
n = 51 

Головний біль 21,2 20,7 30,2 
Втома, головокружіння 15,1 12,5 17,3 
Порушення сну 4,1 6,5 5,2 
Сонливість 19,2 21,7 25,4 
Зміна настрою 12,4 15,4 11,5 
Підвищена дратівливість 6,3 8,1 14,6 
Депресія 2,3 3,9 4,5 
Зниження інтелектуальних можливостей,  
погіршення пам'яті 

2,1 4,3 7,4 

Печуть очі 18,6 21,0 23,5 
Біль у м'язах 3,2 6,1 7,5 
Біль у ділянці серця, нервове серцебиття 2,1 3,5 4,1 
Погіршення візуального сприйняття (неяс-
ність зору на близькій чи далекій відстані) 

15,2 13.5 18,1 
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Заслуговує на увагу також той факт, що 23–27 % респондентів всіх 
курсів займаються фізичною культурою менше ніж 3 години на тиждень. 
Ця інформація, може свідчити про байдуже ставлення до фізичної культу-
ри, нерозуміння важливості поліпшення засобами фізичної культури влас-
ного здоров'я. Більшість студентів на старших курсах припиняють заняття 
фізичною культурою й спортом, що призводить до виникнення гіподина-
мії. А на тлі зниження рухової активності знижується фізична й розумова 
працездатність, адаптивні можливості організму в осіб розумової праці.  

Слід також зазначити, що додатково в спортивних секціях займають-
ся 52,6 % першокурсників, а на третьому курсі ця цифра склала лише 
32,8 % респондентів. 

Результати анкетування свідчать про досить високий відсоток респо-
ндентів – 25,7 %, які вказали на наявність у них хронічних соматичних за-
хворювань, у зв'язку з чим 21,1 % з них перебували на диспансерному об-
ліку. Ці дані збігаються з дослідженнями, проведеними в Україні останні-
ми роками [2; 3, с. 3] і підтверджують загальну ситуацію щодо погіршення 
стану здоров'я сучасної молоді. 

Основні висновки. Таким чином, у період навчання у вищому нав-
чальному закладі збільшується обсяг інформації й зростає емоційне наван-
таження у студентів педагогічних ВНЗ на фоні зниження рухової активнос-
ті, що призводить до послаблення організму, гіподинамії, погіршення пси-
хофізичного статусу й зниження фізичної підготовленості та стану здоров'я. 
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Н. Ю. Борейко, Л. Л. Азаренкова  
 

УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ  
З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 
Актуальність дослідження. Комп’ютеризація усіх сфер життя, від-

сутність у держави системного підходу до фізичного виховання населення 
і як слідство низький рівень здоров’я у студентській молоді. Усе це ускла-
дняється постійним підвищенням емоційного та нервового напруження, 
збільшенням навантаження на органи зору, а це спричиняє у студентів 
зменшення енергетичного потенціалу, зниження працездатності та стійко-
сті до захворювань. Тому 4 години на тиждень занять фізичним вихован-
ням у вищих навчальних закладах, не забезпечує біологічну потребу лю-
дини в рухах. Через це необхідно розробляти цілісну систему фізичного 
виховання, яка буде спрямована на формування у студентів культурної 
звички систематично займатись фізичним самовдосконаленням. 

Важливо також підкреслити, що саме студентський вік це останній 
етап, перед стартом до самостійного життя. Тому під час навчання у ви-
щому навчальному закладі дуже важливо закласти механізми, що дозво-
лить після закінчення навчання у вищих навчальних закладах, продовжити 
заняття фізичним вихованням самостійно.  

Аналіз останніх досліджень. Питанням фізичного виховання  сту-
дентської молоді, присвячені дослідження багатьох науковців (В. М. Вовк, 
В. І. Ільїнич, Л. Я. Іващенко, Н. П. Страпко, В. В. Понаморьова, 
В. В. Шигалевський, А. О. Андрющук та ін.) [2; 3; 4; 5; 6]. Аналіз цих 
праць свідчить про відсутність системного дослідження проблеми форму-
вання у студентів вищих технічних навчальних закладів культурної звички 
систематично займатись фізичним самовдосконаленням. В роботах лише 
констатується низький рівень мотивації до самостійних занять. 

Мета дослідження полягає у визначенні умов ефективної організації 
самостійної роботи з фізичного виховання у вищій школі. 

Викладання основного матеріалу. Обов’язкові навчальні заняття 
не можуть у повному обсязі вирішити усіх завдань фізичного виховання, 
тому мають доповнюватися самостійною роботою, адже саме в такий спосіб 
конкретизується особистісна мета фізичного виховання, ураховується інди-
відуальний рівень підготовленості та рухової активності, здоров’я, інтересів 
та бажань кожного студента. Серед форм самостійної роботи можна визна-
чити – ранкову зарядку, фізичні вправи протягом дня (міні-комплекси), са-
мостійні тренування, консультативні заняття, масові оздоровчі та спортивні 
заходи у вільний час [1]. Визначення різноманітних форм самостійної робо-
ти не гарантує їх успішного впровадження у практику. 

Опитування 378 студентів 1–4-го кусу, які не займаються самостій-
ною роботою, допомогло визначити основні причини чому вони не приді-
ляють увагу самостійним заняттям. На першому місці це брак часу (37 % 
опитаних), відсутність знань, умінь і навичок організації самостійних за-
нять – 29 %, нерозуміння мети – 22 %, не змогли відповісти –12 %. 
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З метою покращення становища, а саме для цілеспрямованого управ-
ління самостійною роботою у студентів експериментальних груп формува-
лась готовність до самостійних занять фізичним вихованням. Формується 
готовність до самостійної роботи у процесі обов’язкових занять з фізичного 
виховання, які цілеспрямовано організується у вищих навчальних закладах. 

Для покращення організації самостійної роботи було розроблено сис-
тему заходів кафедри фізичного виховання, спрямованих на створення опти-
мальних умов формування готовності до самостійної роботи. Навчання було 
побудована таким чином, що система знань з фізичного виховання спочатку 
послідовно розкривалась на елементарному рівні, а потім ускладнювалась та 
розширювалась розглядом особливостей фізичного розвитку студента. 

З метою надання студентам знань та навичок свідомого та методично 
правильного використання засобів фізичної культури було збільшено кіль-
кість теоретичних та методологічних занять, на яких були розглянуті такі пи-
тання: «Основи методики самостійних занять з фізичного виховання», 
«Складання індивідуальних програм», «Методика підбору засобів фізичного 
виховання», «Методика використання «малих форм» фізичної культури в 
режимі навчання», «Самоконтроль у процесі фізичного виховання». Теорети-
чна підготовка здійснювалась на лекціях-бесідах, які були спрямовані на те, 
щоб активізувати навчальну діяльність студентів, розвивати їх свідомість, 
творче мислення, закладати свідоме позитивне ставлення до практичних са-
мостійних занять. До таких лекцій студентам пропонувалося самостійно го-
туватися, при цьому необхідно було не тільки зібрати і вивчити, але й про-
аналізувати необхідний матеріал, зробити висновки і висловити свою думку. 
Під час лекції студентам надавалась можливість виступити з доповіддю, ви-
класти свою думку та погляди на ту чи іншу проблему, а наприкінці – разом 
із викладачем сформулювати загальні висновки. Така методика навчання ак-
тивізувала діяльність студентів, додала можливість створити сприятливі умо-
ви для розвитку ініціативи, творчості, самовдосконалення [1]. 

Здобуті на заняттях знання з математичного підрахунку фізіологічної 
реакції організму на навантаження (пульсометрії, рівня працездатності та 
ін.) студенти потім із задоволенням використовували самостійно. Резуль-
тати спостереження студенти записували до щоденника самопідготовки. 
Методична підготовка студентів до самостійної роботи здійснювалась під 
час практично-методичних занять. Основна мета цих занять – опанування 
технології індивідуальної фізичної підготовки. Лише навчивши студента 
самостійно організовувати своє самовдосконалення, заклавши в нього пот-
ребу для цього, можна забезпечити зростання і найкращу його реалізацію.  

Під час методичних занять у студентів формувались уміннями моде-
лювати свою самостійну роботу: по-перше, планувати самостійні заняття 
у режимі дня (вранці у вигляді зарядки, вдень – у вигляді фізкультпауз 
в процесі навчання і ввечері - в процесі спортивних ігор, прогулянки на 
свіжому повітрі, загартуванні тощо); по-друге, самостійно робити вибір за-
собів: фізичних вправ із різних видів спорту та їх систематично самостійно 
виконувати; по-третє, забезпечувати самоконтроль за інтенсивністю 
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або обсягом виконуваного фізичного навантаження; по-четверте, здійсню-
вати оцінювання й урахування показників своєї підготовки і зіставлення з 
еталоном, а також із попередніми показниками; по-п’яте, корегувати про-
грами самостійної роботи. 

Сформовані вміння і навички практичної організації самостійної роботи 
використовувалися студентами експериментальних груп під час екзаменацій-
ної сесії, і в літній канікулярний час, коли самі студенти створювали раціона-
льний режим підготовки до іспитів та відпочинку, запобігаючи емоційному 
стомленню. Після проведення формувального експерименту у використанні 
самостійних занять відбулися певні зміни. Результати дають можливість конс-
татувати, що студенти експериментальних груп після впровадження означених 
умов позитивно поставилися до самостійних занять і виявляють ціннісне став-
лення до самостійних занять – кількість студентів, які самостійно використо-
вують вправи зросла на 52 %, а у контрольних зміни не відбулись. 

Констатовано позитивні зміни у студентів експерментальних груп в 
умінні планувати, організовувати самостійні заняття з фізичного вихован-
ня, здійснювати самоконтроль за навантаженням під час занять, аналізува-
ти показники за діагностичними тестами результатів таких занять, вести 
облік та самоконтроль, що дозволили встановити динаміку зміни рівня го-
товності до самостійних занять. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Становлення 
процесу фізичного самовиховання студентів визначається взаємозв'язком і 
цілісністю взаємодії його зовнішніх умов (система заходів забезпечення са-
мостійної роботи) і внутрішніх факторів (готовність студентів до самостій-
ної роботи). Теоретико-методична підготовка до самостійної роботи розви-
ває самосвідомість і забезпечує сформованість позитивного ставлення до 
самостійної роботи, а також знань та навичок її організації. Навчання мето-
диці самовиховання і включення її в діяльність дозволяє розширити досвід 
студентів щодо організації самостійно роботи. Студентські роки повинні 
використовуватися для формування готовності до самостійних занять. 

В подальшому необхідно готувати викладачів до вдосконалення су-
часної системи фізичного виховання та розробляти методичне забезпечен-
ня системи. 
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М. Г. Почерніна, Є. В. Селіванов  
 

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧОЮ ХОДЬБОЮ  
НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУ 

СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ 
 
Постановка проблеми та її актуальність. На сьогодні організація 

рухової активності набула особливої актуальності внаслідок порушення 
балансу між вжитою їжею, фізичним навантаженням і відпочинком люди-
ни. Людство спіткало безліч хвороб, серед яких переважають хвороби сер-
цево-судинної системи. Смертельні випадки на заняттях з фізичної культу-
ри неабиякнасторожили суспільство. Раціональна організація занять із фі-
зичної культури в спеціальнихмедичних групах дасть змогу підвищитифу-
нкціональний рівень систем та запобігти багатьомхворобам. Найбільший 
профілактичний вплив мають вправи аеробного характеру, які розвива-
ютьфізичну витривалість. Ефективним і доступним засобом зміцнення 
здоров'я студентів спеціальноїмедичної групи є ходьба [3].  

Навчальні заняття з фізичного виховання студентів, які мають відхи-
лення в стані здоров’я,  посідають важливе місце в системі вищої освіти. 
Основні завдання цих занять повинні бути спрямовані на зміцнення сер-
цево-судинної, дихальної й систем травлення студентів. Розв’язання цих 
завдань можливе в процесі виконання м’язової діяльності аеробної спря-
мованості. Тому уведення додаткових занять з оздоровчої ходьби студен-
там спеціальних медичних груп і дослідження їх впливу на серцево-судину 
систему (ССС) є актуальною проблемою.  

Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Про користь занять 
ходьбою часто йдеться влітературі, про це також переконливо свідчать да-
ні, що абсолютна частота смертей у людей, якізаймаються фізичними 
вправами, наприклад бігом підтюпцем чи ходьбою, у сім разів нижча, ніж 
улюдей відповідного віку з низькою руховою активністю. Дослідження 
психолога Енн Флетчер ізМайамського університету засвідчують, що 10-
тижнева програма аеробних вправ зменшує депресію,роздратованість і по-
кращує імунні реакції [4]. У книзі доктора Кеннета Купера науково обґру-
нтовано важливість фізичних навантажень аеробної спрямованості, для 
зміцнення здоров’я. Ходьба як самостійна фізична вправа є ефективним лі-
кувально-профілактичним та відновлювальним засобом, використовується 
для активізації органів кровообігу, дихання та обміну речовин. Установле-
но, що для нормального активного стану організму й підтримки здоров’я, 
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людина повинна робити щодоби до 10 000 кроків, тобто за середньої ши-
рини кроку 70–80 см проходити за день 7–8 км [2].  

У результаті регулярних занять вправами на витривалість удоскона-
люються функції дихання: збільшуються сила та потужність дихальних 
м'язів, життєва ємність легень, максимальна вентиляція легень, створю-
ються сприятливі умови для виконання м’язової роботи, відбувається збі-
льшення показника максимального поглинання кисню [1]. 

Мета дослідження: оцінити зміни в показниках стану ССС та рівня 
фізичної працездатності під впливом занять оздоровчою ходьбою студен-
тів спеціальної медичної групи. 

Методи й організація дослідження. Для проведення дослідження 
сформовано дві групи – контрольну і основну, – які нараховували по 10 
осіб віком від 17 до 23 років. В контрольну групу відібрано студентів спе-
ціальної медичної групи, які навчаються у Харківському національному 
медичному університеті, до основної – студентів, котрі займаються за ос-
новною програмою з фізичного виховання. На початку дослідження ним 
прочитано лекцію про користь фізичної активності, а саме занять оздоров-
чою ходьбою. Проведено анкетування для визначення протипоказань 
до занять фізичною культурою в основній групі. На наступному етапі про-
ведено тести: 12-хвилинний тест ходьби та бігу підтюпцем К. Купера для 
визначення рівня фізичної підготовленості й тест Руф’є для оцінки стану 
ССС на початку та в кінці дослідження, також частоти серцевих скорочень 
(ЧСС) у положенні лежачи 5 хв (фонова проба) і стоячи 6 хв (ортостатична 
проба). Після проведення тестів для кожного студента індивідуально роз-
роблено короткострокову програму занять оздоровчою ходьбою. За основу 
побудови взято програми занятьоздоровчою ходьбою Кеннета Купера 
та Юрія Вадимовича Субботи [1; 5]. Окрім того, кожному досліджуваному 
запропоновано комплекс спеціальних вправ відповідно до їх діагнозу, 
за яким вони були зараховані до спеціальної медичної групи, а також ком-
плекс вправ для розминки й розвитку гнучкості, котрі легко можна вико-
нувати в домашніх умовах.  

Заняття проводилися самостійно студентами 3–5 разів на тиждень. 
Щотижня на занятті з фізичної культури здійснювали контроль виконання 
програми, ведення розробленого нами щоденника власних спостережень. 
До нього включено методичні рекомендації щодо занять, нарахування ба-
лів здоров’я в процесі виконання програми, методика підрахунку пульсу та 
визначення частоти серцевих скорочень. Дослідження  проводилося протя-
гом одного місяця з 25.11.2009 по 25.12.2009.  

За показниками ЧСС у фоновій пробі (78,90±4,30 уд.·хв), ортопробі 
(103,00±14,45 уд.·хв) та приросту ЧСС в ортопробі (28,99±10,43 уд.·хв) ви-
значено вищі показники в контрольній групі, що свідчить про нижчий рі-
вень функціонування ССС порівняно з основною групою, де показниками 
ЧСС у фоновій пробі (75,40±9,24 уд.·хв), ортопробі (91,45±11,11 уд.·хв) 
й приросту ЧСС в ортопробі (22,22±11,81 уд.·хв), відповідно, нижчі. За резуль-
татами тесту Руф’є – 13,92±3,42 у. о., де 40 % отримали оцінку незадовільно, 
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20 % – слабко і 40 % – посередньо порівняно із основною групою, де пока-
зники за цим тестом становили 7,08±1,78 у. о., де 10 % – слабко, 50 % – по-
середньо, 40 % – добре. За тестом Купера студенти контрольної льної гру-
пи долали 2,00±0,12 км. У них виявлено вірогідно нижчий рівень (p < 0,01) 
у функціонуванні ССС та працездатності порівняно зі студенти основної  
групи, котрі долали 2,27±0,21 км.  

Зважаючи на це, нами запропоновано такі програми занять оздоров-
чою ходьбою для студентів із посередньою й незадовільною оцінкою стану 
ССС. Для студентів з оцінкою «задовільно» перший тиждень занять розпо-
чинався з 20 хв ходьби (2,0–2,8 км) зі швидкістю 5,5–6,5 км·год та реакці-
єю ЧСС за 1 хв 120–145 уд. У процесі виконання програми здійснювалося 
поступове збільшення тривалості й інтенсивності. На останньому тижні 
параметри були такими: тривалість – 40 хв (4,0– 4,8 км), швидкість – 6,2–
6,8 км·год , ЧСС за 1хв – 140–150 уд. Для студентів з „оцінкою”  незадові-
льно параметри навантаження були дещо нижчі. Перший тиждень занять 
розпочинався також із 20 хв ходьби (1,8–2,2 км) зі швидкістю 4,5–5,0 
км·год та реакцією ЧСС за 1 хв 120–142 уд. На останньому тижні парамет-
ри були такими: тривалість – 40 хв (3,7–4,2 км), швидкість – 5,0–6,0 
км·год- 1 , ЧСС – за 1хв 135–145 уд.  

Після закінчення занять за запропонованими студентам контрольної 
групи програмами ми відзначили зміни в роботі ССС. Показники ЧСС 
у фоновій пробі дещо знизилися та становили 78,83±5,89 уд.·хв, значно 
нижчими вони були в ортопробі –  97,60±10,37 уд.·хв  та за приростом 
ЧСС в ортопробі 23,89±8,26 уд.·хв  , порівняно з такими ж показниками на 
початку дослідження та основною групою, де ЧСС у фоновій пробі – 
74,70±12,57 уд.·хв  , в ортопробі – 90,70±11,43 уд.·хв  , за приростом ЧСС 
в ортопробі – 22,11±11,90 уд.·хв. Вірогідні зміни в показниках тесту Руф’є, 
який становив 9,92±1,80 у. о. (p < 0.01), де 10 % отримали оцінку незадові-
льно, 20 % – слабко, 60 % – посередньо, 10 % – добре, тоді як у основній-
ній групі – 7,00±1,09, де 10 % отримали оцінку слабко, 40 % – посередньо, 
50 % – добре. За тестом Купера долали 2,28±0,18 км, тоді як у студентів 
основної  групи ці показники залишилися майже незмінними 2,21±0,17 км, 
відповідно. Це свідчить про покращення в роботі серцево-судинної систе-
ми та зниження толерантності до фізичних навантажень по закінченню 
програми занять оздоровчою ходьбою студентами спеціальної медичної 
групи. Тоді як у студентів основної групи, які не займалися за цією про-
грамою, не було відзначено особливих змін. 

Висновки. 1. Як свідчить огляд літературних джерел, оздоровча хо-
дьба є вправою аеробного характеру, ефективним лікувально-
профілактичним і відновлювальним засобом, використовується для активі-
зації органів кровообігу, дихання та обміну речовин. Вона має надзвичайно 
широкий діапазон навантажувального впливу, що дає змогу дуже легко до-
зувати навантаження стосовно до віку й ступеня підготовленості.  

2. У результаті проведеного нами дослідження в експериментальній 
групі відзначено значні зміни показників ЧСС в ортопробі (на початку – 
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103,00±14,54 уд.·хв, у кінці – 97,60±10,37 уд.·хв) і за приростом ЧСС 
в ортопробі (на початку – 28,99±10,43 уд.·хв, у кінці – 23,89±8,26 уд.·хв), 
порівняно з показниками на початку дослідження.  

3. Нами визначено вірогідну різницю (p<0,01) в показниках тесту 
Руф’є в експериментальній групі (3,92±3,42 у. о. та 9,92±1,80 у. о.), відпо-
відно, на початку й у кінці дослідження.  

4. За результатами тесту Купера встановлено вірогідну різницю 
в працездатності студентів експериментальної групи (2,00±0,12 км 
та 2,21±0,17 км на початку й у кінці дослідження, відповідно).  

5. Установлені нами результати засвідчують покращення роботи се-
рцево-судинної системи та зниження толерантності до фізичних наванта-
жень по закінченню програми занять оздоровчою ходьбою студентами 
спеціальної медичної групи. Тоді як у студентів контрольної групи, які не 
займалися за цією програмою, не було відзначено особливих змін.  

Перспективним у цьому напрямі є дослідження впливу вегетативної 
нервової системи на роботу ССС під впливом занять оздоровчою ходьбою.  
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НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ  

ДО СВОГО ЗДОРОВ’Я  
 

Постановка проблеми та її актуальність. Проблема формування, 
зміцнення та збереження здоров’я в широкому розумінні на особистісному 
та суспільному рівнях у наш час набула загальнопланетарного значення 
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й розглядається як така, що кардинально змінює подальший розвиток лю-
дини. Життя та здоров’я людини виступають найвищою цінністю й одним 
з головних показників цивілізованості суспільства.  

У сучасних умовах актуалізується потреба суспільства у формуванні 
здорового покоління. Це обумовлено сукупністю факторів: екологічними 
(наслідки чорнобильської аварії, масштабні техногенні впливи), економіч-
ними (зниження рівня життя громадян України внаслідок соціально-
економічної кризи), соціальними (поява у суспільстві нових соціальних 
еталонів, стандартів, потреб, пріоритетів та цінностей). Немаловажну роль 
грає і зниження можливостей держави в оздоровленні громадян: скорочен-
ня рекреаційних, культурних, методичних програм. Нормативними для на-
вчальних закладів різного рівня стають курси валеології, санітарно-
гігієнічного просвітництва, створюються екологічні центри для роботи 
з молоддю, зростає кількість наукових досліджень з проблеми формування 
у студентів ставлення до здоров'я, як до життєвої цінності. Під час навчан-
ня у вищому навчальному закладі в студентів формується інша активна 
життєва позиція, ніж у шкільні роки, і вони по-іншому оцінюють свої мо-
жливості. Їхня свідомість досягає рівня, при якому виникає потяг до само-
освіти, самовиховання, самовдосконалення, що в кінцевому рахунку приз-
водить до розуміння здоров’я як цінності й виникнення почуття відповіда-
льності за його стан. Разом з тим, система стійких переконань притаманна 
не всім студентам, деякі з них не можуть самостійно визначитися у виборі 
своєї позиції щодо здоров’я як життєвої цінності. 

За останніми науковими даними, до 90 % студентів мають серйозні 
відхилення в стані здоров’я, 50 % і більше знаходяться на диспансерному 
обліку, кожний 5-й студент (на гуманітарних факультетах – кожний 3-й, 
а іноді навіть 2-й) віднесений до підготовчої та спеціальної медичної групи 
або звільнений за станом здоров’я від фізичних навантажень; рівень більше 
ніж 50 % молодих людей, які навчаються у вищих навчальних закладах 
нашої країни, не відповідає навіть середньому рівню державного стандарту 
фізичної підготовленості, що гарантує стабільне здоров’я. Таке становище 
пов’язується з тим, що для сучасної молоді підвищення рівня свого здо-
ров’я не набуває першочергового значення. При цьому вона не має й необ-
хідних знань, життєвого досвіду, що дозволили б їй зберегти свою особис-
тість, засвоїти оптимальні норми життя, засновані на розумінні здоров’я як 
найбільшої цінності. 

Серед технічних спеціальностей є такі, які висувають особливі спе-
цифічні вимоги до функціональних, рухових і психологічних можливостей 
фахівців. Для успішної роботи в цих умовах в професійній підготовці май-
бутніх фахівців харчової промисловості  необхідно цілеспрямовано форму-
вати ціннісне ставлення до здоров'я. Організаційно – методичними формами 
рішення оздоровчих задач, зокрема у вузах технічного профілю покладають 
переважно на кафедри фізичного виховання. Аналіз діючих у вищих техніч-
них закладах навчальних планів та програми з фізичного виховання до-
водить, що зростання об'єктивної потреби суспільства у формуванні фізичного 
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здорового активного покоління майбутніх працівників не в значної мірі 
знайшло у них своє відображення. Порівняно з іншими учбовими дисцип-
лінами на предмет «Фізичне виховання» відводиться найменша кількість 
навчальних годин, тому формування ціннісного ставлення до здоров'я у 
структурі професійної підготовки залишається досить низьким. Тому ос-
новним фактором орієнтації молоді на підтримку здорового способу життя 
є формування відповідних аксіологічних основ, актуалізація окремих цін-
нісних складових. Успіх будь-якої програми  буде досягнуто лише тоді, 
коли зовнішні стимули перейдуть у внутрішню мотивацію, тобто буде 
сформовано ціннісне ставлення до відповідних явищ та подій. В той же час 
проблема формування ціннісного ставлення майбутніх фахівців харчової 
промисловості до здоров'я, а отже, і до значущого компонента освітньо-
кваліфікаційної характеристики спеціальності у структурі професійної під-
готовки розроблена недостатньо. 

Питанням формування ціннісного ставлення учнівської та студент-
ської молоді до свого здоров’я присвячені дисертаційні дослідження Т. Бе-
лінської, Т. Вершиніної. Окремі аспекти цієї проблеми були предметом на-
укових досліджень В. Горащука, М. Гриньової, В. Бабича, Ю. Драгнєва, 
Г. Кривошеєвої, С. Лебедченко, М. Литвинової, Л. Овчиннікової та ін. 

Різні аспекти збереження здоров'я, здоров’язберігаючих технологій 
та формування культури здорового способу життя досліджували різні нау-
ковці: В. Бабаліч (формування у студентів-медиків готовності до реалізації 
ідей здорового способу життя у майбутній професійній діяльності), 
Н. Башавець (формування світоглядної культури здоров’язбереження), 
Л. Безугла (організація самостійної роботи з формування культури здоро-
в'я), С. Грімблат (здоров'язбережувальні технології), Л. Сущенко (соціаль-
на технологія культивування здорового способу життя) тощо. 

Протягом тривалого часу проводяться соціологічні опитування щодо 
ціннісних орієнтацій студентської молоді на здоровий спосіб життя, зок-
рема у наукових дослідженнях таких авторів, як Крівошєєва Г. Л. , Пи-
вень М. І., Стасюк Р., Антонова Н. О., Смакула О. І., Воронін Д. Є. та ін-
ших. Аналіз наукової літератури дає уявлення про сучасний рівень розроб-
леності проблеми як у цілому так і окремих її аспектах. 

Це обумовило вибір теми статті «Необхідність формування в майбутніх 
фахівців харчової промисловості ціннісного ставлення до свого здоров’я».  

Формулювання цілей роботи. Метою статті є виявлення сукупності 
умов, які сприятимуть формуванню у майбутніх фахівців харчової промис-
ловості ціннісного ставлення до здоров'я у процесі професійної підготовки. 

Відповідно до мети визначені такі завдання: 
– виявлення реального становища рівня фізичного здоров'я студентів  

та їх ставлень до фізичної культури; 
– вивчення ступеню вивченості проблеми формування мотиваційних 

основ, щодо ціннісного ставлення до здоров'я майбутніх фахівців харчової 
промисловості. 
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Методи та організація досліджень 
Дослідження по визначенню стану здоров’я проводились впродовж 

двох років.У дослідженні взяли участь 778 студентів 1-х курсів, які за ста-
ном здоров’я віднесені до основної медичної групи та професійно не 
займалися спортом. Дослідження проводились серед студентів факульте-
тів: економіки та бізнесу,технології та безпеки м’ясних та молочних про-
дуктів, інноваційних технологій харчування та ресторанної справи, мене-
джменту та маркетингу, технології хлібопродуктів та кондитерських виро-
бництв.  

Ставлення студентів до фізичної культури визначали за методом со-
ціологічного опитування. Спеціально розроблені анкети включали перелік 
питань, спрямованих на ставлення до фізичної культури і спорту, раціона-
льного харчування, відпочинку, режиму дня, виявлення шкідливих звичок 
та інші.  

Визначення рівня фізичного (соматичного) здоров'я студентів  здійс-
нювалось на основі експрес-оцінювання рівня фізичного (соматичного) 
здоров'я у чоловіків та жінок (по Г. Л. Апанасенко, Науменко, 1988 р.). 

Визначалися п'ять рівнів стану фізичного здоров’я – високий, вище 
середнього, середній, нижче середнього, низький. При цьому в розрахунок 
брали наступні показники: ваго-ростовий індекс, дихальний індекс, тест 
Робінсона, силовий індекс, час відновлення пульсу після фізичного наван-
таження (20 присідань за 30 секунд) та протягом 3-х хвилин.  

Результати дослідження 
В останні десятиліття в спеціальній літературі запропонований тер-

мін «фізичне здоров’я», який визначається як динамічний стан, що характе-
ризується резервом функцій органів та систем організму і являється основою 
для виконання індивідом своїх біологічних та соціальних функцій. Кожен з 5-
ти рівнів фізичного здоров’я забезпечується відповідним рівнем функціону-
вання органів та систем [Апанасенко Г. Л., 1992, Апанасенко Г.Л., Волгина 
Л. Н., Бушуєв Ю. В., 2002; Круцевич Т. Ю., 1999; Круцевич Т. Ю., 2003]. За 
експрес-шкалою Г. Л. Апанасенко, 42,6 % студентів 1-го курсу мають низь-
кий рівень здоров'я; 23,8 % студентів – нижче середнього; 28,9 % студентів 
– середній. Лише у 4,7 % студентів 1-го курсу – рівень здоров'я вищий за 
середній. Високий рівень здоров'я у студентів не простежувався. 66,4 % 
першокурсників, рівень здоров'я яких низький та нижче середнього, вже 
мають хронічні захворювання, тому потребують особливої уваги (рис.1). 

Аналіз анкетних даних першокурсників виявив, що 21,4 %, тобто 
кожен п'ятий майбутній фахівець-харчовик має звичку до тютюнопаління. 
Переважаюча більшість опитаних цілком справедливо вважають, що па-
ління є причиною виникнення ряду захворювань серцево-судинної системи 
(65 %) і органів дихання (81 %). Дуже великий відсоток студентів вжива-
ють алкогольні напої (72,5 % юнаків та 51,6 % дівчат). Найпопулярнішим 
серед студентів є пиво. Його вживають 55,8 % юнаків і 51,2 % дівчат.  
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Оброблення результатів опитування показала, що регулярно займа-
ються фізичною культурою та спортом лише 19,7 % (10,8 % дівчат, 27,2 % 
юнаків), а взагалі не займаються 79,8 % (87,2 % дівчат і 73,8 % юнаків). 

 
 

Рисунок 1 – Рівень фізичного здоров'я студентів за експрес-шкалою  
Г. Л. Апанасенко 

 
Результати тестування та соціологічне опитування  показали, що на 

першому курсі у студентів не сформована стійка установка до здорового 
способу життя, недостатній набір знань, умінь і навичок, які б давали змо-
гу особистості ефективно діяти або виконувати певні функції зі зміцнення 
здоров'я. Студенти не вміють встановлювати зв'язки між знаннями з про-
блем здоров'я та власним способом життя, що не сприяє ефективному під-
вищенню рівня фізичного здоров'я.  

Про недостатньо ефективну побудову занять з фізичного виховання 
свідчать відповіді студентів. Зокрема, їх не задовольняє спрямованість за-
нять (29 %), зміст занять (31 %), недостатнє або надмірне навантаження 
(16 %), відсутність музичного супроводу (11 %) та інше. 

Проведений аналіз засвідчив, що складовою частиною процесу нав-
чання та його результатом є ціннісний компонент освіти. Тому звернення 
до проблеми формування ціннісного ставлення майбутніх фахівців харчо-
вої промисловості до культури здоров'я не є частковим аспектом роботи 
щодо організації навчального процесу. Це важливий напрям виховної ро-
боти щодо оптимізації структури духовних цінностей майбутніх фахівців. 

Турботою про фізичне здоров'я студентів займається кафедра фізич-
ного виховання, де основний акцент робиться, як правило, на вирішення 
завдань загально фізичної і спортивної підготовки. Внаслідок цього студе-
нтам важно усвідомити функціональний вплив відповідальних занять на їх 
особистісний і професіональний розвиток. Тому сьогодні актуальним за-
вданням професійної підготовки майбутніх фахівців харчової промислово-
сті є формування у студентів ціннісного ставлення до здоров'я, не тільки 
засобами фізичного виховання,але і використання засобів та форм спеціа-
льних предметів, які формують особистість спеціаліста та професійну ком-
петентність. Лише в цьому випадку професійна підготовка буде охоплюва-
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ти весь спектр потенційних можливостей направлених на формування цін-
ностей здоров'я особистості. 

Вирішення цього завдання в свою чергу вимагає дослідження тих 
чинників, які визначають ставлення майбутніх фахівців харчової промис-
ловості до цінностей здоров'я, виявлення тих детермінант, що обумовлю-
ють їх ставлення до фізичного виховання та культури здоров'я, в їх особис-
тісному, соціальному і професійному ракурсі. 

Для визначення відношення студентів – майбутніх фахівців харчової 
промисловості до здоров'я, як до життєвої цінності був запропонований 
анкетний опит, в якому на кожне питання анкети приводилося від 4 до 10 
варіантів відповіді, в діапазоні від правильного, який відповідає сучасним 
науковим вимогам, до невірної відповіді. Визначене, таким чином, відно-
шення до здоров'я кожного студента оцінювалося залежно від правильної 
відповіді за 5-ти бальною шкалою. 

Були розраховані середня оцінка ціннісного відношення до здоров'я, 
а також коефіцієнт кореляції між рівнем фізичної активності і знаннями 
про здоровий спосіб життя. 

Виявилася диспропорція у визначенні впливу головних чинників на здо-
ровий спосіб життя, лише 64,2 % студентів – харчовиків змогли правильно ви-
значити ступінь впливу чинників, і лише 31,4 % виявилися компетентними в 
питаннях знання і застосування основних оздоровчих систем у вільний час. 

Аналіз мотивів занять фізичною культурою і спортом дозволяє зро-
бити висновок про те, що зв'язок між структурними компонентами моти-
ваційної основи носить складну неоднозначну залежність. 

Суть цієї залежності може бути виражена в наступних характеристиках: 
– у багатьох студентів – харчовиків заняття фізичною культурою 

обумовлюють не стільки бути здоровим і фізично розвиненим, скільки ба-
жання отримання заліку при мінімальних фізичних зусиллях; 

– у більшості студентів – майбутніх фахівців харчової промисловості 
низький рівень знань з специфічних вимог до функційних, рухових та пси-
хологічних можливостей, які висуваються до фахівців харчової промисло-
вості в умовах виробництва; 

– студенти більшою мірою не розуміють ролі здоров'я, як щонайви-
щої цінності життя в долі кожної окремої людини. І як наслідок, часто іг-
норують заходи, засоби, форми і способи фізичної культури, які викону-
ють визначальну роль для підтримки і зміцнення здоров'я; 

– у студентів не сформована стійка установка до здорового способу 
життя, недостатній набір знань, умінь і навичок, які б давали змогу особи-
стості ефективно діяти або виконувати певні функції зі зміцнення здоров'я.  

Висновки. Результати тестування та соціологічне опитування  пока-
зали, що на першому курсі у студентів рівень здоров'я дуже низький. 
У студентів не сформована стійка установка до здорового способу життя.  

Результати дослідження і подальший їх аналіз дозволив дійти припу-
щення, що основною причиною недозволенності проблеми формування цін-
нісного ставлення до здоров'я майбутніх фахівців харчової промисловості, 
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є порушення причинно-наслідкових відносин між мотивами занять фізич-
ною культурою, рівнем здоров'я і системою валеологічних знань.  

Вважаємо, що рішенням задач, пов'язаних з формуванням ціннісного 
відношення до здоров'я майбутніх фахівців харчової промисловості, мож-
ливі лише на основі застосування інтеграційних учбових дисциплін, вико-
ристання засобів та форм предметів, які формують особистість спеціаліста 
та професійну компетентність. Лише у цьому випадку професійна підгото-
вка буде охоплювати весь спектр потенційних можливостей направлених 
на формування цінностей здоров'я особистості. 

Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчен-
ня та пошуку шляхів  формування ціннісного ставлення до здоров'я майбу-
тніх фахівців харчової промисловості. 
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Ю. О. Долинний  
 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО  
ВИХОВАННЯ I СПОРТУ ДО РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ  

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 
Актуальність і доцільність дослідження. Актуальною проблемою 

сучасної педагогічної теорії і практики є процес професійної підготовки 
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майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту до реабілітаційної робо-
ти. Надання уваги цьому питанню великою кількістю педагогів, психологів, 
соціологів зумовлене тим, що в останні роки значно зростає кількість лю-
дей, які за станом свого здоров’я мають ті чи інші обмеження в розвитку. 
Такі люди у продовж усього життя потребують державної та соціальної 
допомоги.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Професійну підготовку 
майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту розглядали провідні 
вчені Т. М. Бугеря Л. Б. Волошко, А. М. Герцик, М. В. Дутчак, 
Р. П. Карпюк, Т. Ю. Круцевич, Р. В. Клопов, А. П. Конох, О. С. Куц, 
В. М. Платонова, Є. Н. Приступа, Л. П. Сущенко, О. В. Тимошенко, 
Б. М. Шиян, Ю. М. Шкребтія, Ю. М. Шкребтій. 

Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного 
виховання і спорту, що до фізичної реабілітації були предметом дослі-
джень В. Г. Григоренко, В. О. Кукси, О. І. Міхеєнко, В. П. Мурзи, 
В. М. Мухіна, С. М. Попова, Л. П. Сущенко й інш. 

Організацію реабілітаційної роботи з людьми, що мають обмеження 
в розвитку займалися І. М. Башкін, Т. В. Бойчук, О. М. Вацеба, 
А. С. Вовканич, Т. В. Д’яченко, Ю. О. Лянной, О. К. Марченко, 
В. М. Мухін. 

Мета дослідження. На основі літературних джерел розглянути тео-
ретичні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного 
виховання і спорту до реабілітаційної роботи.  

Завдання дослідження.  
1. Вивчети та узагальнити данні літературних джерел, що стосуються 

питання професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання 
і спорту до реабілітаційної роботи. 

2. Проаналізувати сучасний стан професійної підготовки майбутніх 
фахівців з фізичного виховання і спорту до реабілітаційної роботи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний розвиток 
промислової діяльності, політичні, економічні перетворення, екологічна 
обстановка, яка постійно погіршується, особливим чином впливають 
на здоров’я кожної людини, а в особливості на дітей та молодь. 

Здоров'я населення України в останнє десятиліття має стійку тенден-
цію до погіршення. За останніми показниками статистичних обстежень 
в Україні офіційно 2,5 мільйонів людей мають фізичні та розумові обме-
ження в розвитку. 

Життєвий досвід, практика фізичного виховання і спорту сприяють 
реалізації проблеми реабілітації людей з обмеженими фізичними можливо-
стями у напрямку освіти, виховання, формуванню позитивного морального 
і психофізичного клімату в суспільстві. 

Тому особливу увагу у професійні підготовці майбутніх фахівців 
з фізичного виховання і спорту потрібно приділити, саме, реабілітаційній 
роботі з людьми з обмеженими фізичними можливостями. 
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Фізична реабілітація, це складова лікувальна і профілактична діяль-
ність із застосуванням засобів і методів фізичної культури, елементів спор-
ту та спортивної підготовки, масажу, фізіотерапії та природних факторів 
у комплексному процесі відновлення здоров’я, фізичного стану, працезда-
тності, психоемоційної стійкості й адаптаційних резервів організму людей 
з обмеженими можливостями [10].  

Роль фізичної реабілітації у відновленні здоров’я людей з обмеженими 
фізичними можливостями має першорядне значення в процесі відновлення.  

Її слід розглядати як лікувально-педагогічний і виховний процес. 
Основним засобом фізичної реабілітації є фізичні вправи і елементи спор-
ту. Систематичне фізичне навантаження поступово викликає в організмі 
людини позитивні функціональні та структурні зміни.  

У результаті фізичних вправ можливе поступове підвищення фізично-
го навантаження. При цьому удосконалюються рухові навички, розвивають-
ся і удосконалюються сила, витривалість, швидкість, гнучкість, спритність.  

Ніякі інші засоби і методи реабілітації не в змозі замінити фізичні впра-
ви. У результаті фізичних навантажень нормалізуються механізми регуляції, 
підвищуються адаптаційні можливості організму хворого до динамічно мінли-
вих умов середовища, формуються і зміцнюються нові рухові навички [2].  

Вивчення і узагальнення даних літературних джерел вказує на велику 
кількість висловлювань, що стосується питання професійної підготовки май-
бутніх фахівців з фізичного виховання і спорту, що до реабілітаційної роботи. 

Так, Т. Бугері вказує на те, що в питанні професійної підготовки 
майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту, що до реабілітаційної 
роботи недостатньо уваги приділяється питанню підвищення кваліфікації 
професорсько-викладацького складу, які у продовж періоду трудової дія-
льності працюють у вищих навчальних закладах. Важливе значення у про-
фесійній підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту, 
що до реабілітаційної роботи має перегляд навчальних програм, запрова-
дження у навчальний процес новітніх освітніх технологій [1, с. 12]. 

В. Кукса вважає, що якість підготовки майбутніх фахівців з фізично-
го виховання і спорту, що до реабілітаційної роботи буде підвищуватись за 
умов фундаментальної переорієнтації загальної філософії освіти, зміни 
оздоровчо-освітньої парадигми в цілому [5, с. 41]. 

В. Магін зазначає, що професійна підготовка майбутніх фахівців з фі-
зичного виховання і спорту буде проводитись більш ефективно, якщо вона 
заснована на інноваційних технологіях науково-педагогічної освіти [7]. 

Л. Сущенко вказує на необхідність формування у майбутніх фахівців 
з фізичного виховання і спорту, що до реабілітаційної роботи професійної 
компетентності особистості необхідної у майбутньої професійної діяльно-
сті [9, с. 277–278]. 

Сучасний стан професійної підготовки майбутніх фахівців з фізично-
го виховання і спорту, що до реабілітаційної роботи з людьми з обмеже-
ними можливостями передбачає вивчення наступних реабілітаційних дис-
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циплін «Теорія і методика фізичної культури», «Теорія і практика реабілі-
таційної роботи», «Адаптивна фізична культура». 

У період навчання майбутніх фахівців з фізичного виховання і спор-
ту проходять підготовку у напрямку гуманітарних наук і професійно-
орієнтованих медико-біологічних і професійних дисциплін. До яких входять 
наступні дисципліни: анатомія та динамічна анатомія, спортивна морфоло-
гія, фізіологія, біохімія (медико-біологічні); масаж, ЛФК (професійні). 

Майбутні фахівці з фізичного виховання і спорту проходять курси 
необхідні для формування знань, умінь і навичок з фізичної культури (гім-
настика, туризм, клінічна психологія, фізична релаксація, оздоровчій біг) 
[3, с. 36–37]. 

Уміння й навички студентів закріплюються на практичних заняттях 
в процесі щорічної практики.  

Процес навчання - це складноінтегрована система, результат якої на-
цілений на формування активної соціальної позиції майбутнього фахівця 
реабілітолога. 

Професійна підготовка фахівця виступає, як складна система, орієн-
тована на задоволення потреб у майбутнього фахівця на даному етапі соці-
ально-економічного розвитку суспільства.  

Професіоналізм фахівця - результат тривалого процесу формування 
його особи: у сім'ї, в колективі навчального закладу, а також в установах 
подальшої роботи. 

Сьогоденні реформи освіти має бути направлені на інтеграцію при-
роднича наукової підготовки фахівця з реабілітології в процесі формуван-
ня його професійно-педагогічної компетентності з врахуванням сучасної 
стану ринку праці.  

Сучасна підготовка фізичних реабілітологів направлена на надання 
послуг особам з обмеженими фізичними можливостями. Метою такої ро-
боти є максимально можливий розвиток, підтримання та відновлення втра-
чених або послаблених рухових функцій та працездатності організму 
впродовж усього життя. Надання таких послуг включає і випадки, коли по-
вноцінне функціонування рухового апарату та дієздатність можуть бути 
послаблені чи втрачені у внаслідок старіння, перенесеної травми, захворю-
вання або негативного впливу навколишнього середовища.  

Проблеми, які встають перед сучасною вузівською освітою, обумов-
лені кардинальними змінами змісту не лише самих професійних завдань, 
але і соціального замовлення на їх рішення.  

Висновки. Державна політика України, що стосується освіти в пи-
танні підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту до ре-
абілітаційної роботи потребує деяких змін, що стосуються питання квалі-
фіковано підготовлених кадрів, здатних розробляти й реалізовувати сучас-
ні комплексні оздоровчо-реабілітаційні технології в лікувально-
профілактичних, санаторно курортних і спортивно-оздоровчих закладах. 

Майбутній фахівець має оволодіти комплексом теоретичних знань, 
поєднаних з практичними навичками, вміннями; визначати професійно-
значні і особистісні якості, які є елементами професійної компетенції. 
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Перспективи подальших досліджень: планується розробити практи-
чні рекомендацій для викладачів вищих навчальних закладів щодо форму-
вання особистісно-значущих якостей фахівця, професіонала, які необхідні 
для роботи майбутньому фахівцю з фізичної реабілітації для роботи в су-
часних оздоровчих структурах та закладах.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 
СТУДЕНТІВ 1–4-ГО КУРСІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Будь яка свідома і ціле-

спрямована діяльність людини передбачає врахування її результатів. Од-
нією з форм такого обліку є нормативи. Вони виконують важливу роль 
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у фізичному вихованні, визначаючи його спрямованість і бажаний рівень 
фізичної та спортивної підготовленості. Об´єктивна оцінка фізичної підго-
товленості студентів проводиться на підставі порівняльних результатів ви-
мірювань , отриманих в процесі обстеження , з оціночними нормативами , 
розробленими з урахуванням гендерних відмінностей та специфіки спря-
мованості підготовки у ВНЗ. Формування готовності студентів до профе-
сійної діяльності є головною метою й результатом навчання їх у вищих на-
вчальних закладах . Сучасний ринок праці  веде пошук конкурентоспро-
можних, висококваліфікованих фахівців з глибокими професійними вмін-
нями та знаннями , стійкою працездатністю, відмінним станом фізичного і 
психічного здоров´я, які сприяють високій продуктивності праці. Обсяг за-
своєння інформації, який постійно збільшується, потребує від студентів 
великої психічної напруги й фізичних зусиль. Така діяльність не може не 
відобразитись на особливостях адаптаційних процесів і, відповідно, стані 
здоров´я студентів, що займаються переважно розумовою працею й прово-
дять багато часу за комп´ютером. Для підтримання оптимальних фізичних 
та психічних якостей необхідна постійна рухова активність, що насампе-
ред впливає на обмінні процеси в організмі, сприяє високій активності лю-
дини,подовженню її творчого життя. Однією з форм, яка дозволить підви-
щити інтерес студентів до занять фізичною культурою і спортом є індиві-
дуальна методика оцінки фізичної підготовленості студентів, яка посилить 
мотиваційну сферу роботи з фізичного виховання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз спеціальних інфо-
рмаційних джерел вказує на те, що увагу цьому питанню приділяло багато 
авторів, такі як Куц А. В., Лой Б. І., Огнистий А. В. У науковій літературі 
представлено багато даних, які демонструють вагому роль фізичної куль-
тури в механізмі оздоровлення та становлення здорового способу життя, 
но разом з тим фактично відсутні дані, які розкривають реальне виконання 
навчального матеріалу по фізичному вихованню та його внесок в динаміку 
рівня фізичного розвитку студентів. Велика увага у наукових роботах при-
ділена питанням індивідуалізації навчального процессу, а також розробці 
диференційованої системи оцінювання рівня фізичної підготовленості. Ре-
комендовано [7] використовувати диференційований підхід до  кожного 
студента: індивідуально визначати оптимальні можливості організму, по-
передній  рівень здоров´я студентів,  що дозволить адекватно застосовува-
ти фізичні навантаження. Як визначено Л. І. Лубишевой, необхідність кар-
динальної зміни змісту фізичного виховання студентів пояснюється пере-
вагою нормативного підходу,  спробою « втиснути» особистість під усере-
днені показники , що суперечить принципам виховання. Таким чином, уза-
гальнення результатів наукових досліджень,  викладацького досвіду свід-
чить про те, що незважаючи на увагу фахівців в галузі фізичної культури і 
спорту до проблеми оцінки та контролю рівня фізичної підготовленості 
студентів, при використанні  рухових тестів,  не враховуються індивідуа-
льні особливості організму. 
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У наш час досить актуальним є отримання даних про те, як відобра-
жається вивчення дисципліни «Фізичне виховання» на фактичному форму-
ванні фізичної культури особистості студента. На думку Юшкова В. І. усу-
нення причини низької рухової активності студентів сьогодні  навряд чи 
можливо. Саме тому підвищення фізичної підготовленості студентів буде 
як і раніше лягати головним чином на академічні години[5]. Зміст занять та 
якість їх проведення в цьому випадку має першочергове значення. Переві-
рка і оцінка засвоєння студентами навчальної програми з фізичного вихо-
вання здійснюється за такими розділами, як теоретична, методична 
та практична підготовки . Критеріями ефективності функціонування сис-
теми фізичного виховання можуть бути фактори підвищення рівня здоро-
в'я, фізичної підготовленості , рухової активності студентів, мотивації до 
систематичних занять фізичною культурою і спортом [2]. Загальноприйня-
та система рухових тестів , сприяючи визначенню рівня фізичної підготов-
леності студентів , є стимулом для подальшого формування фізичної куль-
тури. За допомогою кількісних характеристик рівня фізичної підготовле-
ності можна індивідуалізувати і визначити ступінь впливу фізичного вихо-
вання на здоров'я студентів. 

Метою дослідження було визначення на основі спеціально підібра-
них тестів рівня фізичноїпідготовленості студентів та виявленні резервів 
для її збільшення, проведення їх порівняльного аналізу з показниками сту-
дентів різних курсів. 

Викладення основного матеріалу. Організація процесу управління 
фізичним вихованням студентів передбачає необхідність вирішення задач з 
вимірювання і оцінки їх рухової підготовленості.При розробці норм для 
фізичної культури та спорту, в перше чергу, повинна бути поставлена мета 
зміцнення здоров'я студентів, а потім досягнення спортивного результату. 
Одним з головних критеріїв оцінювання фізичного виховання у ВНЗ є ди-
наміка рівня фізичної підготовленості, простежити за якою можна за до-
помогою прийому одних і тих же контрольних нормативів. 

За допомогою кількісних характеристик рівня фізичної підготовле-
ності можна індивідуалізувати та визначити ступінь впливу занять фізич-
ними вправами на здоров´я студента . Дослідження проводилось на базі 
Вінницького національного технічного університету, у яких брали участь 
615 юнаків (1–3-го курсів). Для оцінки  фізичної підготовленості були ви-
користані 7 тестів: біг 100 м, стрибки у довжину з місця, ходьба 2400 м, 
човниковий біг 4×9 м, підтягування на перекладині, нахили тулуба вперед 
з положення сидячи, піднімання в сід за 1 хв. 

Результати моніторингу рухової підготовленості студентів ВНТУ 
представлені в таблиці 1.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Результати оці-
нювання показали різні показники в кожному із запропонованих тестів. 
Так, у бігу на 100 м приріст показників дорівнює 0,9 с на 2-му курсі; 0,2 с. 
на 3-му курсі у порівнянні з першим. В абсолютних величинах кращими є 
показники бігу студентів 2-го курсу. Статистичної  різниці між середніми 
показниками 1-го, 2-го і -го3 курсів не виявлено. 
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Таблиця 1 – Результати моніторингу рухової підготовленості сту-
дентів ВНТУ 

Тест 1-й курс 
Х ∓ S 

2-й курс 
Х ∓ S 

3-й курс 
Х ∓ S 

Біг 100 м. 14.4∓0.07 13.5 ∓0.06 14.2∓0.06 
Стрибки в довжину з місця 231.4∓1.38 231.4∓1.3 231.8∓1.23 
Ходьба 2400 м 15.2∓0.20 15.8∓0.2 15.7∓0.16 
Човниковий біг 4×9 м 9.6∓0.04 9.2∓0.03 9.5∓0.03 
Підтягування на перекладині 11.9∓0.28 12.6∓0.23 11.4∓0.26 
Нахили тулуба вперед  
з положення сидячи 12.2∓0.38 12.4∓0.34 13.3∓0.35 

Піднімання в сід за 1 хв 44.9∓0.52 45.6∓0.38 44.5∓0.33 
 
Показники стрибків у довжину з місця не зазнають змін у процесі 

навчання. Середня довжина стрибка дорівнює 231 см. 
Результати порівняльного аналізу показників ходьби на 2400 м ви-

явили більш високий рівень витривалості студентів 2-го і 3-го курсів від-
носно першокурсників. 

За результатами тесту 4×9 м більш спритними є юнаки 2-го курсу. 
Різниця між 1-м, 2-м, 3-м урсами статистично достовірна. 

Юнаки 1-го і 3-го курсів поступаються в силі 2-му курсу. Виявлена 
статистично достовірна різниця в показниках у підтягуванні на переклади-
ні між 2-м і 3-м курсами. 

У вправі нахили тулуба вперед перевага у юнаків 3-го курсу, а в під-
німанні у сід за 1 хв – у 2-го курсу.  

Для вирішення проблем в фізичному вихованні студентів в даний час  
застосовується факторний аналіз для розподілу навчального часу з метою 
удосконалення тих чи інших рухових здібностей, розробляються еквівале-
нтні тести, пропонується система оцінки рівня фізичної підготовленості 
студентів, яка базується на визначенні індивідуального рівня здоров´я сту-
дентів. На наш погляд подальші дослідження повинні бути присвячені роз-
гляду і вирішенню питань з проблем індивідуалізації навчального процесу, 
створенню критеріїв оцінювання рівня фізичної підготовленості студентів 
та детальнному вивченню рівня фізичної підготовленості студентів різних 
курсів з метою відслідковування динамики приросту функціональних по-
казників для індивідуалізації занять і підвищення їх ефективності. 
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О. М. Воєділова, К. І. Алексеєва 
 

МОДЕЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 
ГІМНАСТОК-ХУДОЖНИЦЬ 4–7 РОКІВ 

 
Проблема дослідження полягає у пошуку шляхів підвищення ефек-

тивності управління процесом спортивної підготовки в художній гімнас-
тиці засобами розробки модельних характеристик фізичної підготовленості 
спортсменок різного віку та кваліфікації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі роз-
витку художньої гімнастики виникає необхідність удосконалити систему 
підготовки гімнасток-художниць для цілеспрямованого управління на-
вчально-тренувальним процесом, що можливе при орієнтації на модель пе-
рспективної гімнастки та організації постійного контролю за рівнем фізич-
ної підготовленості гімнасток-художниць (Поліщук Т. А., 1999; Бєлокопи-
това Ж. А., 2001, 2002; Д´ячук А. М., 2002; Шельчук Н. О., 2004; Горбузе-
ва К. В., 2006).  

Аналіз науково-методичної літератури [1; 4] дає підстави вважати, що 
вивчення особливостей розвитку фізичних якостей гімнасток на етапі поча-
ткової спеціалізації є актуальною проблемою теорії та методики викладання 
художньої гімнастики. Причому, авторами підкреслюється (Андреева Р., 
2009; Бондаренко Л., 1985), що фізична підготовка у дівчат молодшого шкі-
льного віку, які займаються художньою гімнастикою, потрібна не лише, як 
базова складова успішної технічної підготовки, але також повинна будува-
тися з урахуванням провідних фізичних якостей у цьому виді спорту. Доста-
тня фізична підготовленість гімнасток забезпечує цілісність, ритмічність і 
безпеку тренувального процесу на цьому етапі спортивної підготовки [3; 5]. 
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Використання моделей рівня фізичної підготовленості юних гімнасток по 
етапах підготовки підвищить швидкість аналізу ефективності підготовки. 

Мета дослідження: побудова гіпотетичних моделей фізичної підго-
товленості дівчат 4–7 років, які займаються художньою гімнастикою. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Виявлено, що ефектив-
не виконання технічних елементів в художній гімнастиці вимагає високого 
рівня розвитку таких фізичних якостей, як гнучкість, сили м’язів спини та 
живота, координаційних здібностей та швидкості. Ускладнення техніки ви-
конуваних елементів у змагальних програмах потребує постійного підви-
щення рівня фізичної підготовленості юних спортсменок. Таким чином, 
загальна фізична підготовленість створює базу для успішного оволодіння 
всім комплексом рухів дівчат 4–7 років, які займаються художньою гімна-
стикою. Фізична підготовленість дозволяє дитині справлятися з достатнім 
об'ємом навчально-тренувальної роботи і забезпечує більш високий рівень 
технічної майстерності [1; 2]. 

Ефективне управління тренувальним процесом пов’язано з викорис-
танням різних моделей. Розробка та використання моделей пов’язані з мо-
делюванням – процесом побудови, вивчення та використання моделей для 
визначення і уточнення характеристик з метою оптимізації процесу спор-
тивної підготовки та участі у змаганнях [4]. 

Модельні характеристики фізичної підготовленості гімнасток-
художниць 4–7 років повинні розроблятися відповідно до цільової спрямо-
ваності по відношенню до їх технічної майстерності, залежно від їх віко-
вих особливостей та необхідності забезпечення пропорційності у розвитку 
фізичних якостей. Установка на цільову спрямованість по відношенню 
до технічної майстерності означає, що визначення проміжних значень ос-
новних показників фізичної підготовленості слід орієнтувати на «моделі» 
наймайстерніших гімнасток-художниць, яка реалізуються в графічному 
аналізі [1; 3; 4].  

Дослідження проводилися в 2011–2013 рр. у два етапи з дівчатами 4–
7 років, які займаються в секції з художньої гімнастики при ДЮСШ «Чер-
нігів» (n = 58).  

З метою дослідження рівня фізичноїпідготовленості гімнасток-
художниць 4–7 років був відібраний комплекс тестів для оцінки рівня фі-
зичної підготовленості дівчаток. Даний комплекс містить у собі тести, що 
дозволяють повно і всебічно оцінити рівеньфізичної підготовленості від-
повідно до вимог художньої гімнастики. Розроблений комплекс, що скла-
дається з 9 тестових вправ з фізичної підготовленості гімнасток-художниць 
груп початкової підготовки, пройшов експертну оцінку тренерів-практиків 
з художньої гімнастики. 

В результаті констатувального педагогічного експерименту, з метою 
удосконалення навчально-тренувального процесу в художній гімнастиці, 
ми створили гіпотетичну групову модель фізичної підготовленості дівчат 
4–7 років, які займаються художньою гімнастикою (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Гіпотетична модель фізичної підготовленості дівчат  
4–7 років, які займаються художньою гімнастикою 

 
Створена нами гіпотетична модель фізичної підготовленості дівчат 

4–7 років, які займаються художньою гімнастикою може сприяти підви-
щенню ефективності тренувального процесу в цьому виді спорту та орієн-
тувати тренера на що потрібно спрямувати увагу для покращення фізичної 
підготовленості гімнасток, які мають відмінні показники ніж зазначені 
в моделі. А також сприяти формуванню однорідного колективу, здатного 
до злагодженої роботи у групових вправах. 

Орієнтуючись та аналізуючи ці дані, можна не тільки виявити сильні 
та слабкі сторони підготовки гімнасток-художниць з ціллю розробки най-
більш ефективних програм подальшого її вдосконалення, але й прогнозу-
вати за окремими параметрами можливості досягнення тих чи інших ре-
зультатів (рис 2). 

 

 
 
 

Рисунок 2 – Індивідуальні особливості фізичної підготовленості дівчат 
молодшого шкільного віку, які займаються художньою гімнастикою  
(порівняння індивідуальних даних гімнастки з модельними даними) 
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За допомогою статистичного аналізу даних можна отримати загальні 
результати фізичної підготовленості у графічно-цифровому відображенні.  

У такому вигляді ми маємо можливість аналізувати індивідуальну 
та групову моделі, що має велике практичне значення, оскільки це дає мо-
жливість виявити та візуалізувати недоліки та переваги рівня фізичної під-
готовленості конкретної спортсменки. На основі отриманих даних, тренер-
викладач має можливість відслідковувати тенденції у зміні фізичної підго-
товленості, як окремої гімнастки, так і групи загалом, а також має змогу 
корегувати навчально-тренувальний процес для підвищення рівня підгото-
вленості дівчат. 

Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі: 
1. Аналіз науково-методичної літератури показав необхідність акцен-

тування уваги на розвитку фізичних якостей гімнасток різного віку та ква-
ліфікації та на етапі початкової підготовки, зокрема [4; 5].  

2. У результаті досліджень розроблені гіпотетичні групові моделі фі-
зичної підготовленості гімнасток-художниць 4–7 років, які можуть бути 
ефективно використані для управління, планування та корекції начально-
тренувального процесу в художній гімнастиці. Побудовані моделі фізичної 
підготовленості гімнасток-художниць 4–7 років дають змогу комплексно 
описати і визначити рівень їх фізичної підготовленості на початковому 
етапі підготовки, внаслідок впливу спеціальних вправ, що застосовуються 
в художній гімнастиці. 

 
Список використаної літератури 

 
1. Андреєва Р. Особливості побудови навчально-тренувального про-

цесу юних гімнасток-художниць / Р. Андреєва // Молода спортивна наука 
України. – 2009. – С. 6–9. 

2. Войнаровська Г. А. Особливості розвитку гнучкості в дівчаток 5–7 
років, які займаються художньою гімнастикою / Г. А. Войнаровська // Сло-
божанський науковий спортивний вісник, 2011. – № 4. – С. 54–57. 

3. Гарбузева К. В. Модельные характеристики гимнасток-художниц 
с уровнем спортивной квалификации 1-го взрослого разряда : автореф. дис. 
на соискание науч. степени канд. пед. наук / К. В. Гарбузева – Санкт-
Петербург., 2006. – 23 с. 

4. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском 
спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов – 
К. : Олимпийская литература, 2004. – 808 с. 

5. Худолей О. Н. Моделирование процесса подготовки юных гимна-
стов / О. Н. Худолей. – Харьков : ОВС, 2005. – 336 с. 
  



82 

Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко, М. І. Пуздимір, 
К. А. Бартош, Л. І. Погребенник, Л. В. Трухан 

 
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  

З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО  
НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Причинами низької фізи-

чної підготовленості та порушення стану здоров’я студентської молоді Ук-
раїни є незадовільна постановка фізичного виховання у школах і ВНЗ 
та застаріла методична система фізичного виховання. Якщо узагальнити 
сутність недоліків у методичній системі фізичного виховання студентів спе-
ціального навчального відділення, пропозиції і вимоги педагогів стосовно її 
реформування, то стає зрозумілим, що можна відшукати необхідні шляхи 
розв’язання цієї проблеми, модернізувавши саму методичну систему та вні-
сши корективи до кінцевих вимог з дисципліни «Фізичне виховання» [5]. 

Широкий діапазон захворювань і кількісні та якісні їх особливості 
в різних ВНЗ вимагають від кафедр фізичного виховання розробки нових 
методик фізичного виховання, побудованих на принципі адекватного фізи-
чного навантаження, яке відповідає рівню здоров’я, особливостям захво-
рювання та інтересам студентів спеціального навчального відділення. Від-
повідно методика фізичного виховання студентів, віднесених до спеціаль-
ної медичної групи відрізняється від методики занять студентів основного 
навчального відділення не лише величиною фізичного навантаження, 
а якісно іншою руховою активністю.  

Тільки організація фізичного виховання, яка включає викладачів 
і студентів в спільне управління навчально-виховним процесом, сприяє 
підвищенню рухової активності студентів, позбавляє їх одноманітної, тра-
диційної «заданості і зарегламентованості». Це дозволяє змінити позицію 
студентів в навчально-виховному процесі, тобто стати суб’єктами власної 
діяльності, рівноправними учасниками управління навчально-виховним 
процесом. Саме свобода вибору, різноманітність занять, максимальна са-
мостійність у прийнятті рішень, прагнення зробити свою діяльність корис-
ною для себе і суспільства – є тими умовами, без яких не може формувати-
ся рухова активність особистості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перевірка фізичного роз-
витку і фізичної підготовленості студентів першокурсників  показала, що 
понад 50 % з них мають незадовільну фізичну підготовленість, значні фі-
зичні вади, захворювання; від 0,9 до 20,5 % віднесені до підготовчої групи, 
8,1–17,4 % віднесені до спеціальної медичної групи, а від 0,4 до 1,2 % вза-
галі звільнені від фізичних навантажень, мають хронічні захворювання та з 
особливими потребами [1; 2, с. 361; 4, с. 87–90]. 

Щодо структури захворюваності студентів, то вона має суттєві від-
мінності в різних авторів. Однією із причин цього є невірний підхід 
до вивчення структури захворювань. Студенти спеціального навчального 
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відділення найчастіше мають такі захворювання: крові, кровотворних ор-
ганів, системи кровообігу, опорно-рухового апарату (кістково-м’язової си-
стеми і сполучної тканини), сечостатевої і ендокринної систем, зору, шлу-
нково-кишкового тракту, органів дихання, органів чуття, нервової системи 
тощо. Серед хвороб органів дихання найбільше зустрічаються: хронічний 
бронхіт, пневмонія, бронхіальна астма. У загальній кількості захворювань 
на ССС припадає 37,2 % випадків у чоловіків та 33,1 % – у жінок [2, с. 
394]. Структура захворюваності студентів за період навчання у ВНЗ фак-
тично не змінюється, що також підтверджується даними Є.О. Котова [6]. 

Тому не можна не погодитися з А. В. Магльованим [7], що програм-
на стратегія фізичного виховання студентів повинна базуватися на новій 
парадигмі здоров’я, збагаченій фундаментальними знаннями у галузі біо-
логії та фізіології здоров’я, фізіології спорту, на встановленні причинно-
наслідкових залежностей між звичайною руховою активністю, розумовою 
працездатністю і здоров’ям з урахуванням психологічних особливостей 
особистості студента. При цьому розвиткові і формуванню піддається ор-
ганізм людини, тобто всі його компоненти: фізичний, інтелектуальний, 
моральний, емоційний, соціальний. 

Метою дослідженняє вивчення та наукове обґрунтування шляхів ак-
тивізації навчальної діяльності з фізичного виховання студентів ВНЗ спе-
ціального навчального відділення. 

Викладення основного матеріалу. Одним із досить ефективних засо-
бів підвищення якості навчального процесу у спеціальному навчальному 
відділенні є встановлення чіткої системи оцінювання студентів, визначен-
ня критеріїв отримання заліку з фізичного виховання. При цьому необхід-
но знати, що система оцінювання повинна бути гуманною, неприпустима 
дискримінація особистості, обмеження її гідності у зв’язку з різним рівнем 
фізичних можливостей. Центром уваги викладача стають не результати в 
тестах фізичної підготовленості, а рівень відношення студентів до цього 
виду діяльності, рівень сформованої мотивації, потреба в заняттях фізич-
ними вправами після отримання заліку, на канікулах, після закінчення 
ВНЗ. Проте стандарти в навчальному процесі необхідні як соціальна норма 
фізичної підготовленості студентів та базис формування всієї системи 
фізичного виховання. Нормативи не є «догмою» для студентів, а лише 
орієнтиром і стимулом для покращання їхнього вихідного рівня фізичної 
підготовленості. 

З метою активізації відношення студентів з відхиленнями та вадами 
здоров’я до навчального процесу з фізичного виховання нами також розроб-
лені і впроваджені контрольні тести і нормативи оцінки фізичної підготовле-
ності у спеціальному навчальному відділенні [2, c. 428–429; 3, с. 28–29].  

Іншою формою активізації відновлення та збереження здоров’я сту-
дентів спеціального навчального відділення є систематична освітня і прак-
тична робота студента під керівництвом викладача над проблемами, викли-
каними його захворюванням. При цьому студент детально вивчає історію 
своєї хвороби, режими поведінки в побуті з даним захворюванням, режим 
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харчування, методику лікування, засоби відновлення організму (педагогіч-
ні, психологічні, гігієнічні, медико-біологічні, народні тощо). Студент 
складає режими рухової активності, де вказує конкретні вправи, які він ви-
конує систематично дома, комплекси ранкової гігієнічної гімнастики, ком-
плекси вправ фізкульт-хвилинок під час підготовки домашніх завдань.  

Розвиток фізичних якостей у студентів спеціального навчального відді-
лення також потребує дотримання певних вимог: 1) фізичні навантаження 
можна збільшувати лише після досягнення достатнього рівня функціонуван-
ня основних систем організму; 2) у розвитку фізичних якостей дотримувати-
ся такої послідовності: витривалість, сила, швидкість. Гнучкість та координа-
ційні здібності можна розвивати з перших занять, враховуючи протипоказан-
ня окремих студентів; 3) при незадовільному стані опорно-рухового апарату, 
надмірній масі тіла, ожирінні та ураженнях центральної і периферичної нер-
вової системи використовувати вправи та фізичні навантаження помірного 
силового характеру, не можна форсувати розвиток витривалості; 4) при роз-
витку сили не застосовувати максимальні фізичні навантаження. Краще збі-
льшити кількість повторень вправи з помірною вагою, акцентувати увагу на 
розвитку силової витривалості; 5) при розвитку швидкості, особливо слід бу-
ти уважним, враховувати відхилення у стані опорно-рухового апарату, нер-
вової та серцево-судинної систем; перед виконанням швидкісних вправ про-
вести добру розминку; 6) поєднувати виконання фізичних вправ з дихальни-
ми, застосовуючи при цьому вправи з довільною тривалістю дихального цик-
лу; 7) після захворювань слід виконувати релаксаційні вправи, спрямовані на 
розслаблення м’язів, чергування і поєднання напружень і розслаблень. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Для активізації 
навчального процесу у спеціальному  навчальному відділенні необхідно 
взаємопов’язати усі компоненти, які можуть впливати на його якість та 
ефективність, а саме: 1) вивчити світогляд, мотиви, інтереси та ставлення 
студентів до засобів фізичного виховання; 2) вивчити ставлення студентів 
до подолання відхилень у стані здоров’я; 3) виявити індивідуальні харак-
терологічні особливості студентів; 4) виявити рівень знань у студентів про 
причини захворювань і відставання у фізичному розвитку; 5) визначити за-
соби, форми, методи і принципи навчання; 6) забезпечити рівень матеріа-
льно-технічного оснащення навчальних занять. 

Перспективи подальших досліджень спрямовані на створення мето-
дичної системи фізичного виховання студентів спеціального навчального 
відділення. 
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А. М. Малишкін  
 

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ  
В УЧНІВ РІЗНИХ СТУПЕНІВ НАВЧАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 

Постановка проблеми та її актуальність. За навчальною програ-
мою для загальноосвітніх навчальних закладів 2009 року [4] учням школи 
надається право вибору тем (модулів) за бажанням. З однієї сторони ця 
можливість надає вирішення однієї з найактуальніших проблем фізичного 
виховання: покращення мотивації до занять. Але у школярів ще не має ос-
новних знань, які дали б змогу їм зробити правильні висновки та вибір. 
На нашу думку це питання набагато складніше і потребує теоретичних та 
експериментальних досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Легка атлетика є одним з 
основних видів спорту в системі фізичного виховання. Майже всі види 
спорту, так чи інакше, використовують вправи з легкої атлетики для підго-
товки спортсменів. Тому легка атлетика як навчальна дисципліна займає 
одне із провідних місць у процесі підготовки фахівців фізичної культури й 
спорту. Починаючи з раннього віку легкоатлетичні вправи широко викори-
стовуються в дитячих дошкільних установах, школах, середніх і вищих на-
вчальних закладах. Доступність, відносна простота вправ, мінімум витрат 
дозволяють займатися різними видами легкої атлетики практично скрізь: 
і в сільській місцевості, і міський [1].  

Мета: визначити роль і місце легкої атлетики серед тем, які запро-
поновані програмою фізичної культури для учнів загальноосвітніх шкіл. 

Викладення основного матеріалу. «Фізична культура» вивчається в 
початкових класах як окремий предмет. ЇЇ зміст інтегрований з іншими 
предметами. Основними темами для учнів початкової школи є рухливі 
й народні ігри та забави, гімнастика, легка атлетика, спортивні ігри, 
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плавання, туризм, кросова та лижна (ковзанярська) підготовка, теоретико-
методичні знання з фізичної культури, основ здорового способу життя, гі-
гієни та техніки безпеки [2]. За програмою 2011 року [3] основні теми ма-
ють іншу назву, але зміст навчального матеріалу схожий. Легка атлетика 
розбита на чотири теми: школа пересувань, школа стрибків, школа актив-
ного відпочинку, школа сприяння розвитку фізичних якостей. Особливої 
уваги потребують теми, що поєднують вправи легкоатлетичного характе-
ру. Вони, на нашу думку, повинні плануватися на початку навчального ро-
ку, особливо пов’язані з ходьбою, бігом (школа пересувань), рухливими 
іграми.  

Навчальна програма «Фізична культура 5–9 кл.» побудована за мо-
дульною системою. Вона складається з двох інваріантних, або 
обов’язкових модулів: теоретико-методичні знання та загальна фізична 
підготовка і декількох варіативних модулів. Практично кожен вид спорту 
може бути представлений у вигляді варіативного модуля [4]. Якщо ви-
вчення легкої атлетики для учнів початкової школи є обов’язковим, то вже 
в середній школі за програмою – вибірковим, за бажанням учнів. Такий 
підхід потрібно розглянути докладніше. На початку навчання, у вересні 
кожного року, першою темою вивчення повинна бути легка атлетика, а не 
футбол, теніс тощо. Як можна проконтролювати розвиток загальної витри-
валості під час гри у футбол, особливо учнів з недостатнім фізичним роз-
витком та віднесених за станом здоров’я до спецмедгрупи, яка є базовою 
до спеціальної? А ігрова витривалість [3] (у футболі, баскетболі, гандболі) 
виховується на основі загальної. Яким способом можна дозувати кількість 
коротких пробіжок швидкісного характеру у футболі, баскетболі, гандбо-
лі? Вивчаючи біг 30 м учень точно дозує кількість та час відновлення після 
навантаження, щоб навчитися суб’єктивно відчувати свої можливості. 
Стрибки з розбігу у довжину, у висоту є основою для умінь зупинятися під 
час гри не травмуючись. Під час виконання легкоатлетичних завдань учень 
дотримується однієї цілі: подолати дистанцію без перевантаження, швидко 
пробігти коротку дистанцію, далеко метнути, стрибнути. А під час ігрової 
діяльності крім бігу, стрибка, метання ще й проявити спритність: відібрати 
м’яч, передати. Концентрація уваги вже на інших цілях. Якщо не навчений 
правильно основним діям, то при виконанні більш складніших, кількість 
помилок збільшується як в техніці, тактиці так і в умінні контролювати на-
вантаження, відновлення сил, а отже і здоров’я. Очевидний парадокс: де-
який час стояло питання, що заняття легкою атлетикою краще відмінити у 
зв’язку з травмуванням, перевантаженням учнів, а бігати (основний вид 
легкої атлетики) під час занять футболом можна дозволити. Легка атлетика 
повинна бути першою темою на початку року і головною для всіх учнів з 1 
по 11 клас. Крім цього вона є підготовкою, певним допуском, перевіркою 
можливостей учнів до складніших ігрових занять для таких тем як футбол, 
баскетбол, гандбол, волейбол. Адже не всі учні влітку забезпечені достат-
ньою руховою активністю. В залежності від можливостей учня потрібно 
пройти пішки дистанцію 300–2000 м чи пробігти в легкому, середньому 
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темпі, з переходом на ходьбу, вкластися в навчальний норматив. Вчитель 
надалі вирішує, які завдання буде він виконувати на наступних темах. Гра-
ти нападаючим у футболі, гандболі, волейболі, баскетболі, напівнападаю-
чим, захисником, воротарем чи виконувати інші завдання головного, біч-
ного судді, вести рахунок, заміни, допомагати вчителю тощо. Певній кате-
горії учнів протипоказані заняття швидкісного, витривалісного характеру – 
вони займатимуться гімнастикою, тенісом та інше. Але все ж таки основні 
види: ходьба, метання, стрибки (для тенісу теж потрібні) краще засвою-
ються і контролюються тільки коли вивчаються окремо. 

У зміст предмета «Фізична культура» для 10–11 класів загальноосві-
тньої школи обов’язковим є включення засобів теоретичної і загальнофізи-
чної підготовки, передбачених програмою для даного класу до кожного 
варіативного модуля. У 10–11 класах учні мають опанувати 2–3 варіатив-
них модулі [4]. Більша частина вправ загальнофізичної підготовки нале-
жать до легкої атлетики, але вивчається в загальному варіанті, а ми відс-
тоюємо думку про домінувальну роль. 

Висновки: 
1. Легка атлетика повинна бути обов′язковою темою для всіх класів 

у школі на уроках фізичної культури.  
2. Першою темою на початку навчального року повинна бути легка ат-

летика. Вона є підготовкою, певним допуском, перевіркою фізичних можли-
востей учнів до інших тем: футболу, баскетболу, гандболу, волейболу тощо.  

Перспективи подальших досліджень. Місце і значення легкої атле-
тики та гімнастики з погляду виховання спритності. 
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В. Ю.Чалий  
 

ПЕРШИЙ ЕТАП СУЧАСНОЇ БАГАТОСТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Cьoгoднi в Укpaїнi 

вiдбувaєтьcя cтaнoвлeння нoвoї ocвiтньoї cиcтeми. Цeй пpoцec cупpoвoджу-
єтьcя cуттєвими змiнaми в пeдaгoгiчнiй тeopiї i пpaктицi нaвчaльнo-
виxoвнoгo пpoцecу, визнaчaєтьcя cиcтeмoю кoнцeптуaльниx iдeй тa пoглядiв 
нa cтpaтeгiю й ocнoвнi нaпpями poзвитку ocвiти. Тoму ocoбливoгo знaчeння 
нaбувaє пpoблeмa якocтi ocвiти, якa cтaлa нapiжним кaмeнeм у 
peфopмувaннi нaцioнaльниx ocвiтнix cиcтeм як в Укpaїнi, тaк i в бaгaтьox 
кpaїнax cвiту [5]. Виховання молодого покоління здоровим, фізично розвине-
ним, життєрадісним, готовим до вступу в доросле життя – чи не найважливі-
ша функція фізичної культури як предмета програми на початковому етапі 
сучасної багатоступеневої підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури 
навчальних закладів України І–ІІ рівнів акредитаії. Адже без фізичного здо-
ров’я немислима й інтенсивна розумова діяльність людини. 

Якщо студент виявляє інтерес до занять фізичними вправами на занят-
тях та ще й регулярно відвідує ту чи іншу спортивну секцію, або систематич-
но займається самостійно, вдосконалюючи багаж набутих фізичних умінь та 
навичок, це допомагає розвитку його морально-вольових якостей та активіза-
ції пізнавальної діяльності взагалі. Провідну роль на початковому етапі су-
часної багатоступеневої підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури 
відіграє особистість викладача, його знання, авторитет, вміння вплинути на 
студентів, згуртувати їх для досягнення поставленої мети, створити сприят-
ливу психологічну атмосферу, адже, виховна робота є основною функцією 
будь-якого педагога, в тому числі й викладача фізичної культури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання пpoблeми 
пiдвищeння якocтi ocвiти розглядалися в пpaцяx тaкиx видaтниx учeниx – 
A. Aлeкcюкa, I. Бaбiнa, Я. Бoлюбaшa, В. Вepнaдcькoгo, Т. Вoзнюкa, 
Ю. Гaпoнa, A. Гpexoвa, O. Гpищeнкo, В. Жуpaвcькoгo, М. Згуpoвcькoгo, 
Г. Єльнiкoвoї, В. Кaзнaчeєвa, O. Кoзaчeнкo, Л. Кoлoдкiнa, К. Кoндpaтьєвa, 
В. Кoптюгa, В. Кpeмeня, В. Кpижкo, O. Лoзинcькoгo, В. Лoзoвoї, 
Д. Мeдoузa, I. Мopoз, C. Нiкoлaєнкa, В. Пaлaмapчукa, A. Пpoкoпeнкa, 
М. Cтeпка, A. Cуббeттo, Г. Цexмicтepoвoї, В. Шинкapукa, Н. Фoмeнкa й iн. 

Слід зазначити, що нaд пpoблeмoю пiдвищeння якocтi ocвiти у ВНЗ 
пpaцюють вiтчизнянi та зapубiжнi нaукoвцi В. Aлфiмoв, Г. Apтюx, 
Т. Бoгoлюб, Л. Дaнилeнкo, Г. Дмитpeнкo, Л. Кapaмушкa, В. Кpижкo, 
Н. Кoлoминcький, В. Лугoвий, Є. Пaвлютeнкoв, Є. Xpикoв, П. Яciнeць й iн.  

У кoнтeкcтi дocлiджeння вaгoмe знaчeння мaють пpaцi вiтчизняниx 
i зapубiжниx дocлiдникiв, в якиx poзглядaєтьcя пpoблeмa зaбeзпeчeння 
якocтi peзультaту ocвiтньoгo пpoцecу: Д. Aлфepoвa, В. Бaйдeнкo, 
В. Бeздуxoв, Н. Бiбiк, Л. Бoльшaкoвa, В. Бoндapь, Ю. Вapдaнян, 
P. Гiльмєєвa, I. Гpишинa, Є. Зeєp, I. Зимня, В. Кaльнeй, Н. Кузьмiнa, 
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Л. Мiтiнa, A. Мapкoвa, O. Пoмeтун, E. Coф’янц, В. Cтpeльникoв, 
A. Xутopcький, Л. Шeвчук, C. Шишoв, П. Яpeмeнкo й ін. [5]. 

Мета. Визнaчити й oбґpунтувaти тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi зacaди 
першого етапу сучасної багатоступеневої підготовки майбутніх фахівців 
з фізичної культури у вищoму пeдaгoгiчнoму нaвчaльнoму зaклaдi.  

Виклад основного матеріау. На початковому етапі сучасної багатос-
тупеневої підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури головною ви-
могою до фізичного виховання Комунального закладу «Харківська гуманіта-
рно-педагогічна академія» Харківської обласної ради є здоров’я студентів. 
Заґартування молодого організму, надання йому можливості достатньо руха-
тися, навчання вправам – ось головне, чому повинні присвячуватись заняття з 
фізичної культури. На заняттях із фізичної культури студенти повинні розви-
ватися – ставати сильними, витривалими швидкими. Для цього навантаження 
на заняттях повинні бути значними, мати тренувальну спрямованість. 

Шляхи розв’язання проблеми, яка виникає під час підготовки майбу-
тніх фахівців з фізичного виховання на початковому етапі сучасної багато-
ступеневої підготовки, цілеспрямовано привчити студентів до систематич-
них самостійних занять фізичною культурою, педагогічний колектив кафе-
дри фізичного виховання Комунального закладу «Харківська гуманітарно-
педагогічна академія» Харківської обласної ради умовно об’єднує в три 
основні групи: 

а) оздоровчий напрям – заняття на свіжому повітрі, заґартовування, 
широке включення в режим фізкультурних хвилинок та пауз, залучення 
студентів до систематичних занять фізичними вправами; 

б) тренувальний напрям – проведення занять за принципом спортив-
ного тренування для поліпшення функціонального стану студентів; 

в) освітній напрям – ознайомлення студентів із історією фізичної ку-
льтури, гігієною фізичних вправ і освоєння студентами методик вивчення 
рухових дій, тренування, розвитку фізичних якостей [4].  

На першому етапі сучасної багатоступеневої підготовки майбутніх 
фахівців заняття з фізичної культури проводяться педагогічним колекти-
вом кафедри фізичного виховння на 1–2-му курсах Харківського коледжу 
Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Ха-
рківської обласної ради. Спрямовані вони на визнання індивідуальності 
студента й на співпрацю, що відповідає вимогам особистісно орієнтовано-
го навчання й виховання, створення «ситуації успіху». Для реалізації цих 
принципів запроваджують різні форми й методи організації студентів 
на навчальному занятті. 

Сучасне заняття з фізичної культури на початковому етапі багатос-
тупеневої підготовки майбутніх педагогів за формою організації може ма-
ти такі складові: фронтальне навчання, колове тренування, рухливі ігри, 
групова навчальна діяльність, робота в малих групах, робота в парах, ме-
тод аутогенного тренування. 

За інноваційною діяльністю викладача його відрізняє: 
- створення «ситуації успіху»; 



90 

- сюжетно-рольові ігри; 
- здійснення між предметних зв’язків як засобу реалізації компетент-

нісного підходу до фізичного виховання; 
- оцінка діяльності студента не лише за кінцевим результатом, а й під 

час процесу досягнення цього результату; 
- здійснення узагальнення й систематизації матеріалів про досягнен-

ня учнів, власний приклад з метою створення позитивного ставлення до 
фізичної культури та спорту. 

Висока якість підготовки та проведення заняття на початковому ета-
пі сучасної багатоступеневої підготовки майбутніх фахівців з фізичної ку-
льтури досягається шляхом упровадження інтерактивних технологій нав-
чання, зокрема використання сюжетно-рольових ігор, побудови тісного 
комунікативного зв’язку викладача зі студентами, що поєднує спілкування 
й зміст навчання, природно наповнює студента необхідними знаннями, 
формує компетентність, робить виховання приємним. 

Результатом творчої співпраці є зміна психологічного настрою сту-
дента, його ставлення до занять з фізичної культури, підвищення рівня са-
мооцінки студента, а водночас підвищення рівня навчальних досягнень 
з інших предметів. 

Використання сучасних технологій на початковому етапі багатосту-
пеневої підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури на заняттях дає 
змогу викладачу найбільш якісно виконувати одну із важливих вимог до 
сучасного заняття в поєднанні з освітньою спрямованістю досягти високої 
моторної компактності, динамічності, емоційності, які стимулюють інтерес 
студентів до занять фізичними вправами. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. На першому 
етапі сучасної багатоступеневої підготовки майбутніх фахівців з фізичної 
кулдьтури викладачі кафедри фізичного виховання Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
намагаються впровадити в свої заняття з фізичної культури новітні фізку-
льтурно-оздоровчі технології для підвищення інтересу до занять, розвитку 
фізичних здібностей тощо.  

Подальший напрямок роботи направлений на розглядання інтеракти-
вних методів при викладанні фізичної культури в коледжі. 
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О. М. Школа  
 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО  
ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ: ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ  

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ 
 

Постановка проблеми та її актуальність. Фізичне виховання є не-
від`ємною частиною всього навчально-виховного процесу в загальноосвіт-
ній школі. Сьогодні особливого значення набуває пошук ефективних мето-
дичних підходів для прищеплення дітям інтересу до занять фізичною куль-
турою та впровадження новітніх технологій у систему шкільного фізично-
го виховання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Опубліковані результати 
досліджень свідчать, що при вступі до школи різні відхилення у стані здо-
ров`я спостерігаються у кожної другої дитини. Слід зазначити, що за остан-
ні 5–10 років спостерігається не лише зниження рівня здоров`я, але й рівня 
фізичної підготовленості та рухової активності школярів. Це зазначено дос-
лідженнями провідних науковців (Т. Круцевич, 1999; А. Приходько, 2000; 
І. Востоцька, 2001). Доведено, що одним із засобів зняття нервово-
емоційного напруження є фізичні вправи. Однак, лише третина (38,5 %) дітей 
залучена до спортивно-оздоровчої роботи. Заняття на шкільних уроках, поза-
класна робота (спортивні секції, фізкультурно-оздоровчі заходи) повинні 
сприяти поліпшенню психологічного клімату в учнівських колективах.  

У житті школярів рухова активність повинна бути головним чинни-
ком покращення фізичного розвитку. Вона створює необхідні умови для 
росту та розвитку організму. Оскільки традиційні уроки фізичної культури 
не можуть задовольнити потребу школярів у руховій активності, вчителі 
фізичної культури прибігають до доповнень змісту базової програми, а ін-
коли і до змін, в рамках 10% часу занять, що дозволено нині діючою про-
грамою.  Проте, як свідчить практика, зниження рухової активності фахівці 
називають падіння інтересу до традиційних уроків фізичної культури. Од-
нією з причин низької мотивації учнів до уроків фізичною культурою є від-
сутність можливості вибору ними форм занять, ставлення самого вчителя до 
проведення уроків та незадоволеність школярів традиційним змістом шкі-
льної фізкультури. Попередньо проведене опитування школярів  свідчить, 
що під впливом інтенсифікації навчального процесу із загальноосвітніх 
предметів, вони віддають перевагу проведенню дозвілля, не пов`язаному 
із руховою активністю, а швидше вибирають: комп`ютерні ігри,  
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прослуховування музики, перегляд телепередач, спілкування з друзями. 
Таким чином, слабшає природна потреба в рухах.  

Наведене свідчить про актуальність вивчення нових підходів до ор-
ганізації фізкультурно-оздоровчої роботи в умовах школи, подальшої роз-
робки стимулів, які сприяли б позитивній мотивації учнів до систематич-
них занять фізичною культурою в урочний та позаурочний час. 

Метою дослідження є аналіз впровадження новітніх технологій 
у фізкультурно-оздоровчу діяльності школярів в урочних та позаурочних 
формах роботи загальноосвітніх шкіл. 

Викладення основного матеріалу. Дослідження проводилося в за-
гальноосвітніх школах міста Харкова Комінтернівського району. Інстру-
ментом дослідження виступало анкетування вчителів та школярів, для 
проведення якого була спеціально розроблена відповідно до загально-
прийнятих вимог анкета, яка включала 20 питань. Отримані результати до-
слідження оброблені методами математичної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. На підставі проведено-
го опитування з`ясовано фактори, від яких залежить активна участь шко-
лярів в урочних та позаурочних заняттях фізичним вихованням. 

Аналіз результатів відповідей на питання «Чи є цікавим для школя-
рів програмний зміст шкільних уроків фізичної культури?» показав, що бі-
льшість респондентів (50 % відповідей) зазначили «швидше ні, чим так». 

Встановлено, що лише третина вчителів (40 %) цілковито дотриму-
ється шкільної програми. Названа вище кількість вчителів намагається по-
будувати на уроці навчальний процес так, щоб школярі зробили свій вибір 
на користь фізичної культури. Більшість респондентів (60 %) вказує, що 
доповнює програму вправами оздоровчої спрямованості, а саме вправами 
ритмічної гімнастики, аеробіки та її різновидів: степ-аеробіки, фанк-
аеробіки, фітболу; 40 % респондентів – ігровими видами (баскетбол, фут-
бол). Більше половини респондентів (55 %) метою змін (доповнень) нази-
вають підвищення інтересу до уроків та популяризацію новітніх фізкульту-
рно-оздоровчих видів занять, які є масовими у молодіжному середовищі. 
Так, на думку вчителів, систематичні видозмінені заняття зможуть підвищи-
ти загальний рівень рухової активності школярів, удосконалити функціона-
льну діяльність їх організму, забезпечити правильний фізичний розвиток. 

Стосовно заміни традиційного змісту уроків на новітні технології, 
популярні у середовищі школярів, більшість респондентів (88 %) відпові-
ла: «треба замінити частково»: різновиди аеробіки (26 %), танцювальної 
гімнастики (14 %); фітболу (24 %), туризму (4 %) та плаванні (20 %)  

Також за результатами анкетування щодо питання про участь шко-
лярів в спортивних секціях було виявлено: підвищенням рівня рухової ак-
тивності школярів (54 %); відволіканням від шкідливих звичок (7 %); фор-
муванням інтересу до урочних форм (14%) та підготовкою шкільних ко-
манд до виступів на змаганнях (22 % відповідей). І це тільки вчителями, 
які проводять позаурочні заняття та мотивують це необхідністю. 
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У ході опитування всі вчителі і школярі, які беруть участь у фізкуль-
турно-оздоровчої роботі в позаурочний час (57 % респондентів) позитивно 
охарактеризували ефект від оздоровчих занять. Це вказує на те, що дієвим 
засобом підвищення рівня рухової активності, формування інтересу до 
урочних занять, корисного проведення дозвілля школярок може стати їх 
залучення до позаурочних занять фізкультурно-оздоровчої спрямованості. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз резуль-
татів анкетування свідчить, що до впровадження в умовах школи новітніх 
фізкультурно-оздоровчих технологій ставляться наступним чином: вчителя 
фізичної культури – не всі однаково та позитивно, але все ж таки більшість 
опитаних вчителів переконана в ефективності доповнень уроків новим змі-
стом, а ось школярі – всі сприятливо. Також всі респонденти переконані, 
що дієвим засобом підвищення рівня рухової активності, формування інте-
ресу до урочних занять, корисного проведення дозвілля школярів може 
стати їх залучення до позаурочних занять фізкультурно-оздоровчої спря-
мованості.  

Тобто, можна зробити висновок, що розпочатий нами науковий по-
шук є актуальним і потребує логічного продовження. 
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М. М. Огієнко, Л. Л. Лисенко, Л. М. Казановська, А. О. Маркова 
 

ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ РУХОВОЇ  
КООРДИНАЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО  

ВІКУ ЗАСОБАМИ ХОРЕОГРАФІЇ 
 

Постановка проблеми та її актуальність. Одним із перспективних 
напрямків удосконалення рухової функції дітей дошкільного віку в системі 
фізичного виховання є пошук і наукове обґрунтування ефективних засобів 
і методів розвитку рухової координації. Високий рівень розвитку коорди-
нації рухів є фундаментом успіху людини в різних сферах рухової діяльно-
сті (спортивній, трудовій, професійній тощо), необхідною умовою її успі-
шної, повноцінної життєдіяльності та критерій її здоров’я, що актуалізує 
увагу багатьох авторів на цілеспрямований розвиток даної рухової якості 
(В. І. Лях, Е. П. Ільїн, О. М. Худолій та інші) [3; 6]. 

У дітей старшого дошкільного віку відбувається інтенсивне форму-
вання різноманітних рухових навичок, тому чим краще точність відчуттів 
руху, тим швидше вони оволодівають новими вправами; маючи великий 
запас рухових навичок – скоріше засвоюють нові рухи; висока ступінь роз-
витку рухової координації обумовлює більш успішне удосконалення інших 
рухових якостей. Теоретичний аналіз літературних джерел, присвячених 
закономірностям розвитку дітей старшого дошкільного віку, показав, що 
інтенсивний розвиток рухової функції (В. С. Фарфель, О. В. Запорожець, 
Е. С. Вільчковський, А.М. Шлємін), потреба у самовираженні та творчості 
(Л. С. Виготський, Б. М. Теплов), інтерес до музично-рухової діяльності 
(К. В. Тарасова, А. С. Шевчук) створюють реальні передумови для цілесп-
рямованого розвитку рухової координації дітей засобами хореографії. 

Актуальність розробки даної проблеми зумовлена наявністю супере-
чностей між потребами дошкільної освіти в цілеспрямованому розвитку 
координації рухів дітей старшого дошкільного віку та недостатньою роз-
робленістю теоретико-методичного забезпечення процесу розвитку даної 
якості засобами хореографії.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Діяльність людини в зна-
чній мірі обумовлена здатністю економно та з великим робочим ефектом 
утримувати певні пози, змінювати їх та досягати гармонії в рухах. Раціона-
льні рухи визначають результат діяльності людини і тому існує необхід-
ність удосконалення методики розвитку координації рухів починаючи з 
дошкільного віку, адже швидкість формування навичок прямо залежить від 
рівня розвитку рухової координації (М. О. Бернштейн, О. В. Коробков).  

Ефективність цілеспрямованого впливу на координаційні здібності 
дітей старшого дошкільного віку залежить від раціонально підібраних за-
собів і методів їх розвитку (Б. Шиян, Т. Ю Круцевич.), крім того даний вік 
є сприятливим для утворення умовно-рефлекторних зв’язків та розвитку 
рухового відчуття (В. І. Лях, В. А. Романенко та інші). Діти старшого до-
шкільного віку відзначаються емоційністю, рухливістю, вони активніше 
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сприймають матеріал в умовах різноманітності видів та форм діяльності, 
що потребує від інструктора з фізичної культури впровадження нововве-
день в різноманітні форми організації занять фізичними вправами.  

Сучасна теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного 
віку рекомендує включати танцювальні рухи в зміст ранкової гімнастики 
(Л. А. Блудова, Е. С. Вільчковський), ритмічної гімнастики 
(С. В. Шарманова, Т. Т. Ротерс, С. Ю. Максимова), насичувати танцями і 
образними танцювальними рухами різні форми роботи з фізичного вихо-
вання (Е. П. Раєвська, С. Д. Руднєва, М. Єфименко, В. Т. Кудрявцев). 

Питанню фізичного вдосконалення дітей засобами ритмічної гімнас-
тики та хореографії присвятили свої дослідження Л. В Канаєва, Н. Н. На-
заренко, Т. Т. Ротерс, Н. А. Фоміна та інші, які відзначають, що заняття 
хореографією розвивають творчі здібності, координацію рухів, почуття 
ритму, вміння орієнтуватися у просторі та сприяють розвитку психічних 
процесів.  

Метою дослідження є розробка педагогічної технології розвитку ко-
ординації рухів дітей старшого дошкільного віку засобами хореографії.  

Викладення основного матеріалу. Теоретичний аналіз науково-
методичної літератури засвідчив, що основою хореографічної діяльності є 
танок, специфічну особливість якого становлять два компоненти: духовно-
культурний і фізичний. Хореографічні вправи сприяють естетичному ви-
хованню – допомагають зрозуміти красу правильних, легких, виразних ру-
хів; сприяють фізичному розвитку дітей, виробляють у них правильну пос-
таву, впевнену легку ходу, спритність і витонченість рухів. 

Музично-рухова діяльність, забезпечуючи синтез, взаємопроникнен-
ня, збагачення і доповнення руху і музики, сприяє впливу на фізичну і 
психічну сферу дитини, що забезпечує високий розвиваючий ефект. Син-
тез рухової діяльності з музичною, обумовлює виникнення унікального 
педагогічного середовища, здатного: задовольняти природну потребу дітей 
у русі, грі, пізнанні, музичному, емоційному і чуттєвому збагаченні; фор-
мувати у дитини усвідомлену цілеспрямованість діяльності; забезпечувати 
специфічні параметри впливу музично-рухових засобів, спрямованих на 
якісне оволодіння руховими діями та розвиток координації рухів.  

Реалізація завдань констатуючого експерименту передбачала визна-
чення впливу хореографічних вправ на показники координації рухів дітей 
старшого дошкільного віку. В наших дослідженнях під час проведення під-
готовчої частини заняття з фізичної культури ми застосовували хореографі-
чні вправи (види танцювальних кроків: м’який, приставний, пружинний, пе-
ремінний, високий; види танцювальних вправ: полька, вальсові кроки, «бі-
гунець», російський крок та інші). Під час виконання хореографічних вправ 
змінювались положення рук, поєднувались ці кроки з іншими вправами, ви-
конувались з різними предметами. Для розвитку рухової уяви в кожному 
занятті ми пропонували дітям самостійно придумувати вправи для рук, під 
час виконання запропонованих кроків. В кінці підготовчої частини діти по-
винні були вільно рухатись відповідно до запропонованої мелодії.  
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Впровадження хореографічних вправ в заняття з фізичної культури 
позитивно вплинули на зміни параметрів рухової координації дітей стар-
шого дошкільного віку (помилка відтворення просторового параметру ру-
хової координації (S) зменшилась на 12,4 % і склала 1,41 ± 0,05 см. 
(р<0,05); часового (t) – на 1,7 % і склала 0,57 ± 0,03 сек. (р<0,05) та силово-
го (F) – на 4 % і склала 0,56 ± 0,02 кг. (р<0,05)); відбулося покращення 
стійкості пози (рівноваги) – на 11,4 % (р<0,05); покращення показника 
«попадання в ціль» на 15 %. Крім зазначених змін, ми спостерігали у до-
шкільників значне покращення оцінки виразності, пластичності рухів і вза-
галі артистичності. 

Результати отримані в процесі констатувального експерименту 
та аналіз літературних джерел з досліджуваної проблеми, є підставою для 
розробки педагогічної технології розвитку координації рухів дітей старшого 
дошкільного віку засобами хореографії та її різноманітних версій (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Педагогічна технологія розвитку координації рухів дітей  
старшого дошкільного віку засобами хореографії 
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Концепція побудови педагогічної технології розвитку рухової 
координації дітей старшого дошкільного віку полягає у цілеспрямованому, 
варіативному використанні як хореографічних засобів, так і різноманітних 
версій цієї технології. Вона спирається на теорії управління, адаптації, ко-
ординації рухів, дидактику. 

Сформована нами педагогічна технологія розвитку координації рухів 
передбачає дотримання наступних принципів: природовідповідності (необ-
хідно добирати такі засоби, методи та методичні прийоми, які відповіда-
ють віковим особливостям дітей); новизни навчального матеріалу (для 
більш ефективного розвитку координації рухів слід використовувати нові 
музично-рухові вправи, або вправи зі зміненими умовами діяльності); сис-
тематичності та безперервності (регулярні, цілеспрямовані, систематичні 
заняття хореографічними вправами, призводять до виникнення термінових 
та кумулятивних адаптаційних змін в організмі дітей); послідовності (про-
цес розвитку координації рухів повинен відбуватись за конкретним планом 
педагогічних впливів, у відповідності з результатами тестування); вибірко-
во-варіативного застосування різноманітних умов навчальної діяльності 
[4]; керованості (для ефективного управління розвитком рухової коорди-
нації дітей обов’язкова наявність оперативного, об’єктивного контролю, 
що забезпечує своєчасність, обґрунтованість педагогічних впливів та вне-
сення відповідних коректив).  

Важливе значення в дошкільному віці має формування рухового уяв-
лення, як логічного, так і чуттєвого [5]. Рухове уявлення – це не лише по-
будова нового образу і входження в нього, але це ще і передача через образ 
смислового змісту, котрий адресується іншій людині. Досягнення виразно-
сті рухів – це своєрідна задача рухового уявлення. Чуттєве уявлення – це 
відображення м’язового відчуття після практичного виконання вправ, а йо-
го уточнення є безпосередньо кроками до поліпшення координації рухів. 
Для розвитку рухового уявлення В. Т. Кудрявцев, Б. Б. Єгоров запропону-
вали такі завдання: передача уявного ритму через рух без музичного су-
проводу; формування вміння вірно сприймати мелодією образи і виражати 
їх через рух (в довільних хореографічних рухах); самостійний пошук обра-
зів і побудова сюжету під заданий музичний супровід [2]. 

М. Єфименко в своїй програмі застосовує новий напрямок у фізич-
ному вихованні дітей дошкільного віку – горизонтальний пластичний ба-
лет, котрий поєднує в собі окремі риси художньої гімнастики, аеробіки, 
акробатики, хореографії і типового музичного заняття в дитячому садку. 
В програмі «пластик-шоу» пропонується три рівні складності: наслідуван-
ня –діти повторюють за педагогом усі його рухи; з елементами самостій-
ності – у програмах даного рівня діти пробують самостійно використову-
вати набуті раніше вміння та навички; повне самовираження – самостійно 
без участі педагога створюють свою рухову музичну композицію «плас-
тик-шоу». 

Враховуючи підходи М. Єфименка, В. Т. Кудрявцева, Б. Б. Єгорова 
та на основі загальної класифікації засобів хореографії нами було зроблено 
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вибір хореографічних вправ для розвитку координації рухів дітей старшого 
дошкільного віку: танцювальні кроки та музично-ритмічні рухи; міміка 
та пантоміміка; музичні ігри; рухи вільної пластики. 

Зміст розробленої нами педагогічної технології розвитку координа-
ції рухів дітей старшого дошкільного віку полягає у спрямованості педаго-
гічних впливів (спеціально відібраних засобів хореографії) для підвищення 
рівня координації рухів та активації координаційних здібностей за рахунок 
варіативного використання різноманітних умов діяльності (рис. 1). Хорео-
графічні вправи разом із варіантами ускладнень об’єднувались в серії за-
вдань, застосовувались не тільки з урахуванням ступеню складності, але і 
для розвитку творчої імпровізації. 

Алгоритм реалізації педагогічної технології розвитку координації 
рухів дітей старшого дошкільного віку ґрунтується на варіативному вико-
ристанні різних умов діяльності та доцільній вибірковості засобів хореог-
рафії і включає певну послідовність дидактичних дій. 

Таким чином, впровадження концептуальних положень побудови 
розробленої нами педагогічної технології розвитку рухової координації 
дітей старшого дошкільного віку має забезпечити їх ефективну рухову 
поведінку та сприяти розвитку координації рухів. Визначено, що організм 
дитини має властивість запозичення ритмів, пропонованих зовнішнім се-
редовищем, при цьому він як би налаштовується на пропонований ритм, 
прискорюючи або сповільнюючи темп своєї роботи відповідно до конкре-
тних обставин [1]. Під час музично-рухової діяльності дитина чує музичну 
мелодію і в неї мимоволі виникає слухомоторна координація рухових дій, 
помітно полегшуючи чи стимулюючи їхнє виконання та сприяючи розвит-
ку рухової координації. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Встановлено, 
що розвитку координації рухів сприяє застосування засобів хореографії, 
музичність програм, театралізація, які створюють у дітей особливо позити-
вний емоційний фон. Обґрунтовано та розроблено педагогічну технологію 
розвитку рухової координації дітей старшого дошкільного віку, яка вклю-
чає в себе: концепцію, методи, методичні прийоми та систему засобів хо-
реографії. Варіанти її використання в різних умовах діяльності будуть 
сприяти розвитку культури рухів. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ И ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

НА ПРАКТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ГУМАНИТАРНЫХ ПРОФЕССИЙ 

 
Постановка проблеми. Одной из важнейших задач педагогической 

науки является подготовка специалиста, отвечающего целям, содержанию 
и требованиям современного общества. На это и должен быть направлен 
комплекс практических и методических приемов для подготовки студентов 
к педагогическому творчеству и мастерству [1, с.112]. 

Физическая культура в высшем учебном заведении является неотъе-
млемой частью формирования общей и профессиональной культуры лично-
сти современного специалиста, и как учебная дисциплина, обязательна для 
всех специальностей, она является одним из средств формирования всесто-
ронне развитой личности, оптимизации физического и психофизиологиче-
ского состояния студентов в процессе профессиональной подготовки. 

Анализ исследований на данную тему. Профессионально-
прикладная физическая подготовка (ППФП) представляет собой специали-
зированный вид физического воспитания, осуществляемый в соответствии 
с требованиями и особенностями избранной профессии. Термин «приклад-
ная» подчеркивает сугубо утилитарную профилированную часть физиче-
ской культуры применительно к основной деятельности человека к про-
фессиональному труду. 

Исследования по ППФП проводили такие видные учене, как: Адан-
сон Г. Т., Белинович В. В., Бурок Л. В., Виленский М. Я., Григорович Е. С., 
Горчаков А. М., Загорский Б. И., Кабачков В. А., Морган П. Е., Раевс-
кий Р. Т., Сафин Р. С., Цаун В. А. и другие авторы. 

В основе учебно-воспитательного процесса в высшей школе лежит 
комплексный системный характер образования, воспитания и профессио-
нальной подготовки специалистов, в которой органически сливаются фор-
мирование мировоззрения, нравственное, физическое, эстетическое и дру-
гие виды воспитания. 
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Проблемы становления будущего учителя в современной педагогике 
разрабатываются (Абрамян В. И., Зязюн И. А., Евтух М. В. и др.) в направ-
лении гармонизации внешней и внутренней педагогической техники. 

Наряду с общей культурой и гармоничным развитием, важным момен-
том является формирование у педагога таких качеств как: культура движе-
ний, пластика, поза, осанка, походка и т. д. Академик Зязюн И. А. 
к элементам внешней техники учителя относит также внешний вид педагога, 
возраст, прическу, мимику, дикцию, одежду и т. д. Внешний вид педагога до-
лжен быть привлекательным и дополняться красивой походкой и осанкой. 
Люди редко имеют красивую осанку от природы. Как правило, это результат 
специальных упражнений и сформированных навыков [3, с. 58–60]. 

Формирование цели статьи и изложение основного материала. 
Актуальной проблемой стала подготовка учителей нового поколения, ко-
торая бы отвечала современным требованиям общества. 

Одним из путей решения этой задачи является целенаправленное препо-
давание физической культуры студентам вузов с учетом специфических тре-
бований к их будущей профессиональной деятельности [4, с. 94]. 

Однако специальных работ посвященных комплексному влиянию 
профессионально-прикладной физической подготовке и элементов началь-
ной хореографической подготовки на успешную профессиональную дея-
тельность будущих педагогов крайне мало. 

Таким образом, нам представляется, что сочетание профессионально-
прикладной физической подготовки и как ее составляющей части начальной 
хореографической подготовки студентами педагогами, представляет опре-
деленный интерес в подготовке специалистов гуманитарных профессий. 

Исключительное значение профессионально-прикладная физическая 
подготовка имеет не только на этапе дипломного образования, но и в пери-
од профессиональной деятельности, так как физическое воспитание в вузе 
не гарантирует сохранения психофизической готовности выпускников. 

Поэтому приобретенные в вузе навыки, умения и знания в области 
ППФП в будущем могут служить успешному выполнению профессиона-
льной деятельности [5, с. 97]. 

В период трудовой деятельности человека естественно возрастает 
роль непосредственного использования средств физической культуры для 
оптимизации работоспособности и во внерабочее время. 

Создавая условия для развития профессионально-прикладных форм 
физической культуры, решаются не только экономические и оздоровите-
льные, но и задачи профессиональной деятельности специалистов. 

В настоящее время многие современные виды труда, в том числе и 
труд педагога, характеризуется гиподинамией (ограниченность двигатель-
ной активности) или относительно односторонними требованиями к функ-
циональным возможностям организма. 

Средства физической культуры позволяют предупредить и исправить 
нежелательные отклонения в физическом развитии, которые могут возник-
нуть в силу определенных особенностей труда. 
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Наиболее широкое прикладное значение имеет общая физическая 
подготовка, поскольку она создает предпосылки для успешного выполне-
ния самых разнообразных трудовых функций. 

Общая физическая подготовка может иметь в зависимости от харак-
тера профессии те или иные особенности (например, включать специаль-
ные упражнения для профилактики или исправления профессиональной 
односторонности в развитии опорно-двигательного аппарата, нарушений 
осанки и т. д.). 

Инновационный подход к формированию личности студента в обла-
сти физической культуры требует изменения качества образовательной 
информации в сторону научности, абстрактности, применения различных 
способов ее представления, хранения, поиска: предусматриваются карди-
нальные преобразования в организации учебно-воспитательного процесса, 
обеспечивающие процесс нововведений. 

В настоящее время примерные программы по физической культуре но-
сят концептуальный характер, рекомендующий, ориентирующий преподава-
телей вузов на самостоятельный поиск оптимальных форм, средств, методов 
физической культуры, разработку оптимального содержания по дисциплине 
способствующих становлению личности в ее профессиональной деятельности 
благодаря средствам физической культуры. Новое поколение педагогов долж-
но быть способным творчески решать педагогические задачи, уметь адекватно 
реагировать на различные проявления информативности нашего времени. Это 
требует необходимости иметь свое «Лицо», запоминающееся людям, а также 
иметь свой привлекательный имидж. 

Формирование профессиональной внешней педагогической техники 
педагогов связано с поиском путей повышения качества их профессиона-
льной деятельности и компетентности [2, с. 44–47]. 

В связи с этим нами была предпринята попытка ввести раздел нача-
льной хореографической подготовки на базе ОФП в практические занятия 
студентов. Практический опыт, приобретенный при работе со студентами 
– будущими педагогами в этом направлении позволяет заключить, что  ус-
воение студентами элементов начальной хореографической подготовки 
обладает определенными неиспользованными резервами в повышении ка-
чества профессиональной деятельности педагога. 

В последнее время потребность в специалистах – педагогах, обла-
дающих такими специфическими знаниями и умениями, все увеличивается 
в связи с расширением сети специализированных школ, лицеев, частных 
школ и т. д. 

В программу по физическому воспитанию нами введены два раздела: 
а) задачи и методические особенности курса начальной музыкально-

хореогрфической подготовки специалистов гуманитарных профессий; 
б) практический материал – основы хореографической терминологии 

и практическое освоение элементов классического экзерсиса позиции рук, 
у опоры позиции ног: 

1. Demy plie, grand plie в четырех позиціях; 



102 

2. Battement tendu во всех направлениях; 
3. Battement tendu et demi plié; 
4. Battement tendu jete; 
5. Rond de jambe par tezze en dehor et en dedan; 
6. Battement soutenu; 
7. Releve; 
8. Port de bras; 
9. Releve lent; 
10. Grand battement jete; 
11. Основные позиции классического танца; 
12. Прыжки: soute, echappe,changement de pied. 

Практическая часть программы по начальной хореографической под-
готовке включает в себя занятия, которые отражают учебно-методический 
характер и решают задачи технического овладения элементами хореогра-
фии во взаимосвязи с музыкой, а также формируют профессионально-
педагогические навыки и умения. 

Упражнения и элементы начальной хореографической подготовки в 
начале обучения необходимо разучивать без музыкального сопровождения, 
а под счет или в индивидуальном ритме. Это дает возможность студентам 
приобрести устойчивые навыки, которые впоследствии позволяет избежать 
ошибок при выполнении движений с музыкальным сопровождением. 

Элементы классического экзерсиса создают прекрасный фундамент 
для выработки красивой походки, осанки и т. д. Все эти элементы будут 
эффективны при дополнительной самостоятельной работе, так как про-
должается развитие и совершенствование опорно-двигательного аппарата, 
функциональных систем организма, создается база для дальнейшего твор-
ческого овладения разнообразными двигательными навыками, умениями 
и композициями. 

В течение нескольких лет, используя фрагментарно материал по на-
чальной хореографической подготовке, мы выяснили, что введение такого 
раздела в практические занятия по физическому воспитанию делает их бо-
лее эмоциональными, интересными, не обычными и дает положительные 
результаты в профессиональной деятельности педагога. Опрос студентов и 
руководителей активной педагогической практики в школах убедил нас в 
положительном влиянии таких занятий на результаты практики. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Начальная хореографическая подготовка специалистов гуманитар-

ных профессий может занять определенное место в системе физического 
воспитания на базе общей физической подготовки и профессионально-
прикладной физической подготовки. 

2. Элементы и упражнения хореографии укрепляют не только весь 
суставно-мышечный аппарат, но и вырабатывают правильную осанку, пос-
тановку головы, рук, ног, туловища, точность, свободу, умение управлять 
своими движениями, эмоциями. 
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3. Способствуют развитию таких необходимых качеств для педагога 
как: собранность, внимание, терпение, выразительность. 

4. Дают возможность избирательного воздействия на отдельные мыше-
чные группы и части опорно-двигательного аппарата, исправлять недостатки 
физического развития и достаточно точно дозировать физические нагрузки. 

5. Элементы и упражнения начальной хореографической подготовки 
помогают молодым специалистам реализовать свои знания и творческие 
возможности в своей профессиональной деятельности. 
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ВПЛИВ ПЕРЕДСТАРТОВИХ СТАНІВ  

ГIМНАСТОК-ХУДОЖНИЦЬ МОЛОДШОГО ШКIЛЬНОГО ВIКУ 
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Необхідною складовою 

частиною процесу формування готовності до змагань спортсменів різної 
кваліфікації є психологічна підготовка. Саме психологічні властивості 
спортсмена стають вирішальними при однаковому рівні фізичної підготов-
леності суперників (В. М. Платонов, Є. С. Озолін, А. В. Родіонов, 
Б. А. Вяткін).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В дослідженнях 
С. Алексеєєвої, Ж. А. Белакопитової, І. А. Бударинової, Т. О. Лисицької, 
Л. К. Кожевнікової, Т. В. Нестерової виявлено, що індивідуально-
психологічні особливості спортсменів мають суттєвий вплив на тренува-
льну та змагальну діяльність гімнасток-художниць. 
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Оскільки, передстартові стани, в яких перебуває спортсмен, суттєво 
впливають на ефективність змагальної діяльності (Є. П. Ільїн), у тому числі в 
художній гімнастиці (Ж. А. Белокопитова), їх врахування в процесі психоло-
гічної підготовки позитивно впливатиме на змагальний результат в цілому. 

Дослідження та врахування передстартових станів в художній гімна-
стиці на сьогодні відбувається, переважно, тільки на етапі спортивного 
удосконалення. Однак, численні спостереження та аналіз досвіду практич-
ної діяльності тренерів доводять, що вже на етапі початкової та поперед-
ньої базової підготовки спостерігаються прояви фактично всіх передстар-
тових станів, які можна спостерігати у дорослих спортсменів. При цьому 
більшість тренерів не приділяє належну увагу цьому питанню. 

Вивчення характеру впливу на ефективність змагальної діяльності 
передстартових станів гімнасток-художниць молодшого шкільного віку та 
визначення причин, які зумовили такий стан можуть підвищити якість їх 
психологічної підготовки та позитивно відбиватися на ефективності про-
цесу підготовки в цілому. 

Метою даної статті є визначення впливу передстартових станів гім-
насток-художниць молодшого шкільного віку на ефективність їх змагаль-
ної діяльності. 

Викладення основного матеріалу. Дослідження проводилися про-
тягом року в ДЮСШ «Чернігів», КДЮСШ м. Чернігів під час тренувань 
і проведення змагань з художньої гімнастики, а також в ЧНПУ імені 
Т. Г. Шевченка в три етапи. Спостереженням було охоплено 38 гімнасток-
художниць 2006–2000 років народження.  

На основі аналізу літературних джерел нами було визначено комплекс 
методик які давали можливість виявити окремі показники, які свідчили про 
формування того чи іншого передстартового стану. Результати попередньо-
го дослідження дозволили зробити висновок про наявність ознак різних пе-
редстартових станів у гімнасток-художниць в процесі змагань.  

Для визначення факторів, які характеризують формування передстар-
тових станів гімнасток-художниць молодшого шкільного віку нами було за-
стосовано комплекс методів дослідження, який складався з психологічного 
тестування, методу експертних оцінок та педагогічного спостереження. 

За типовою картою методики «САН» було визначено, що у дослі-
джуваних гімнасток, в період інтенсивної фізичної і психічної напружено-
сті,  спостерігаються суттєві індивідуальні відмінності за досліджуваними 
показниками  (у всіх випадках коефіцієнт варіації більший 10 %).  

У процесі дослідження виявлено, що умови змагань в межах ДЮСШ 
не є надзвичайно великим стресовим фактором для більшості досліджува-
них, вони не відчувають дискомфорту, налаштовані на ефективну змагальну 
діяльність. Інша ситуація виникає при виїзді на змагання в інші міста та при 
проведенні змагань на рівні міста чи області. Тому, для більш точної діагно-
стики, нами було застосовано методику «Стрес – симптом – тест». Виявле-
но, що у ролі стрес – факторів (для гімнасток молодшого шкільного віку) 
виступали такі змагальні ситуації: невдача на старті, конфлікти з тренером, 
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товаришами по команді або в сім’ї, постійна думка про необхідність успі-
шно виконати поставлені задачі, необ’єктивне суддівство, та значна пере-
вага суперника і його високі результати.  

В процесі дослідження було визначено, що найбільш типовим, для 
досліджуваних гімнасток є середній та високий рівень ситуативної триво-
жності в умовах змагань.  

Стан напруженості визначався шляхом оцінки супроводжуючих його 
компонентів: зовнішніх проявів емоцій, вегетативних фізіологічних реак-
цій і стійкості психічних, психомоторних процесів. Спостерігалися такі 
прояви: помітна схвильованість, підняті брови, нахмурений лоб, прискоре-
не дихання; рухи помітно напружені, плечі злегка підняті, деяка незграб-
ність; невеликий тремор пальців та рук, інколи спостерігається і в ногах 
також спостерігалися окремі вазомоторні реакції. 

Отримані в результаті дослідження суттєві індивідуальні відмінності 
за більшістю показників свідчать про доцільність вивчення їх впливу на  
ефективність змагальної діяльності  

Нами було проаналізовано виступи гімнасток та протоколи змагань. 
В результаті кореляційного аналізу було виявлено залежність між показни-
ками, які характеризують передстартові стани та ефективністю змагальної 
діяльності. Виявлено суттєву залежність між появою ознак того чи іншого 
передстартового стану, ефективністю виступу на змаганнях та особливос-
тями темпераменту гімнастки, що дозволило розробити гіпотезу подаль-
шого дослідження.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Виявлено, в ре-
зультаті експериментального дослідження та аналізу науково-методичної 
літератури, що формування передстартових станів відбувається вже в гім-
насток на етапі попередньої базової підготовки, що в художній гімнастиці 
найчастіше відповідає молодшому шкільному віку. 

У результаті узагальнення інформації літературних джерел, аналізу 
досвіду практичної діяльності тренерів з художньої гімнастики та власних 
експериментальних досліджень визначено доцільність  удосконалення сис-
теми управління передстартовими станами гімнасток художниць молодшо-
го шкільного віку на основі врахування особливостей їх темпераменту. 
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Р. С. Яготін 
 

ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ  
ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ ВНЗ 

 
Постановка проблеми та її актуальність. В останні роки визначи-

лась стійка тенденція росту кількості студентів з послабленим здоров'ям, у 
багатьох студентів відмічені початкові стадії захворювань. За період нав-
чання стан здоров'я студентів погіршується, а кількість студентів, що від-
носяться до спеціальної медичної групи з кожним роком збільшується. За-
фіксовано загальне збільшення кількості серцево-судинних захворювань, 
погіршення функціональних резервів організму, системне порушення пос-
тави, наявність різних вад опорно-рухового апарату, зниження рівня фізи-
чної підготовленості й ін. 

Серед студентів як перших, так і старших курсів зустрічається несе-
рйозне відношення до особистої фізичної підготовки, стану свого здоров'я, 
небажання застосовувати засоби фізичної культури і спорту у повсякден-
ному житті. Основними причинами такого відношення до занять фізични-
ми вправами у студентів є: зниження здоров'я; шкідливі звички; нестача 
часу для підготовки до інших занять; відсутність бажання займатись фізи-
чною культурою та не досконала матеріально-технічна база. 

Така тенденція відбувається на фоні низького рівня фізичної підго-
товленості студентів, послаблення функцій нервової системи впродовж на-
вчання та в період сесії, що негативно впливає на формування здоров'я 
майбутніх фахівців. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Здоровий спосіб життя є 
важливим фактором формування і зміцнення здоров'я студентської молоді. 
Найактивнішими компонентами здорового способу життя виступають: ра-
ціональна праця студентів, раціональне харчування, достатня рухова акти-
вність, загартування, особиста гігієна, відмова від шкідливих звичок. 

Покращенню стану здоров'я студентів значною мірою сприяє фізич-
не виховання. Його розглядають з позиції формування відношення до сво-
го здоров'я, як людської цінності та принципів здорового способу життя. 

Метою нашого дослідження було визначити стан здоров'я студентів 
Одеської національної академії харчових технологій та виявити техноло-
гію, що має чинити позитивний вплив на цей стан. 
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Викладення основного матеріалу. Дослідження проводилось на ба-
зі Одеської національної академії харчових технологій, в якому брали уч-
асть студенти різних факультетів, котрі пройшли медичний огляд. У ході 
дослідження була проаналізована науково-методична література з теми 
статті, проаналізовані основні медичні документи (амбулаторні картки, 
медичні довідки та статистичні показники обстеження студентів). 

Система фізичного виховання передбачає розподіл студентів на гру-
пи за станом здоров'я. Після проходження щорічного медичного огляду 
та оцінювання рівня стану їхнього здоров'я студентів розподіляють за нав-
чальними групами: основна, підготовча та спеціальна. 

До основного відділення зараховуються студенти основної та підго-
товчої груп. До таких відносяться студенти без функціональних відхилень 
та хвороб, які за станом здоров'я можуть виконувати вимоги навчальної 
програми з фізичного виховання. До спеціального медичного відділення 
направляються студенти з початковою стадією розвитку захворювання, які 
можуть виконувати помірно-дозоване навантаження, а також студенти 
в період реабілітації після хвороби. У групу звільнених від фізкультури 
потрапляють студенти із значними відхиленнями у стані здоров'я, з тяж-
кою формою захворювання, не здатні до малих навантажень. 

Теоретичні, методичні та практичні вимоги в різних відділеннях 
строго диференційовані. Різниця у фізичному розвитку і фізичній підгото-
вленості зазначених категорій студентів враховується у навчальному про-
цесі за допомогою диференційованого підходу щодо вибору форм занять 
та визначення їх змісту, регулювання навантаження, використання відпо-
відних методик, засобів контролю й інше. Для звільнених студентів за-
тверджені теми рефератів з фізичної культури. Такий підхід до розподілу 
студентів за відділеннями має на увазі прямий та зворотний перехід з одні-
єї групи до іншої. 

На кожного студента, який пройшов медичний огляд, заповнюється 
спеціальна медична карта, в яку вписуються антропометричні виміри, ска-
рги, діагнози та висновок лікаря. Складається картотека з розподілом 
за факультетами та групами. 

За статистичними даними медичного обстеження студентів Одеської 
національної академії харчових технологій з 2010 року по 2013 рік було ви-
явлено поступове погіршення стану їхнього здоров'я. Збільшилась кількість 
студентів, які віднесені до підготовчої групи та спеціальної медичної групи. 
Збільшується кількість студентів, які звільнені від занять фізичної культури.  

Так, у 2010 році пройшло медичне обстеження 778 студентів, з них 
основну групу склали – 64,6 % студентів, підготовчу групу – 13,5 %, спеці-
альну медичну групу 15,7 % і було звільнено від занять фізичною культу-
рою було 6,2 % студентів. У 2011 році кількість студентів збільшилася. 
Медичне обстеження пройшло на 1-му курсі пройшло 1014 студента, з них 
основну групу склали – 59,9 % студентів, підготовчу групу – 13,2 %, спеці-
альну медичну групу – 19,5 % та 7,4 % було звільнено від занять фізичною 
культурою За даними медичного обстеження у 2013 році обстеження 
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пройшли 1070 студентів, з них основну групу склали – 57,8 %, підготовчу 
групу – 15,4 %, спеціальну медичну групу – 18,4 % і 8,4 % студентів було 
звільнено від занять фізичною культурою. 

Одним із засобів впливу на невтішні результати стану здоров'я студен-
тів, що спостерігається протягом останніх років є впровадження здоров'язбе-
рігаючих технологій. Такі технології передбачають створення максимально 
можливих умов для збереження, зміцнення і розвитку духовного, емоційного, 
інтелектуального, особового і фізичного здоров'я всіх суб'єктів освіти. 

Формування здоров’язбережувального середовища навчального за-
кладу необхідно починати з аналізу рівня здоров’я й способу життя студе-
нтів. Та на підставі цього повинна бути вироблена чітка програма заходів 
і напрямів забезпечення та вдосконалення здоров’язберігаючих технологій 
при підготовці майбутніх фахівців, серед яких обов’язково повинні бути 
присутні:  

– виявлення рівня фізичного та емоційного розвитку й підготовлено-
сті студентів до розвитку особистісного потенціалу, яке може бути покла-
дене на керівників факультету, кураторів студентських груп; викладачів 
фізичного виховання; 

– організація роботи щодо збереження й зміцнення здоров'я студен-
тів і формування здорового способу їх життя шляхом формування відпові-
дальних працівників або ж підрозділів за цей напрям роботи. 

Серед основних напрямів здоров’язбережувальних технологій, що 
можуть бути реалізовані та доречні у вищих навчальних закладах є:  

• сучасний та якісний контроль стану здоров'я; 
• систематичні фізкультурно-оздоровчої заходи ; 
• санітарно-гігієнічні та попереджувально-лікувальні заходи; 
• організація оздоровлення в усі без винятку пори року; 
• забезпечення культурно-масової та волонтерської роботи; 
• оптимізація морально-психологічного клімату та створення добро-

зичливої атмосфери взаємовідносин; 
• гнучкий та безпечний режим праці та відпочинку.  
Висновки та перспективи подальших досліджень. Упровадження 

таких технологій у повсякденну практику соціальної роботи потребує від 
майбутніх фахівців, окрім звичних професійних навичок, формування за-
гальнокультурних і професійних компетенцій в галузі здоров’язберігаючих 
технологій. Це можливо досягнути шляхом формування культури здоров’я, 
створення оптимальних умов навчання, використання фізичних вправ, 
а також сучасних психологічних засобів впливу на особистість. Подібні 
знання лежать в основі формування компетентності здоров’язбереження, 
які разом із громадянськістю та суспільством (спільнотою, колективом, 
сім’єю, друзями), мають поставити їх, як одні із провідних соціальних за-
вдань сьогодення.  

Отже, слід якомога повніше та збалансованіше застосовувати усі без 
винятку здоров’язбережувальні технології у практиці підготовки та фор-
мування студентів ВНЗ, адже від фізичного й емоційного стану залежить 
рівень здоров'я та професійної компетентності майбутніх фахівців. 
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В. В. Гончарук  
 

ШЛЯХ ДО ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ ХАРЧОВОГО  
ВУЗУ – СТВОРЕННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО  

ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
Постановка проблеми та її актуальність. Проблема збереження 

здоров'я підростаючого покоління є однією з глобальних проблем сучасно-
го суспільства. Зазначена проблема актуальна і для студентського середо-
вища, адже негативний екологічний стан навколишнього середовища, не-
достатня ефективність системи охорони здоров'я, зниження життєвого рів-
ня родин провокують погіршення здоров'я дітей від самого народження. 
Доречно сказати, що останнім часом підвищується роль вищої школи як 
соціального інституту, що формує не тільки компетентного спеціаліста, 
але й повноцінну, здорову особистість з такими сформованими якостями 
і властивостями особистості як соціальна активність, орієнтація на здоро-
вий спосіб життя, естетичні ідеали та етичні норми життя. У наш час дуже 
гостро стоїть питання про стан здоров'я студентської молоді – сьогодення 
і майбутнє інтелектуального і трудового потенціалу нашої держави. Зни-
ження рівня здоров'я студентської молоді – одна з актуальних проблем су-
часного суспільства. Велику частку відповідальності у вирішенні цієї про-
блеми прийнято покладати на освітній заклад. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання компетентнісно-
го підходу щодо збереження здоров'я дитини, учня, студентів досліджува-
лось багатьма науковцями, зокрема Г. Апанасенко, Н. Бібік, Т. Бойченко, 
О. Г. Гладощук, О. Д. Дубогай, Л. Ващенко, І. Зимня, О. Локшина, 
О. Овчарук, О. Пометун, О. Шиян [1–5] і рядом інших вітчизняних і зару-
біжних дослідників. Україна до кінця другого тисячоліття пройшла стадію 
індустріального суспільства і вступає в постіндустріальне, інформаційне 
суспільство, де на перше місце висувається людський фактор. При цьому 
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сучасний освітній рівень, умови праці і всезростаюча напруженість розумової 
діяльності вимагають від фахівця не лише відповідної кваліфікації, високо-
го освітнього та культурного рівня, а й міцного здоров'я, гарної фізичної та 
функціональної підготовленості, високих моральних і вольових якостей. 
Стан здоров'я молоді є найважливішою складовою здорового потенціалу 
нації, тому збереження і розвиток здоров'я студентів і формування у них 
здорового способу життя (ЗСЖ) сьогодні має пріоритетне значення. Не ди-
влячись на велику кількість наукових праць, питання шляхів реалізації 
створення здоров'язберігального освітнього середовища у навчальному за-
кладі розкрита не повністю. 

Аналіз фізичного стану здоров'я молоді сьогодні є досить невтіш-
ним. Цьому є декілька причин: по-перше, сучасна екологічна ситуація, ка-
тастрофічні наслідки Чорнобильської аварії; по-друг, ускладнення соціаль-
ного та економічного становлення України, особливо в сільській місцевос-
ті; по-третє, низький рівень культури харчування; по-четверте, недостатній 
рівень медичних знань; по-п’яте, високе психоемоційне і розумове наван-
таження, пристосування до нових умов проживання та навчання [1; 2; 3; 4; 
5]. У працях, присвячених різним аспектам названої проблеми, намітилася 
тенденція до переосмислення способів її вирішення, відображається змі-
щення акценту зі сфери медицини в сферу педагогіки. Педагогами обгово-
рюються шляхи та умови формування ЗСЖ учнівської молоді, ведеться 
пошук стратегічних орієнтирів його досягнення. Сучасні дослідники від-
значають, що спроби реанімувати фізкультурно-оздоровчу та спортивно-
масову діяльність у вузі старими організаційними формами, як правило, не 
дають бажаних результатів. Адже широке використання в освітньому про-
цесі таких форм, як консультації, спецкурси, додаткова освіта, тренінги з 
питань здорового способу життя, майже не проводяться. 

Метою досліджень є намагання сформулювати виклики і окреслити 
шляхи реалізації створення здоров'язбережувального освітнього середо-
вища у навчальному закладі. 

Результати дослідження. Можна окреслити виклики, що визнача-
ють причинно-наслідкові зв’язки стану низького рівня культури життя 
студентської молоді: 

- недостатня увага в педагогічній діяльності викладачів. В тому числі 
і фізичної культури, які мало уваги приділяють процесу передачі досвіду, 
теоретичних і методичних знань студентам, не формують потребу фізич-
ного самовдосконалення; 

- відсутність підручників, посібників для масового використання з 
методики фізичного самовиховання, з основ здорового способу життя; 

- відсутність фундаментальних соціальних та педагогічних техноло-
гій  формування культури здорового способу життя особистості. 

Важливими педагогічними умовами формування здорового способу 
життя студентів вважається: 

1) організація інформаційного забезпеченняпро ЗСЖ; 
2) організація моделювання емоційно-ціннісного ставлення до ЗСЖ; 
3) створення здоров'язбережувального освітнього студентського середовища.  
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Як показують дослідження, освітній процес у ВНЗ не сприяє здоро-
вому способу життя. У студентів вишів віку 17–25 років у місті в 50 % ви-
падків спостерігається низька фізична активність, у той час як самооцінка 
фізичної активності суттєво перевищує реальну. При цьому студенти з ни-
зькою фізичною активністю досить активно споживають психоактивні 
препарати (алкоголь, тютюн, наркотики). Таким чином, ми провели аноні-
мне анкетування студентів першого та другого курсів Одеської національ-
ної академії харчових технологій у листопаді 2013 року. Кількість опиту-
ваних – 108 студентів. Питання закритого і відкритого типу у кількості 20 
шт. Згідно результатів анкетування, рівень факторів ризику серед студентів 
достатньо високий: поширеність паління становить 43 %, алкогольні напої 
вживають 32 %, число студентів, що виявляють активну фізичну діяльність 
– близько 47 %. У той же час, більшість студентів вважає, що за своє здо-
ров'явідповідають вони самі, готові і хочуть отримувати інформацію з фо-
рмування здорового способу життя. 

До негативних чинників в освіті в процесі формування ЗСЖ можна 
віднести: стресова педагогічна тактика, інтенсифікація навчального проце-
су, технології навчання, невідповідність фізіологічних і гігієнічних вимог 
до організації навчального процесу, недоліки в існуючій системі фізичного 
виховання, відсутність системної роботи по формуванню цінності здоров'я 
і ЗСЖ (в тому числі профілактичної роботи з запобіганню шкідливих зви-
чок, статевої і сексуальної освіти, недостатнє використання засобів фізич-
ного виховання та спорту і т. д.), пропаганда нераціонального харчування 
зокрема в закусочних «швидка кухня», гіподинамія серед студентів та ін.. 

До загальних особливостей створення здоров'язбережувального освітньо-
го середовища необхідно віднести особливості, притаманні усім освітнім уста-
новам системи вищої професійної освіти стосовно організації ЗСЖ студентів:  

- наявність у навчальному плані дисциплін також навчальних 
дисциплін: фізична культура, валеологія (або екологія людини), зміст яких 
багато в чому визначає ЗСЖ студентів. 

- дотримання вимог з формування культури здоров'я, з дотриманням 
гігієнічних, психолого-педагогічних і психофізіологічних вимог.  

До числа специфічних особливостей створення здоров'язбережува-
льного освітнього середовища необхідно віднести врахування індивідуаль-
них особливостей студентів, особливості, зумовлені профільним спряму-
ванням вузу (харчове, технічне, аграрне й інші).  

Таким чином, особливості організації і створення здоров'язбережува-
льного освітнього середовища у вузі передбачають створення спеціальних 
умов, з необхідністю розробки та реалізації структурно-функціональної мо-
делі організації ЗСЖ студентів у вузі, що включає в себе педагогічні умови 
(реалізація змісту освіти, що сприяє ЗСЖ студентів, відмова від авторитарної 
педагогіки, організаційні (проходження концепції ЗСЖ всіма учасниками 
процесів навчання і виховання у вузі; розробка і реалізація програм, проектів 
організації ЗСЖ), матеріально-технічні, санітарно-гігієнічні, інформаційно-
методичні, кадрові і фінансово-економічні умови. 
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Висновки. Формування здорового способу життя студентів в освіт-
ньому просторі вищого навчального закладу є визначальною основою всебі-
чного та гармонійного розвитку особистості, її способу життя та життєвої по-
зиції. Аналіз цієї проблематики є вкрай актуальним завданням сучасної педа-
гогічної думки і освітньої практики, тому що здоров'я належить до найголов-
ніших цінностей людини. Збереження здоров'я, отримання здорового спосо-
бу життя вважається найбільш вагомою нормою загальної культури людини 
цивілізованого суспільства. А перспективи подальших досліджень пов’язані з 
пошуком оптимальних шляхів рішення проблем формування ЗСЖ студент-
ської молоді та можливостей його збереження у дорослому віці. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

СТУДЕНТОК ПЕРВЫХ И ВТОРЫХ КУРСОВ ВЫСШИХ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 
Постановка проблемы и её актуальность. В учебно-

воспитательном процессе педагогических вузов физическое воспитание – 
это способ, который решает одну из сторон профессиональной подготовки 
студентов, способствует их индивидуальному творческому развитию, фо-
рмированию и усовершенствованию его профессионально-важных 
навыков и качеств во взаимосвязи с его физическим и духовным развити-
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ем. Ряд диссертационных исследований [2; 4] освещали различные стороны 
занятий аэробикой в высших учебных заведениях и изучали такие вопросы 
как: технологии программ проведения занятий; содержание и направление 
занятий; совершенствование физического воспитания; формирование эсте-
тического компонента; рассматривали как часть физического воспитания; 
организационно-методические условия проведения занятий; комплексный 
подход к проведению занятий; методика проведения  дифференцированного 
занятия и как часть профессионально-прикладной физической подготовки.  

Научные исследования в этом направлении, безусловно, представ-
ляют большой интерес, а их анализ позволяет ставить новые задачи к ра-
зрешению вопросов, которые должны улучшить физическое состояние 
студенческой молодёжи [1]. Совершенствование и развитие педагогиче-
ских технологий построения и разработка моделей самих занятий по физи-
ческому воспитанию студенток в педагогических вузах с помощью нетра-
диционных видов гимнастики и их влияние на организм практически не 
рассматривались, поэтому важным аспектом наших исследований есть по-
иск путей усовершенствования организации занятий по физическому во-
спитанию студенческой молодежи, а выбранная тема актуальна [7].  

Анализ последних исследований и публикаций .По данным анке-
тирования в нашем исследовании среди студенток первых и вторых курсов 
было виявлено, что наибольшей популярностью пользуются сравнительно 
новые виды гимнастики: аэробика, шейпинг, калланетика, пилатес и др. 

Цель нашего исследования – совершенствование методики исполь-
зования современных оздоровительных технологий для студенток первых 
и вторых курсов высших педагогических учебных заведений с различной 
степенью мотивации, уровня физического состояния и сделать сравните-
льный анализ физической подготовленности, двигательно-
координацонных способностей и морфофункциональных показателей сту-
денток средствами нетрадиционных оздоровительных видов гимнастики. 

Изложение основного материалу. Нами были исследованы 358 сту-
денток и сформированы экспериментальные и контрольные группы. В ка-
ждой группе занималось по 25 студенток. Распределение студенток по 
группам проводилось по результатам проведенного анкетирования о выбо-
ре двигательной активности на занятиях по физическому воспитанию. 
Поэтому в занятия экспериментальной группы были включены нетрадици-
онные виды гимнастики: аэробика, пилатес, шейпинг, калланетика [5]. А 
контрольная группа занималась по типовой учебной программе по физиче-
скому воспитанию для вузов Украины ІІІ–ІV уровней акредитации.  

Для решения поставленных задач использовались наиболее распро-
страненные методы, используемые по теоретико-методическим проблемам 
физического воспитания студенток, а именно:  

1. Двигательно-координационные способности определялись по точ-
ности воспроизведения мышечных усилий и степенью их дозирования 
(быстроте двигательной реакции, быстроты в действиях). 
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2.Физическая подготовленность определялась по следующей группе 
тестов: в прыжках за 20 с (ловкость), в наклонах вперед с положения сидя 
ноги врозь(гибкость), в прыжках в длину с места (взрывная сила), в сгина-
ниях-разгинаниях в упоре лежа (сила). 

3.Морфофункциональные показатели определялись по: ВРП (весо-
ростовой показатель); ЖЕЛ (жизненная ёмкость легких); ЧСС (частота се-
рдечных сокращений). 

Изучение литературных источников показало, что с возрастом значи-
тельно изменяются физические и координационные возможности человека 
[3]. Из исследований последних лет получены данные, свидетельствующие 
о положительном воздействии физических упражнений на физическое сос-
тояния занимающихся, в том числе на морфофункциональное состояние 
людей и на их двигательно-координационные способности [6]. Исходя из 
этого, одной из частных задач перед исследованием было определение ди-
намики инволюционных изменений физического состояния и двигательно-
координационных способностей студенток первых и вторых курсов педа-
гогических вузов, которые занимаются в экспериментальных группах.  

Результаты исследований у студенток, которые занимаются в экспе-
риментальных группах, свидетельствует о том, что в возрасте 16–19 лет 
изучаемые показатели лучше, чем в контрольных группах. 

В связи с введением новых видов двигательной активности на заня-
тиях у студенток имеет место нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхате-
льную системы их организма, в то время как функциональные возможности 
указанных систем ограничены и с возрастом имеют тенденцию снижения, а 
частота сердечных сокращений с возрастом наоборот повышается. Так, 
пульс в экспериментальной группе студенток участился, но незначительно. 
В то время как у студенток контрольной группы ЧСС стал гораздо больше. 

Исследование быстроты двигательной реакции, оцениваемой «эста-
фетным» тестом по скорости сжатия сильнейшей рукой падающей линейки 
показал, что это качество быстрее начинает снижаться в более  старшей 
экспериментальной группе. 

Измерение гибкости, оцениваемой по общеизвестной методике, сви-
детельствует о том, что качество без работы над её поддержанием достато-
чно быстро снижается в контрольных группах, а в экспериментальных 
повышается. 

Показатели скоростно-силовой выносливости, измеряемые максима-
льным количеством подскоков на месте за 20 с, с возрастом достоверно 
снижается. 

Таким образом, сравнительный анализ результатов исследований фи-
зического состояния и уровня двигательно-координационных способнос-
тей студенток экспериментальных групп показал существенные изменения 
в их организме по сравнению со студентками контрольных групп. 
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Выводы и перспективы дальнейших исследований  
При анализе научно-методической литературы выявлено, что не-

достаточно внимания уделяется поддержанию и совершенствованию 
координационных возможностей девушек, недостаточно разработан и ме-
тодический подход к занятиям по физическому воспитанию.  

Также в ходе исследования была выявлена тенденция усовершенст-
вования физического воспитания студенток. Это дает возможность струк-
туризировать проблемы по их необходимости и разрабатывать варианты 
решений с целью успешной реализации образовательной здоровьесбере-
гающей стратегии. 

Перспективы дальнейших исследований будут направлены на изуче-
ние сравнительных характеристик физического состояния и двигательно-
координационных способностей студенток третьих и четвертых курсов, 
которые занимаются  нетрадиционными видами гимнастики. 
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Р. Ю. Матвієнко, М. Р. Батіщева 
 

МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ГНУЧКОСТІ У ЗАНЯТТЯХ  
ПРИКЛАДНИМИ РУКОПАШНИМ БОЄМ  

НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ТРЕНУВАННЯ 
 

Актуальність. Рукопашний бій є одним з найскладніших видів су-
часних спортивних єдиноборств, тому що включає в себе технічний арсенал 
практично всіх видів єдиноборств, в яких дозволяється застосовувати конт-
рольовані удари, кидки, утримання, больові прийоми в залежності від конк-
ретної динамічної ситуації поєдинку. Для досягнення високих стабільних 
результатів у єдиноборствах першорядне значення має рівень фізичної під-
готовленості спортсмену, в тому числі виховання здатності до прояву рухо-
вих якостей: сили, швидкості, витривалості, гнучкості та спритності.  

Аналіз літератури. Основними труднощами, з якими зустрічаються 
тренери в сучасних умовах при розвитку гнучкості в заняттях рукопашним 
боєм, є питання методики навчання спортсменів та вибору тренувальних 
засобів, що сприяють підвищенню ефективності їх змагальної діяльності. 
Проблема фізичної підготовки ускладнюється також тим, що серед фахів-
ців з рукопашного бою не сформована єдина думка про послідовність роз-
витку головних фізичних якостей спортсмену (С. А. Іванов, 1995; А. С. Ку-
знєцов, 2007; А. С. Чабанюк, 2008).  

Завдання дослідження. Коротко дати аналітичний огляд розвитку 
гнучкості для спортсменів, що займаються рукопашним боєм і зробити ре-
комендації з покращення підготовчого процесу в сучасних умовах. 

Результати дослідження. У перший рік навчання, на вивчення уда-
рної техніки руками відводиться 9,72 години (10 %), удари ногами – 19,4 
години (20 %), на вивчення кидків – 24,2 години (25 %), больових прийо-
мів – 9,72 години (10 %), прийомів утримання – 14,5 години (15% ) і на 
прийоми самострахування – 9,72 години (10 %). У другій рік навчання, на 
вивчення ударної техніки руками відводиться 25,9 години (15 %), удари 
ногами – 43,2 години (25 %), на вивчення кидків – 34,5 години (25 %), бо-
льових прийомів – 17,2 години (10 %), прийомів утримання – 17,2 години 
(15 % ) і на прийоми самостраховки – 17,2 години (10 %) [1; 3]. 

Для розвитку гнучкості під час занять рукопашним боєм, застосову-
валися активні динамічні вправи, що використовуються у всіх частинах 
навчально-тренувального процесу. Для розвитку координаційних здібнос-
тей, повинні застосовуватися ігри борців, що забезпечують: вироблення 
навичок збереження статичної стійкості в умовах протиборства; збережен-
ня динамічної стійкості в умовах протиборства; збереження захоплень; зві-
льнення від захоплень, а також оволодіння найпростішими елементами та-
ктики боротьби і виховання вольових якостей. Загальний прояв гнучкості 
спортсмену в певний період часу, залежить від загального функціонально-
го стану організму і від таких зовнішніх умов, як температура м'язів і на-
вколишнього середовища, ступінь стомлення спортсмену. Для прикладу, 
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можна наголосити, що до 9 години ранку гнучкість дещо понижена, проте 
тренування в ранкові години для розвитку гнучкості дуже ефективне, адже у 
холодну погоду, гнучкість знижується, а при підвищенні температури зовні-
шнього середовища і під впливом розминки – підвищується. Гнучкість також 
сильно залежить від віку людини, адже рухливість великих ланок тіла збіль-
шується з 7 до 13–14 років і стабілізується до 16–17 років, а потім має стійку 
тенденцію до зниження. Проте, якщо після 13 –14– річного віку не виконува-
ти вправ на розтягання, то гнучкість може почати знижуватися вже в юнаць-
кому віці. І навпаки, практика показує, що навіть у віці 35–40 років, після ре-
гулярних занять із застосуванням різноманітних засобів і методів, гнучкість 
підвищується і у деяких людей досягає або навіть перевершує той її рівень, 
який був у них в юні роки. На даний час, існує велика кількість систем розви-
тку гнучкості, розтягування м'язів і рухливості суглобів, однак в їх основі ле-
жать загальні принципи, що враховують найбільш типові і важливі особливо-
сті реагування організму на спроби збільшити його рухливість. 

Перший принцип – принцип підсумовування результату. Вплив кож-
ного окремого розтягуючого зусилля незначне, адже м'язи та сухожилля 
дуже інертні, однак від багаторазового повторення вправ, результат попе-
реднього руху не втрачається, він залишає «слід», і ці сліди підсумовують-
ся від підходу до підходу, день у день.  

Другий принцип – принцип повторного виконання. Ця методика фо-
рсованого штурму – вправи на гнучкість слід виконувати серіями по 15–20 
повторів у кожній, з поверненням до виконаної серії протягом заняття і з 
збільшенням амплітуди руху від серії до серії. Приклад: три серії по 15–20 
нахилів вперед (через 30–40 с відпочинку). Потім вправи на силу, витрива-
лість, і через 30–40 хв. знову три серії нахилів із збільшенням амплітуди в 
кожній серії. Результати використання таких вправ на гнучкість будуть 
ефективніше, якщо в тренування будуть включені вправи на скорочення 
м'язів, наприклад силовий тренінг [4]. В якості рекомендацій, з розвитку 
гнучкості в заняттях рукопашним боєм можна порадити: 

- якщо відсутня природна гнучкість, то необхідно почати тренування 
в пасивному режимі; 

- після м'язової травми, не можна приступати до занять, поки повніс-
тю не видужає людина і необхідно почати тренування в пасивному режимі; 

- при виконанні активних вправ не потрібно різко розтягувати м'язи; 
- не потрібно на перших же заняттях досягати високої інтенсивності 

вправ (це призведе до м'язової болю) [5]. 
Висновки. Проведено аналіз наукової літератури. Показано, сучас-

ний рукопашний бій, як вид спорту, являє собою вид єдиноборства, коли 
дії бійців спрямовані на подолання фізичного опору партнера, тому саме 
ця особливість робить рукопашний бій цінним прикладним видом спорту 
і створює широкі можливості для розвитку таких фізичних якостей як шви-
дкість, координованість, витривалість, а також для формування морально-
вольових якостей людини [2]. Акцентовано, що в перший рік навчання, 
на вивчення ударної техніки руками відводиться 9,72 години (10 %), удари 
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ногами – 19,4 години (20 %), на вивчення кидків – 24,2 години (25 %), бо-
льових прийомів – 9,72 години (10 %), а для розвитку гнучкості під час за-
нять рукопашним боєм, застосовувалися активні динамічні вправи.  
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ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТО-

ВЛЕНОСТІ У  ПІДГОТОВЧОМУ ПЕРІОДІ 14–15 РІЧНИХ ЮНИХ 
ВАЖКОАТЛЕТІВ РІЗНИХ ГРУП ВАГОВИХ КАТЕГОРІЙ 
 
Постановка проблеми та актуальність. У теорії та практиці підго-

товки юних важкоатлетів 14–15 років відводиться велике значення дослі-
дженню показників рівня фізичної підготовленості, тому що найбільші 
з них у старшому віці показують високі результати на спортивних змаган-
нях всеукраїнського рівня [1, 3–5].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз науково – методи-
чної літератури свідчить, що фахівцями у важкій атлетиці раніше вивчався 
рівень фізичної підготовленості юних спортсменів у підготовчому періоді 
річного макроциклу (Дворкін Л. С., 2006; Лутовінов Ю. А., 2006, 2012; 
Мєдвєдєв О. С., 1988, 2000; Олешко В. Г., 1999, 2011; Платонов В. М., 
2004), але подробиць порівнянь виявлено недостатньо.  

Тому на основі аналізу спеціальної літератури, опитування тренерів, 
вважаємо, що наша проблема повинна бути досліджена. 

Робота виконана згідно зі «Зведеним планом НДР у сфері фізичного 
виховання та спорту на 2011– 015 рр.» Міністерства освіти і науки України 

http://alexey-cat.narod.ru/fighting/03.html
http://alexey-cat.narod.ru/fighting/03.html
http://fightingtechniques.ru/index
http://ruk-boi.livejournal.com/264444.html
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за темою 2.8 «Удосконалення підготовки спортсменів у окремих групах 
видів спорту» (номер державної реєстрації 0107U001647).  

Мета роботи – вивчення показників рівня фізичної підготовленості 
юних важкоатлетів 14–15 років різних груп вагових категорій.  

Методи дослідження 
1. Аналіз науково-методичної літератури. 
2. Опитування тренерів та спортсменів. 
3. Визначення рівня фізичної підготовленості за допомогою педаго-

гічного тестування. 
4. Методи математичної статистики. 
Досліджено 36 юних важкоатлетів 14–15 років ІІІ розряду. Усі 

спортсмени були розподілені на групи вагових категорій: І – 44, 0 кг і 
менше; ІІ – 45–55 кг, ІІІ – 56– 0 кг.  

Результати досліджень. Нами вивчався рівень фізичної підготовле-
ності юних 14–15-річних важкоатлетів різних груп вагових категорій у кі-
нці підготовчого періоду річного макроциклу.  

Нижче наведено показники рівня фізичної підготовленості юних 14–
15-річних важкоатлетів різних груп вагових категорій на початку й у кінці 
підготовчого періоду річного макроциклу (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Показники рівня фізичної підготовленості юних 14–15-

річних важкоатлетів різних груп вагових категорій на початку й у кінці 
підготовчого періоду річного макроциклу, х ; m (n = 36)  

Показник 
Група вагових категорій та достовірність  

відмінностей (р<0,05) 
Перша Друга (р<0,05) Третя (р<0,05) 

Стрибок угору за 
Абалаковим, см 

43,2; 0,5 
44,7; 0,5 

52,4; 0,4 
53,9; 0,4 

р < 0,05 
р < 0,05 

65,0; 0,6 
67,1; 0,6 

р < 0,05 
р < 0,05 

Динамометрія  
лівої кисті, кг 

33,1; 0,6 
36,4; 0,6 

42,0; 0,9 
45,4; 0,8 

р < 0,05 
р < 0,05 

47,5; 1,4 
51,7; 1,2 

р < 0,05 
р < 0,05 

Динамометрія 
правої кисті, кг 

34,4; 0,6 
37,5; 0,7 

45,4; 1,0 
48,8; 1,0 

р < 0,05 
р < 0,05 

48,4; 1,3 
52,6; 1,3 

р < 0,05 
р < 0,05 

Присідання  
зі штангою на 

плечах, кг 

52,4; 1,8 
68,7; 2,4 

68,9; 0,7 
90,5; 1,0 

р < 0,05 
р < 0,05 

102,5; 4,4 
114,6; 3,9 

р < 0,05 
р < 0,05 

Ривок, кг 35,8; 0,8 
47,0; 1,1 

47,1; 1,0 
61,3; 1,1 

р < 0,05 
р < 0,05  

70,0; 1,5 
77,9; 1,6 

р < 0,05 
р < 0,05 

Поштовх, кг 40,9; 0,8 
53,7; 0,7 

53,8; 0,9 
70,0; 1,0 

р < 0,05 
р < 0,05  

80,0; 1,1 
89,5; 1,2 

р < 0,05 
р < 0,05 

Примітка. У чисельнику показники на початку підготовчого періоду, 
у знаменнику – у кінці підготовчого періоду.  
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Аналіз показує, що всі показники у кінці підготовчого періоду юних 
важкоатлетів достовірно збільшуються (р < 0,05). Аналіз свідчить, що по-
казники у стрибку за Абалаковим (см) мають  тенденцію до збільшення з 
підвищенням груп вагових категорій – на 20,5 % (р < 0,05) і 24,3 % (р < 
0,05); динамометрії лівої кисті – на 24,7 % (р < 0,05) і 13,1 % (р < 0,05); 
правої кисті – на 30,1 % (р < 0,05) і 7,8 % (р < 0,05); присіданнях зі штан-
гою на плечах – на 31,7 % (р < 0,05) і 26,6 % (р < 0,05); ривку – на 30,4 % 
(р < 0,05) і 27,1 % (р < 0,05); поштовху – на 30,3 % (р < 0,05) і 27,8 % (р < 
0,05), що співпадає з дослідженнями провідних фахівців [1, 3–5]. Різниця 
між показниками динамометрії лівої та правої кистей у першій групі ваго-
вих категорій юних важкоатлетів складає – 3,0 %, другої – 7,0 %, третьої – 
1,7 %, що співпадає з дослідженнями провідних фахівців [1, 3–5]. 

Висновки 
1. Досліджені показники рівня фізичної підготовленості юних важко-

атлетів різних груп вагових категорій, які ведуть підготовку до першості 
України серед кадетів.  

2. Встановлено, що показники у стрибку за Абалаковим (см) мають  
тенденцію до збільшення з підвищенням груп вагових категорій – на 50,1 
% (р < 0,05); динамометрії лівої кисті – на 42,0 % (р < 0,05); правої кисті – 
на 40,2 % (р < 0,05); присіданнях зі штангою на плечах – на 66,8 % (р < 
0,05); ривку змагальному – на 65,7 % (р < 0,05); поштовху змагальному – 
на 66,7 % (р < 0,05).  

3. Різниця між показниками динамометрії лівої та правої кистей усіх 
груп вагових категорій складає – 3,8 %, що співпадає з дослідженнями 
провідних фахівців. 

Подальші дослідження передбачається провести у напрямку ви-
вчення інших проблем підготовки вікових і вагових груп важкоатлетів. 
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С. Е. Боев  
 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  
ДИАГНОСТИКИ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  

И БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С АНАЛИЗОМ  
МОТИВАЦИОННЫХ ПРИОРИТЕТОВ ИХ ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
 
Постановка проблемы и актуальность. По определению экспертов 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «здоровье – это состояние 
полного физического, психического и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней или физических дефектов» [1]. 

Известно, что основными факторами, формирующими здоровье че-
ловека, являются: 

• образ жизни – 50–55 % 
• экологические факторы – 20–25 % 
• наследственность – 20 % 
• уровень медицинской помощи – 5–10 %. 
 Как видим, образ жизни занимает ведущее ранговое место среди 

факторов, формирующих здоровье.  По определению ВОЗ – «образ жизни 
– это способ существования, основанный на  взаимодействии между усло-
виями жизни и конкретными  моделями поведения индивида» [1].  

Образ жизни, являясь медико-социальной категорией, включает ка-
чество, уровень и стиль жизни. При этом: 

• качество жизни, как социологическая категория, характеризуется 
степенью социальной и духовной свободы индивида; 

• уровень жизни – экономическая категория и определяется степе-
нью материального благополучия; 

• уклад жизни – социально-экономическая составляющая, включает 
такие критерии  как семейное положение, род занятия, условия проживания; 

• стиль жизни, как социально-психологическая категория, детермини-
рованная определенным типом поведения, избранным конкретным человеком. 

При этом важно подчеркнуть, что именно стиль жизни, в отличие от 
остальных категорий образа жизни, является персонифицированным импе-
ративом, предъявляемым индивиду в реальных условиях его формирова-
ния (воспитания и самовоспитания) и способа жизнедеятельности. Прове-
денными исследованиями  установлено  из 52 тысяч факторов риска для 
здоровья – стиль жизни является ведущим(35 %). В свою очередь, важ-
нейшим слагаемым компонентом стиля жизни в полной мере доминирую-
щим в формировании и сохранении здоровья является физическая актив-
ность индивида и уровень его физической культуры. 

Двигательная  активность – основной стимулятор жизнедеятельности 
организма человека. Еще С. П. Боткин отмечал, что при недостатке движе-
ний  наблюдается, как правило, ослабление физиологических функций. 
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Поэтому физические упражнения являются средством неспецифической 
профилактики целого ряда функциональных расстройств и заболеваний.  
Усиленная мышечная деятельность вынуждает работать с дополнительной 
нагрузкой сердце, легкие и другие органы и системы нашего организма, 
тем самым, повышая функциональные возможности человека, его сопро-
тивляемость неблагоприятным воздействиям внешней среды. В ответной 
реакции организма на физическую нагрузку ведущее место занимает влия-
ние коры головного мозга на регуляцию функций основных систем: про-
исходит изменение в кардио-респираторной системе, газообмене, метабо-
лизме и ряде других. Существует тесная связь между деятельностью мышц 
и внутренних органов, основанная на нервно-висцеральной взаимозависи-
мости. Так, при раздражении нервных окончаний мышечно-суставной чув-
ствительности, импульсы поступают в нервные центры, регулирующие ра-
боту внутренних органов. Соответственно изменяется деятельность серд-
ца, легких, почек и др., приспосабливаясь к запросам работающих мышц 
и всего организма. 

Таким образом, соблюдение принципов физической культуры, как 
слагаемой составляющей стиля жизни индивида, повышает общий тонус 
и стимулирует защитные силы организма, совершенствует строение и дея-
тельность всех органов и систем, укрепляет здоровье.  

Цель. Целью настоящей работы является оценка состояния здоровья 
студентов высших учебных заведений г. Мариуполя по результатам анали-
за адаптационного потенциала (АП) и биологического возраста (БВ), 
а также оценка мотивационных приоритетов их образа жизни.  

В этой связи на протяжении ряда лет нами была проведена донозоло-
гическая диагностика состояния здоровья студентов высших учебных за-
ведений г. Мариуполя методами оценки АП системы кровообращения 
и БВ. Использованные методы изучения состояния здоровья нашли широ-
кое применение в практике донозологической диагностики и представлены 
в научной литературе [2; 3]. Данные методы доступны при групповых ис-
следованиях и позволяют оценить состояние функционирования основных 
систем организма, степень напряжения его регуляторных механизмов 
и уровень функциональных  резервов. Кроме того, появляется возможность 
количественной оценки здоровья по величине отклонения БВ от популя-
ционного стандарта.  

Изложение основного материала. Нами проанализированы резуль-
таты изучения состояния здоровья 192 студентов. Все он не имели 
в анамнезе хронических заболеваний. Не состояли  на диспансерном учете, 
а по уровню социально-экономического благополучия находились в при-
мерно равных условиях. Из них 90 чел. (47 %) имеют показатели БВ, поз-
воляющие отнести их к 4 и 5 рангам по состоянию здоровья (опережение 
темпов старения на 3–5 лет). При этом 63 чел. (33 %) имеют напряжение 
механизмов адаптации сердечно-сосудистой системы. 
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В соответствии с возрастной периодизацией развития человека, 
принятой на VII международной конференции по проблемам возрастной 
морфологии, физиологии и биохимии в 1965 году, среди обследованных 
выделены 2 группы «юношеская» (17–21 год – юноши и 16–20 лет – де-
вушки) и «зрелая»(22–35 лет – мужчины и 21–35 лет – женщины). Получе-
ны следующие данные: в «юношеской» группе угрожающий по состоянию 
здоровья контингент составил – 60,8 %, а в зрелом возрасте – 29 %. 

Парадоксальная на первый взгляд зависимость может быть объясне-
на неустойчивым состоянием систем нейроэндокринной регуляции жизне-
деятельности организма молодых людей («юношеская» группа), вызван-
ным проблемами становления личности, межличностного общения, нере-
гулярной половой жизнью, стрессами первой любви и первых потерь, не-
полной зрелостью отдельных систем и органов, их взаимодействия. Адап-
тационный потенциал сердечно-сосудистой системы у юношей и девушек 
в 17,6 % случаев напряжен. 

Лица «зрелой» группы по оценке биологического возраста в 71 % 
показали положительные результаты – 1–3 ранг здоровья. Но из них 54 % 
имеют напряжение механизмов адаптации сердечно–сосудистой системы. 
29% этой группы имеют ускоренные темпы старения. Из них 67 % даже 
это состояние поддерживают напряжением  механизмов адаптации. 

Опросные данные показали, что 100 % студентов «юношеской» 
группы считают здоровый образ жизни сводом некоторых гигиенических 
требований, 76 % – в той или иной степени интересовались вопросами ра-
ционального питания и 68 % – в своем режиме дня имели элементы физи-
ческой культуры (утренняя гигиеническая гимнастика, спортивные игры, 
аэробика, танцы и т. п.). Но в 100 % случаев основным мотивом этих заня-
тий было достижение определенной внешней формы, и только у несколь-
ких человек, причем на втором плане, стояли мотивы общего оздоровле-
ния. Их знания по рациональному питанию касались преимущественно ди-
ет для похудения у девушек и питания для увеличения мышечной массы – 
у юношей. При этом многие из них курят, недосыпают, нерационально ор-
ганизуют свой день, не имеют понятия о влиянии на организм различных 
форм и фаз развития стресса  и его профилактике. 

Более взрослые студенты «зрелой» группы в 70 % случаев не только 
интересуются рациональным питанием, но и организуют его для своей се-
мьи. При этом основным мотивом является именно поддержание здоровья. 
Но и здесь часто подход формальный, основанный на какой-то определен-
ной модной теории питания без учета индивидуальных особенностей и со-
стояния здоровья. Элементы физической культуры в режиме дня студентов  
данной группы присутствуют лишь в 12 % случаев. Об остальных состав-
ляющих здорового образа жизни – о целостности организма человека, вза-
имном влиянии физического, психического и духовного здоровья, знания 
очень поверхностные и ограниченные. 
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Выводы и перспективы дальнейших исследований 
1. 1,47 % студентов высших учебных заведений г. Мариуполя имеют 

ускоренные темпы старения, что заставляет отнести их к угрожаемым по 
состоянию здоровья 4 и 5 рангам. 

2. Выявлена зависимость показателей биологического возраста (БВ) 
и адаптационного потенциала (АП) от возрастного периода:  в «юноше-
ской» группе в 2 раза больше студентов имеют ускоренные темпы старе-
ния, чем в «зрелой». В то же время у студентов более зрелого возраста в 
три раза чаще встречается напряжение механизмов адаптации системы 
кровообращения. 

3. Исходные знания основ здорового образа жизни у студентов, 
прежде всего «юношеской» группы поверхностны и ограничены, а физиче-
ская культура не является приоритетным мотивом сохранения и укрепле-
ния здоровья. 

4. Назрела необходимость значительного расширения преподавания 
курса валеологии и основ медицинских знаний в высших учебных заведе-
ниях среди студентов всех специальностей, т. е. в полной мере развивать 
три основных направления: 

• первое – валеологическое образование, под которым мы понимаем 
распространение системы знаний  о закономерностях и методах формиро-
вания, сохранения и укрепления здоровья;  

• второе направление – валеологическое воспитание и формирова-
ние ценностно-ориентированных установок на здоровый образ жизни;  

• третье направление – развитие валеологической культуры современ-
ного человека, как важнейшее звено в системе общекультурных ценностей. 

Проведенная научно-практическая работа по донозологическим ме-
тодам диагностики здоровья и, особенно, ее результаты заставила многих 
студентов по новому относиться к своему физическому состоянию, пробу-
дила интерес и сместила мотивационные приоритеты в отношении различ-
ных аспектов здорового образа жизни. На это указывают выполненные 
в конце изучения курса глубокие реферативные обзоры по различным ва-
леологическим направлениям, большое количество вопросов, возникших 
у студентов в процессе выполнения работы, что в свою очередь диктует 
необходимость выполнения дальнейших системных комплексных исследо-
ваний в этом направлении. 
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О. М. Олійник  
 

ПОТРЕБИ СТУДЕНТІВ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  
НА ОСНОВІ СПОРТИВНО-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Постановка проблеми та її актуальність. В умовах ринкових від-

носин, вузи перебудовують підготовку фахівців з професійною вищою 
освітою, щоб відповідати вимогам, які пред'явлені практикою. Ці вимоги 
повною мірою відносяться і до сфери фізичної культури. Аналіз їх взаємо-
дій в підготовці студентів, які займаються фізичним вихованням і освою-
ють вимоги навчальних дисциплін вузу, дозволяє виявити їх нові відноси-
ни в існуючих реаліях. Важливу роль в цьому виконує дисципліна «Фізич-
не виховання» – діючий засіб формування загальної культури, психофізич-
ного стану і професійної підготовки кваліфікованого фахівця. 

Сучасна система фізичного виховання студентської молоді технічних 
вузів є пріоритетною у формуванні фізичної культури як виду загальної 
культури, здорового способу життя і спортивного стилю життєдіяльності 
майбутніх фахівців машинобудування. 

Формування соціально активної особі у гармонії з фізичним розвитком – 
важлива умова підготовки випускника вузу до професійної діяльності [1–3]. 

Метою навчального процесу з фізичного виховання повинне стати 
створення умов і формування у студентів навиків самовдосконалення на 
засадах виховання мотивації та інтересу до фізичної культури і стану влас-
ного здоров'я. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз теоретичних аспе-
ктів фізичного виховання дозволяє визначити основні шляхи формування 
потреб, цілей, мотивів сучасної молоді щодо вибору різних видів рухової 
активності [1–5]. 

На думку М. Я. Віленського [2], основою у структурі фізичної куль-
тури студента є мотиваційний компонент. Мотиви, що виникають на осно-
ві потреб, визначають спрямованість особі, стимулюють і мобілізують її на 
прояв активності. 

Задоволення потреб супроводжується позитивними емоціями, неза-
доволення – негативними. Саме тому людина зазвичай вибирає той вид ді-
яльності, який більшою мірою дозволяє задовольнити потребу яка виникла 
і отримати позитивні емоції. 

В. И. Ільініч [3] виділяє наступні мотиви: фізичного вдосконалення, 
дружній солідарності, повинності (відвідування занять), суперництва, на-
слідування, спортивний, процесуальний, ігровий та комфортності. 

Низка авторів стверджує, що позитивні зміни відношення студентів 
до занять фізичним вихованням полягають в усуненні розбіжностей між 
завданнями фізичного виховання і індивідуальною орієнтацією, між суб'-
єктивно необхідними умовами і реально існуючими можливостями. При 
цьому необхідно або усунути причини, що заважають займатися, або змі-
нити орієнтацію або суб'єктивний образ умов її реалізації [1; 4]. 



126 

Пріоритетним напрямом у підвищенні мотивації студентів до занять 
фізичним вихованням може стати відмова від стандартизації навчальних 
програм дисципліни і створення можливо більшого числа альтернативних 
програм з різних видів рухової активності спортивної спрямованості з ура-
хуванням регіональних, національних, культурно-історичних традицій, ма-
теріально-технічної оснащеності спортивних комплексів кожного конкрет-
ного вузу [4]. 

У зв'язку з цим необхідна реалізація нової стратегії фізкультурного 
виховання, і перш за все, впровадження в практику навчального процесу 
наступних напрямів: адекватність змісту фізичної підготовки індивідуаль-
ному стану студента; оптимізація фізичної підготовки; свобода вибору 
форм фізкультурно-спортивної діяльності відповідно до особистих схиль-
ностей кожної людини. 

Мета дослідження полягає у визначенні інформації щодо запитів 
і потреб студентів технічного ВНЗ у сфері фізичного виховання і спорту. 

Викладення основного матеріалу. З цією метою проведено аналіз 
результатів анкетного опиту за наступними напрямами: відомості щодо ре-
спондентів; питання з предмету «Фізичне виховання»; мотиваційно-
ціннісна спрямованість у сфері фізичної культури і спорту. 

В опитуванні брали участь студенти 1–3 курсів основного відділення 
ДДМА. 

Диференційований аналіз відповідей студентів показав, що контин-
гент неоднорідний за віком, статтю, демографічній приналежності і досві-
ду фізкультурно-спортивної діяльності. 

Серед тих студентів, які поступили до ВНЗ практично немає спортс-
менів-розрядників (92,4 %), причому 33,6 % з числа опитаних відзначили, 
що у старших класах у них практично була відсутня різноманітність видів 
рухової активності. 

Таким чином, виявлені факти доцільно враховувати при організації 
навчального процесу на 1-му курсі, оскільки успіх подальшої роботи бага-
то у чому залежить від якості комплектування навчальних груп. 

Аналіз відповідей студентів з дисципліні «Фізичне виховання» ви-
явив їх позитивне прагнення щодо отримання знань, умінь і навичок у фіз-
культурній діяльності. 

Так, на питання: Чи «вважаєте Ви обов'язковими включення дисцип-
ліни «Фізичне виховання» у освітній стандарт?» – 75,7 % відповіли пози-
тивно; 20,6 % – сумніваються і 3,7 % – заперечують. 

Вивчаючи потреби студентів щодо видів рухової активності було 
встановлено, що з переходом від одного вікового рівня до іншого спостері-
гається зменшення кількості видів спорту, вибраних як хлопцями, так і ді-
вчатами, що свідчить про недостатню сформованість у них потреби в за-
няттях певним видом спорту. Студенти активно шукають ті види рухової 
активності, в яких вони можуть реалізувати свій потенціал. Це є підставою 
для розширення діапазону рухової активності і можливості корекції робо-
чої навчальної програми. 
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Вивчення мотиваційно-ціннісного відношення студентів до фізично-
го виховання дозволило виділити основні мотиви, що відображають це ві-
дношення: фізичного вдосконалення, дружньої солідарності, повинності, 
суперництва, наслідування, спортивний та ігровий. 

Отримані дані дозволяють вважати, що розподіл пріоритетів у цій 
сфері має велику схильність до мотиву повинності (42 %). Отримання залі-
ку з предмету підміняє само поняття «Фізичне виховання». 

Аналіз мотиву дружньої солідарності (бажання бути, як все, прий-
шов на заняття «за компанію» – 15,4 %) підтверджує факт, що студенти не 
повною мірою розуміють значення фізичного виховання в своєму особис-
тому розвитку і ще не можуть визначити той вид рухової активності, в 
якому їх потенціал був би реалізований.  

Прагнення досягти високих спортивних результатів престижно для 
обмеженого круга студентів (3,8 %). Це свідчить про те, що можливості фі-
зичного виховання як засобу підтримки працездатності ще не отримали 
належної оцінки у студентів.  

Турбота про свій фізичний стан не стала постійною потребою для бі-
льшості студентів, про що свідчить аналіз мотиву фізичного вдосконален-
ня: підтримка рівня фізичної підготовленості – 5,6 %; оптимізація ваги – 
4,1%; корекція фігури – 5%. 

Отримана інформація свідчить про невпорядкованість ціннісного ві-
дношення студентів до фізичного виховання і спорту, їх недостатнього 
взаємозв'язку. 

Спортивна спрямованість практичних занять з фізичного виховання 
студентів технічного вузу може не тільки радикально змінити їх фізкуль-
турну активність, але і в цілому прищепити спортивний стиль повсякден-
ної життєдіяльності. Як указують фахівці, спортивний шлях – це енцикло-
педія технології культурного перетворення фізичного, психічного і етич-
ного в особі, і не використовувати його у фізкультурному вихованні студе-
нтської молоді було б невірно [4]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз науково-
методичної літератури і узагальнення практичного досвіду роботи кафедри 
фізичного виховання дозволили встановити, що питання вдосконалення 
робочих програм з дисципліни «Фізичне виховання» на засадах спортивно 
орієнтованих технологій вивчені недостатньо. 

Неналежна сформованість потреб у заняттях певним видом спорту 
у студентів 1–3 курсів визначає великий діапазон бажань в освоєнні сучас-
них рухових систем і традиційних видів спорту. Це обумовлено неоднорі-
дністю контингенту що навчаються у академії за віком, статтю, соціально-
демографічній приналежності, а також їх мотиваційно-ціннісною спрямо-
ваністю. 

Результати досліджень показали недостатню відповідність змісту ро-
бочої програми з дисципліни «Фізичне виховання» запитам і потребам 
студентів у області фізичної культури і спорту, що не дозволяє повною мі-
рою формувати фізкультурно-спортивні інтереси і потреби в активній ру-
ховій діяльності. 
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О. І. Холодний 
 

СОЦІАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ У ШКОЛЯРІВ 
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ  

ЯК ОСНОВИ ЇХ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я  
 

Постановка проблеми та її актуальність. Останніми роками 
в Україні спостерігається значне погіршення стану здоров’я різних верств 
населення. Так, на сьогодні більше ніж 70 % дорослого населення України 
має низький і нижче середнього рівень фізичного здоров’я, а середня три-
валість життя в Україні посідає одне з останніх місць у Європі [8]. Основна 
причина розвитку відміченої негативної тенденції зумовлена соціально-
економічними умовами, що склалися в країні, відносно низьким життєвим 
рівнем більшості населення, незадовільним в цілому станом фізкультурно-
спортивної бази, відсутністю суспільного усвідомлення негативного впли-
ву на здоров'я шкідливих звичок, слабкою інформаційною пропагандою 
здорового фізично активного способу життя, а також іншими чинниками, 
що мають, як прямий, так і опосередкований вплив на здоров’я  людей. 
Проте найбільш значущим фактором, що впливає на здоров’я більшості 
населення України, є недостатня рухова активність. Нині лише 13 % насе-
лення України залучено до занять фізичною культурою і спортом, в той 
час як у розвинених країнах різними видами рухової активності займають-
ся в середньому більше 30 % дорослого населення [7]. 

Як свідчить аналіз останніх досліджень і спеціальної літератури, 
така ж ситуація в цілому характерна і для дітей та молоді. Так, за останні 
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10 років захворюваність серед дітей шкільного віку збільшилася на 26,8 % 
[27]. На сьогодні приблизно 90 % школярів мають відхилення у стані фізи-
чного і психічного здоров’я [28], а загальна захворюваність серед учнів за-
гальноосвітніх шкіл України сягає 64–71 %. Останніми роками високий рі-
вень фізичного здоров’я виявлено лише у 0,32 % юнаків та дівчат, вище 
середнього – у 4,18%, середній – у 27%, нижче середнього – у 27%, а низь-
кий – у 41,48% [2]. За даними Т. Круцевич [10], тільки 20 % учнів за-
гальноосвітніх навчальних закладів є здоровими, 80 % – мають різні 
хронічні відхилення від норми фізіологічного стану. Зниження рівня 
здоров’я школярів що спостерігається останнім часом обумовлене недо-
статнім обсягом їх рухової активності, про що свідчать результати дослі-
джень Т.Круцевич [9], В.Платонова [15]. 

На думку багатьох спеціалістів, між обсягом рухової активності 
школярів [9; 5; 7 та інші] та станом їх здоров’я існує високий кореляційний 
зв’язок. Не відкидаючи в цілому значення рухової активності школярів у 
покращенні функціонування усіх систем їх організму, необхіднозауважити, 
що просте збільшення обсягу рухової активності дітей, без урахування ін-
дивідуальних особливостей їх фізичного розвитку, сенситивних періодів 
розвитку фізичних якостей, специфіки захворюваності,  ще не гарантує од-
нозначно покращення їх здоров’я. Результати досліджень провідних спеці-
алістів здоров’я людини на 53 % залежить від способу її життя, на 21 % – 
від екологічної ситуації, на 16 % – від спадкових факторів, на 10 % – від 
можливостей лікувальної медицини [15]. Отже, можна стверджувати, що 
визначальним фактором від якого залежить здоров’я дітей і молоді є спосіб 
їх життя. 

Сучасні вчені, які вивчали проблематику формування способу життя 
дітей та молоді, дійшли висновку, що спосіб життя людини - дуже складне, 
багатогранне та динамічне явище, форми прояву якого у значній мірі ви-
значаються соціокультурним середовищем у якому відбувається реалізація 
особистих цінностей та інтересів конкретної дитини.Спосіб життя не ви-
значається лише характером чи поведінкою людини, що позитивно або не-
гативно впливає на її здоров'я. Сам характер поведінки людини обумовле-
ний оточенням, культурним середовищем, вихованням, матеріальними 
можливостями. На формування способу життя впливають стереотипи від-
носин між людьми, їхній життєвий досвід і соціальні умови, що визнача-
ються середовищем і залежать від нього [11]. В. Гавенко визначає, що здо-
ровий спосіб життя - це культурний, цивілізований, гуманістичний спосіб 
життя, турбота про власне здоров'я, як до такого, що є високою цінністю 
[6]. Здоровий спосіб життя – характеризує життєдіяльність людини, спря-
мовану на формування, збереження, зміцнення, відновлення здоров’я. 
У механізмі формування здорового способу життя дітей та молоді важливу 
роль відіграє існуюча система фізичного виховання [1; 12; 13;19], одним із 
головних завдань якої  є формування у школярів фізичної культури особи-
стості, в основі якої саме і лежить потреба у здоровому фізично активному 
способі життя. Вказане вище у цілому підтверджується тим, що реалізація 
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механізму формування здорового способу життя закладена у сучасні 
навчальні програми по фізичному вихованню дітей та учнівської молоді 
[20; 21та ін.]. Однак у досліджені В.Базильчука відмічається, що серед бі-
льшості молоді, зазвичай, не сформована потреба піклуватися про власне 
здоров’я. Вони покладаються на діяльність лікувальних закладів і нехту-
ють ефективними та економічно вигідними засобами оздоровлення – фізи-
чними вправами [25; 29]. Це свідчить про низьку ефективність освітньої 
системи щодо формування здорового способу життя у дітей та молоді, а 
також по формуванню у них потреби у використанні фізичних вправ задля 
власного оздоровлення. Відповідно до цього,  практичне впровадження 
механізму формування здоров’я та дієвого ставлення учнів загальноосвіт-
ніх навчальних закладах до нього лежить умотиваційно-потрібнісній пло-
щині, що потребує розробки та впровадження в практику нових організа-
ційно-педагогічних технологій. Як зазначає І. Бех, на уроках, в тому числі і 
на уроках фізичної культури, потрібно застосувати підходи щодо форму-
вання в учнів морально-ціннісного ставлення до свого здоров’я і здорового 
способу життя. Необхідно визначати оптимальні шляхи впливу на мотива-
ційно-потребнісну сферу школярів з метою активного впровадження здоро-
вого способу життя, як важливої соціальної умови організації життєдіяльно-
сті людини. Застосування саме такого підходу є необхідним, оскільки орієн-
тація на здоровий спосіб життя та систематичні заняття фізичною культу-
рою і спортом, формуються значною мірою в дитячому та підлітковому віці.  

У дослідженні Г. Безверхньої [3], вказано, що потреби мотиви та ін-
тереси дітей, що формуються у них під впливом системи фізичного вихо-
вання, мають свої вікові особливості які пов’язані з психологічним розвит-
ком, соціальним формуванням особистості, темпераментом, соціально-
економічними умовами життя конкретної сім’ї [30]. У спеціальній літера-
турі як чинники, що підвищують інтерес дітей до фізичної культури, а та-
кож сприяють формуванню у них цілеспрямованості до занять фізичною 
культурою і спортом, найчастіше вказується можливість вибору спортив-
ної спеціалізації на основі особистої зацікавленості підлітків, на необхід-
ність створення конкурентного середовища на заняттях. Однак, з точки зо-
ру Г. Безверхньої [3] у літературі залишаються недостатньо висвітлені під-
ходи, які впливають на формування мотивації школярів до фізичного са-
мовдосконалення, а також стимули які мотивують школярів до системати-
чних занять фізичними вправами у відповідності до індивідуальних і типо-
логічних особливостей нервової системи дітей, соціально-економічних 
умов їх життя, організаційно-методичних умов забезпечення процесу фізи-
чного виховання у школі в різних регіонах України. На думку більшості 
фахівців [3; 14 та ін.], розв’язання вишеозначених проблем сприятиме 
вдосконаленню організаційно-методичних підходів, які використовують-
ся у системі фізичного виховання школярів, воно буде сприяти перетво-
ренню  учня з об’єкта у суб’єкт педагогічного процесу, та підвищить його 
активність і зацікавленість у досягненні високого рівня власного фізично-
го здоров’я.  
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Виходячи з наведеного вище необхідно визнати, що спосіб життя у 
найбільш загальному вигляді визначається соціальною роллю яку відіграє 
дитина в трьох основних сферах життєдіяльності - у сім’ї, в сфері освіти, в 
сфері дозвілля.  Із виділених вище основних сфер соціальної діяльності 
людини інститут сім’ї відіграє провідну роль у формуванні способу життя 
дитини. У визначальній мірі саме під впливом сім’ї у дітей формується по-
требово-мотиваційна сфера, яка зумовлює, фактично, характер їх взаємо-
відносин з оточуючими, а також основні напрямки діяльності дитини, в 
тому числі і по використанню фізичних вправ за для власного оздоровлен-
ня та фізичного удосконалення. 

Другою важливою складовою способу життя дітей та молоді, яка 
суттєво впливає на їх здоров’я, являється форми проведення ними дозвіл-
ля. Результати дослідження даної проблеми свідчать, в цілому, про не 
сформованість у дітей потреби у проведенні здорового фізично активного 
дозвілля, а також про необхідність більш глибокого вивчення процесів, які 
розгортаються в молодіжному середовищі, адже саме у цьому середовищі 
проходить засвоєння індивідом цінностей і норм властивих суспільству 
[22; 23;, 24].Проведені В. Сутулою, Т. Бондарем (2010) дослідження свід-
чать про те, що організація сфери дозвілля дітей та молоді являється важли-
вою соціально-педагогічною проблемою, вирішення якої пов’язано, по-
перше, з використанням в системі фізичного виховання широкого спектру 
педагогічних технологій залучення дітей та молоді до фізично активного та 
здорового способу життя, через формування у них відповідних потреб 
і мотивацій; по-друге, з удосконаленням існуючих позакласних форм 
фізкультурно-оздоровчої роботи з школярами, які як раз і можуть впливати 
на характер проведення ними дозвілля; по-третє, з подальшим розвитком ін-
фраструктури доступних для дітей фізкультурно-оздоровчих та культурних 
закладів; по-четверте, зі зміною суспільного ставлення до проблеми фор-
мування сфери дозвілля підростаючого покоління, яка відіграє значну роль не 
тільки у забезпеченні здоров’я дітей, а й у формуванні їх як особистостей.  

Як свідчать результати аналізу спеціальної літератури, особливу 
роль  в організації способу життя дітей та молоді відіграє школа. Відзна-
чимо, що саме в школі створюються передумови для формування фізично-
го здоров’я дітей. Під час навчально-виховного процесу школярів задаєть-
ся і регулюється, через використання різноманітних фізкультурно-
оздоровчих заходів, режим їх рухової активності протягом дня, що є осно-
вою їх фізичного здоров’я  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведений 
вище аналіз спеціальної літератури показує, що головна причина погір-
шення здоров'я учнів обумовлена не стільки з відсутністю в них належного 
обсягу рухової активності, а в першу чергу пов’язана з недостатнім вико-
ристанням системного підходу до проблеми формування у школярів здо-
рового способу життя [4; 5], який саме і забезпечує свідоме використання 
ними фізичних вправ задля оздоровлення. Така ситуація [16; 17; 18] потре-
бує нових підходів до розв’язання оздоровчих, освітніх і виховних завдань 
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у процесі фізичного виховання молодого покоління [22, 26], зокрема ком-
плексного підходу до організації роботи вчителів з формування здоров’я у 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Сформульовані вище поло-
ження свідчать про необхідність більш детального вивчення сучасного 
стану фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми у режимі навчального дня, 
організації спортивно-масової роботи у школі, особливостей організації та 
проведення різноманітних заходів з рекреаційного туризму, тобто усіх тих 
заходів які проводяться в системі загальної середньої освіти, які як раз і 
повинні забезпечувати здоров’я учнів. 
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Е. В. Афанасиенко, В. П. Цымбал  
 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
 

Актуальность исследования. Проблема здоровья и формирования 
здорового образа жизни среди подростков является не просто чрезвычайно 
важной, но и одной из ключевых для всей нашей страны. Сегодня Украина 
в силу неблагоприятных факторов находятся в глубоком демографическом 
кризисе, который характеризуется резким снижением рождаемости, высо-
кой смертностью, прогрессирующим ухудшением состояния здоровья на-
селения, в том числе студентов. Студенты – особый контингент в составе 
населения, состояние здоровья которого является «барометром» социаль-
ного благополучия и уровня медицинского обеспечения предшествующего 
периода детства, а также предвестником изменений в здоровье населения в 
последующие годы.  Студенческий, это заключительный этап возрастного 
развития психофизиологических и двигательных возможностей организма. 
Молодым людям в этот период необходимо обладать определенными фи-
зическими возможностями для напряжённого учебного труда и активной 
деятельности. Именно поэтому физическая культура и спорт становятся 
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для них важнейшим средством укрепления здоровья, природной, биологи-
ческой основой для формирования личности, эффективного учебного тру-
да, овладения наукой и профессией. 

Цель исследования. Выяснить значимость физического воспитания, 
а так же роли спорта в жизни определенной категории населения – студен-
тов. Определить основные задачи физического воспитания молодежи в пе-
риод обучения в высшем учебном заведении.  

Результаты исследования. Сегодня практически каждый человек, 
живущий в стране технического прогресса, имеет массу дел и обязаннос-
тей. В результате, с горою мелочных житейских и технических проблем 
человек просто забывает главные истины и цели: сохранения своего здо-
ровья. А вспоминает о своём здоровье, только у врача, когда многие болез-
ни находятся в прогрессирующем состоянии, запущены, а иногда уже не 
вылечиваются. И предотвратить эти последствия возможно, только регу-
лярно работая над собой, ведя активный, здоровый образ жизни, система-
тически контролируя своё самочувствие. Физическое воспитание – 
неотъемлемая составная часть почти всех воспитательных систем. Совре-
менное общество, требует физически крепких, выносливых, здоровых лю-
дей, способных трудиться на предприятиях, переносить повышенные на-
грузки. Физическое воспитание способствует также выработке у студентов 
качеств, необходимых для успешной умственной и трудовой деятельности. 

Молодым людям в период обучения в высших учебных заведениях 
необходимо обладать определенными физическими возможностями для 
напряжённого учебного труда и активной общественно-политической дея-
тельности. Именно поэтому физическая культура и спорт становятся для 
них важнейшим средством укрепления здоровья, природной, биологиче-
ской основой для формирования личности, эффективного учебного труда, 
овладения наукой и профессией [6]. 

Физическая культура, так же как и вся культура, должна за-
кладываться с рождения человека и поддерживаться на протяжении всей 
его жизни. В системе культурных ценностей, осваиваемых человеком, по-
лноправное место занимают ценности физической культуры, овладение 
которыми во многом предопределяет здоровый образ жизни человека. То-
лько так можно сохранить и даже улучшить здоровье. Самой важной зада-
чей на современном этапе развития нашей физической культуры является 
формирование потребности каждого человека в постоянной и системати-
ческой физической активности [5]. 

Освоение ценностей физической культуры способствует пониманию 
молодым человеком сложности жизни, так же помогает выработать духов-
но-нравственные критерии самооценки личности. Это, в свою очередь, 
требует формирования и развития способности к самовыражению, к прио-
бретению умения распознавать истинные культурные ценности.  

Здоровье учащейся молодёжи – проблема не только медицинская, а 
может быть, в большей степени, педагогическая. Здоровый образ жизни 
нельзя приобрести раз и навсегда на каком-то этапе воспитания и развития 
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личности. Образ жизни может быть здоровым только тогда, когда он раз-
вивается, дополняется различными новыми, полезными для здоровья эле-
ментами, привычками и тем самым совершенствуется. Поэтому здоровому 
образу жизни надо следовать постоянно, а не от случая к случаю [5]. 

В последние годы сохраняется тенденция ухудшения здоровья моло-
дежи. Анализ динамики состояния здоровья молодых людей в возрасте 14–
29 лет дает основание прогнозировать ухудшение состояния здоровья 
взрослого населения в ближайшие 3-5 лет. 

По имеющимся данным государственной статистики, распростра-
ненность заболеваний среди подростков 14–18 лет в 2013 году составила 
1797,9 случаев на 1000 подростков и по сравнению с прошлым годом сни-
зилась на 9,3 % (1918,7 на 1000 подростков). Первичная заболеваемость 
уменьшилась на 2,5 % (в 2001 г. – 1009,2, в 2002 г. – 983,1 впервые выяв-
ленных случаев на 1000 подростков). 

В структуре распространенности заболеваний среди подростков пер-
вое место занимают болезни органов дыхания – 23,9 % (в 7,9 % случаев за 
счет хронических болезней миндалин и аденоидов); второе – болезни глаза 
и придаточного аппарата – 11,5 % (в 72,5 % за счет близорукости); на 
третьем месте – болезни органов пищеварения – 11,4 % (в 32,3% случаях за 
счет гастритов и дуоденитов); четвертое место принадлежит болезням эн-
докринной системы, расстройствам питания, нарушениям обмена веществ 
– 8,6 %; пятое место занимают болезни костно-мышечной системы – 7,5 %, 
шестое место поделили травмы, отравления и заболевания мочевыделите-
льной системы – по 5,3 % (большинство случаев за счет заболеваний поло-
вой сферы, а также болезней почек). 

Рост числа заболеваний в целом среди подростков произошел по 
классам: болезни костно–мышечной системы и соединительной ткани – на 
32,7 %; болезни крови и кроветворных органов – на 26,8 %; болезни эндо-
кринной системы – на 2,5 %; болезни системы кровообращения – на 4,2 %; 
психические расстройства – на 3,8%; симптомы, признаки, отклонения от 
нормы – на 4 процента.  

Возрастной период, совпадающий в большинстве случаев с пери-
одом вузовского образования – 19–23 (25) лет, как уже отмечалось, наибо-
лее благоприятен для достижения высших результатов в основных видах 
спорта. С учетом этого, в спортивной работе вузов предусматривается 
углубленное совершенствование студентов по видам спорта, избираемым в 
соответствии с индивидуальными склонностями и способностями. Занятия 
студентов с ослабленным здоровьем имеют, прежде всего, оздоровитель-
ную направленность. 

Реализуя меры по физическому воспитанию молодежи, вузы нашей 
страны совершенствуют обязательный и факультативный курсы физиче-
ского воспитания студентов, расширяют возможности самостоятельного 
использования ими средств физической культуры и спорта, создают необ-
ходимые для этого материально-технические условия. 
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Общие задачи, которые решаются в процессе выполнения програ-
ммы обязательного курса физического воспитания, рассчитанного на осно-
вной контингент студентов, состоят в следующем [3]: 

1. Содействовать укреплению и сохранению здоровья, нормальному 
физическому развитию и поддержанию высокой работоспособности. 

2. Обеспечить в период завершения возрастного формирования орга-
низма всестороннее развитие физических качеств, необходимых для пол-
ноценной физической подготовки к предстоящей жизненной практике, что 
должно выразиться, прежде всего, в выполнении нормативов.  

3. Закрепить и усовершенствовать приобретенные ранее жизненно 
важные двигательные умения и навыки; пополнить их новыми, умениями 
и навыками (в том числе прикладными, необходимыми в избранной про-
фессии). 

4. Расширить и углубить знания в области физической культуры: на-
учить в нужной мере рационально использовать ее средства в личном быту 
и в режиме трудовой деятельности; усовершенствовать (или привить) ор-
ганизаторские навыки и умения. 

Задачи, указанные выше можно конкретизировать в зависимости от 
уровня предварительной подготовки, состояния здоровья, личных склон-
ностей и способностей студентов, а также от особенностей предстоящей 
профессиональной деятельности. 

Выводы. Состояние здоровья молодых людей определяет множество 
факторов – как объективных (экология, здравоохранение, качество условий 
жизни и т.д.), так и субъективных (культура физической самоорганизации, 
ценность здорового образа жизни, самооценка). При этом решающее зна-
чение в данном возрасте имеет вторая группа, поскольку она подвержена 
реальным изменениям и развитию. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, здоровье человека только на 15 процентов зависит от 
медицины. Поэтому каждый должен ощущать потребность быть здоровым. 
Правильное отношение к своему здоровью, занятия физической культурой 
и спортом помогут сохранить здоровье. Только здоровое население спосо-
бно активно работать, созидая национальное богатство и таким образом 
повышая уровень жизни, и уверенно смотреть в будущее. 

Физическое воспитание студенческой молодежи призвано обеспе-
чить высокую потребность в систематических занятиях физической куль-
турой и спортом, а так же  здоровом образе жизни, а также развитие и со-
вершенствование основных двигательных качеств, физическое развитие и 
укрепление здоровья, воспитание осознанной потребности ведения здоро-
вого образа жизни. 

Возможности дальнейшего исследования данного вопроса неограни-
ченны, так как с каждым днем заболеваемость увеличивается, но в свою 
очередь повышаются меры по физическому воспитанию и  оздоровлению 
студентов высших учебных заведений. 
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В. А. Завгородний, Ю. С. Сорокин  
 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Актуальность. В наше время отличаются устойчивые и негативные 

тенденции, касающиеся здоровья студентов. В первую очередь это сниже-
ние физического и психического здоровья студентов, рост заболеваемости 
сердечнососудистой, дыхательной, нервной, пищеварительной систем за 
период обучения, увеличение количества лиц с отклоняющимся поведе-
нием в силу жизнедеятельности с ограниченной двигательной активнос-
тью, ухудшение и потеря социально-культурных ценностей и привлекате-
льности в физическом воспитании студенческой молодежи, а также неуко-
снительно снижающийся уровень материально-технического обеспечения 
учебного и учебно-тренировочного процессов [1]. 

Эти проблемы стали актуальными и требуют решения. Эти задачи 
разрешимы на основе физического воспитания в комплексе с социокульту-
рным развитием. 

Анализ литературы. Разнообразие ценностей физической культуры 
наиболее ярко представлены в трудах академика Виленского М. Я. [1]. Он 
определил направления физической культуры, классифицировал ее ценно-
сти, раскрыл значение и смысл качеств и свойств будущего специалиста. 
Академик Пономарев Н. И. [1], опираясь на результаты исследования об-
ширного материала, пришел к выводу, ставшем основополагающим для 
истории возникновения и первоначального развития физического воспита-
ния, что «человек стал человеком не только  входе развития но и в ходе 
постоянного совершенствования самого человеческого тела, организма че-
ловека как главной производственной силы». Еще Сеченов И. М. разрабо-
тал положения о роли «темного» мышечного чувства и других органов чу-
вств в выполнении упражнений, о природе произвольных движений и ос-
новах двигательного навыка, об активного отдыхе, о роли окружающей 
среды. Большое влияние на развитие науки о физическом воспитании ока-
зали работы русских педагогов Ушинского К. Д., Лесгафта П. Ф., а позднее 
Павлова И. П., Крестовникова А. Н., Яковлева Н. Н. и др. [1]. Одним из ос-
новоположников теории физического воспитания является профессор Но-
виков А. Д., который сформулировал важное методологическое положение 
о том, что любое качество может быть воспитано лишь через деятельность и 
в процессе деятельности: «Нельзя сделать человека смелым, мужественным, 
коллективистом одними разговорами об этом. Его надо ставить в условия, 
требующие проявления указанного качества» [2]. В вопросах общей физи-
ческой подготовки профессор Зациорский В. М. выделил наиболее важные 
группы мышц, определяющие нормальную жизнедеятельность человека, 
что в последствии было использовано при физических нагрузках [4]. 

Цель исследования. Определить современные актуальные направ-
ления физического воспитания студенческой молодежи. 
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Задача исследования. Изучить воспитательные, образовательные, 
развивающие и оздоровительные процессы, формирующие физическую 
культуру личности. 

Результаты исследования. В сфере физического воспитания сущес-
твует ряд проблем, а именно: ограничен учет интересов, духовной куль-
туры личности; при наличии широкого спектра возможностей спорта для 
удовлетворения индивидуальных и групповых запросов студенческой мо-
лодежи, - присутствует слабая дифференциация реальных возможностей 
занятий по направленности (рекреация, оздоровление, активный отдых 
и др.); отсутствует необходимое содержательное обеспечение в про-
фессиональной направленности учебных занятий и внеучебной физкульту-
рно-спортивной деятельности по ряду направлений профессионального 
обучения; отсутствует должный контроль за уровнем состояния здоровья и 
психофизической подготовленности, улучшением материальной базы; рост 
коммерциализации в физической культуре. 

Все это приводит к тому, что на сегодняшний день физическое обра-
зование и воспитание студенчества не оправдывает социальных ожиданий. 
Выпускники высших и средних специальных учебных заведений в боль-
шинстве своем не являются носителями ценностей, освоение которых во-
зможно в процессе физического воспитания, существенно ограничен пере-
нос их знаний и практических умений на сферу учебного и профессиональ-
ного труда, быта и отдыха. Это находит отражение в отношении личности к 
себе, своему здоровью, психофизическому состоянию, режиму физических 
и интеллектуальных отдач, в рациональном, содержательном использовании 
свободного времени, в способности к социокультурному самоопределению. 

Для разрешения этих проблем в системе физического воспитания 
можно выделить следующие актуальные направления: 1 Направленность 
физического воспитания на обучение умениям и навыкам пользования 
средствами физической культуры, спорта, туризма в вузе, обучение техно-
логии широкого использования этих средств в будущем, совершенствова-
ние образа жизни, собственного «я», социума. Отсюда и задачи образова-
тельного плана: теоретические и методико-пратические занятия, повышен-
ный контроль не только за физической подготовленностью, но и за осно-
вами теоретических знаний, умение самостоятельно составлять и пользо-
ваться развивающими и реабилитационными комплексами и упражнения-
ми. 2 Главным актуальным направлением физического воспитания считае-
тся роль физической культуры в процессе формирования и становления 
личности, связь физической культуры со здоровым образом жизни студен-
та, ее значения для повышения работоспособности и улучшения качества 
жизни. Для студента состояние здоровья – показатель его общекультурно-
го уровня развития, удовлетворение его физического и духовного интере-
сов в учебе, быте, отдыхе, представлении своей будущности. Физическое 
воспитание направлено влияет на формирование здоровья студента. Это 
развитие двигательной системы, воспитание физических качеств. Но прак-
тические занятия по физическому воспитанию в вузе не гарантируют 
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автоматически сохранения и укрепления здоровья студента. Физическое 
воспитание и образование не дадут долговременных результатов, если они 
не активизируют стремление студента к самовоспитанию и самосовершен-
ствованию. Самовоспитание интенсифицирует процесс физического во-
спитания, закрепляет, расширяет и совершенствует практические умения и 
навыки, приобретаемые в физическом воспитании [5]. 3 Одно из актуаль-
ных направлений физического воспитания – это формирование психиче-
ских качеств и свойств личности. В процессе физического воспитания 
происходят процессы формирования нравственных, волевых и психиче-
ских качеств, которые становятся постоянными чертами личности. В про-
цессе физического воспитания формирование психических свойств лично-
сти происходит путем моделирования жизненных ситуаций, «проиграть» 
которые можно посредством физических упражнений, спортивных и осо-
бенно игровых моментов. Постоянное сознательное преодоление труднос-
тей, связанных с регулярными занятиями физической культурой и спор-
том, воспитывает волю, уверенность в себе, способность комфортно чувст-
вовать себя в коллективе [2]. Физическое воспитание ставит студента в те 
условия, которые формируют его психологическую готовность к про-
фессиональным негативным воздействиям. 4 Наряду с общей физической, 
специальной и спортивной подготовкой, актуальным становится индиви-
дуальный выбор системы физического воспитания, занятие спортом. Спорт 
в свободное время – неотъемлемая часть физического воспитания студен-
тов. Такие занятия проходят на самодеятельной основе, без каких-либо 
условий и ограничений для студентов. В свободное время студенты могут 
заниматься в спортивных секциях, в группах подготовки по отдельным ви-
дам спорта. Такие секции должны иметь хорошую материально-
техническую базу. 

Выводы. Процесс физического воспитания предусматривает теорети-
ческую, методико-практическую и практическую направленность воз-
действий с целью формирования у студентов системы научно-практических 
знаний, умений, навыков по физической культуре. Актуальными в системе 
физического воспитания являются следующие направления: 

- теоретическая подготовка студенческой молодежи, с целью освоения 
системы физического воспитания, приобретение студентом научно-
практических и социальных знаний, необходимых для понимания природных 
и социальных процессов функционирования физической культуры, умение 
их адаптивно, творчески использовать в личностном и профессиональном ра-
звитии, самосовершенствовании, организации здорового стиля жизни;  

- в процессе физического воспитания сохранить и укрепить здоровье 
студента, сформировать его психологическую готовность к профессиона-
льным негативным воздействиям, развить функциональную активность, 
обеспечить устойчивость умственной и физической работоспособности; - 
учитывая требования социальной жизни и культуры улучшить процесс фи-
зического самовоспитания, который включает совокупность приемов и ви-
дов деятельности определяющих и регулирующих действенную позицию 
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личности в отношении своего здоровья, психофизического состояния, 
физического совершенствования и образования; - используя средства и ме-
тоды физического воспитания улучшить работу в направлении общей фи-
зической подготовке студентов, при этом необходимо использовать новую 
методику по физическому воспитанию и обеспечить условия для самосто-
ятельных занятий;  

- развитие студенческого спорта, его правильная организация, испо-
льзование разновидности занятий, студенческих спортивных соревнова-
ний, индивидуальный выбор видов спорта; 

- целенаправленное развитие профессионально-прикладной физической 
подготовки (ППФП) студентов, т. е. физическое воспитание является одним из 
средств подготовки человека к трудовой деятельности и приспособление к со-
циальной сфере; задачи ППФП определяются особенностями будущей про-
фессиональной деятельности, состоят в том, чтобы сформировать и освоить  
необходимые прикладные знания, умения и навыки, воспитать прикладные 
психикофизические и практические специальные качества и навыки. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что физическое воспитание 
должно быть направлено на развитие физических, психических качеств, черт 
и свойств личности, для усовершенствования физического воспитания необ-
ходимо использовать современные методические наработки, учитывать ана-
литические данные в системе физических упражнений, организации процесса 
физического воспитания; пропаганда и обучение теоретическим основам фи-
зического воспитания должны сочетаться с практическими методами, при 
этом использовать прогрессивные технологии и обеспечение материально-
технической базы физической культуры студенческой молодежи. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
 

Постановка проблеми. Стан здоров’я дітей та дорослих погіршу-
ється з кожним роком. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я 
в кінці 60 років у 23 економічно розвинутих країнах світу лише за одне де-
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сятиріччя смертність від  ішемічної хвороби серця виросла на 60 %. 
Як правило, хвороби віку є наслідком недостатньої рухової активності та 
незбалансованого харчування, навколишнього середовища. Медики всіх 
часів одностайно застерігали: недостатня рухова активність підриває здо-
ров’я, старить людину, наближує її смерть. В теперішній час раціональна 
організація рухової активності набула особливої актуальності внаслідок 
порушення балансу між вжитою їжею, фізичним навантаженням і відпочи-
нком людини.  

Фізична культура здобула визнання як незамінний засіб розширення 
й розвитку функціональних можливостей організму людей різного віку, 
профілактики й лікування захворювань, досягнення довголіття. вкрай важ-
ливим завдання укріплення здоров’я через фізичні вправи, заняття спортом 
та гартування організму. Фізичні вправи впливають не тільки на той чи 
інший орган, а й на організм у цілому через основний пусковий механізм – 
нервову систему. Навіть при невеликих фізичних навантаженнях (ходіння, 
присідання тощо) поглиблюється й прискорюється дихання, прискорюєть-
ся пульс, змінюється артеріальний тиск, активізується функція шлунково-
кишкового тракту, печінки та нирок. У людей, у яких недостатня рухова 
активність, порушується обмін речовин, погіршується функція дихання, 
травлення, виникають застійні явища в області малого тазу. Все це супро-
воджується зниженням витривалості, падінням працездатності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково доведено, що 
здоров’я людини тільки на 10–15 % залежить від діяльності лікарів, медп-
репаратів, на 15–20 % від генетичних факторів, на 20–25 % – від стану на-
вколишнього середовища і на 50–55 % – від умов і способу життя [7; 9]. За 
даними Латвійського інституту фізичної культури, половина випускників 
вищих навчальних закладів і третина випускників середньої школи мають 
надмірну вагу тіла Кількість жінок, які страждають ожирінням, у 
нашій країні перевищує 70 %, чоловіків – 40 % [6; 9].  

Згідно з М. М. Яковлевим, до 60-річного віку доживають 90 % худо-
рлявих і лише 60 % повних, до 70-річного віку, відповідно, 50 % і 30 %, до 
80-річного віку – 30 % 1 10%. Якщо врахувати те, що збільшення маси тіла 
на 10% відносно до нормальної скорочує тривалість життя на 14 %, збіль-
шення на 20 % – скорочує тривалість життя на 45 %, а збільшення на 25 % 
скорочує вже на 74 %, то стане зрозумілим, чому ми за тривалістю життя 
знаходимось у сьомому десятку країн. 

Мета дослідження: розкрити зміст та основні аспекти оздоровчої 
фізичної культури з метою оздоровлення. 

Відповідно до мети дослідження були поставлені такі завдання: 
1. Дати загальну характеристику оздоровчої фізичної культури, як 

засобу покращення стану здоров’я та працездатності людини.. 
2.Узагальнити методику і використання різноманітних засобів оздо-

ровчої спрямованості. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Принцип оздоровчої фі-

зичної культури полягає в тому, що фізична культура повинна сприяти 
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зміцненню здоров’я. Всесвітня організація охорони здоров’я прийняла 
визначення, що таке здоров’я. «Здоров’я – це стан повного фізичного, ду-
ховного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фі-
зичних вад». Здатність організму адекватно змінювати свої функціональні 
показники і зберігати оптимальність в різних умовах – найбільш характер-
ний критерій норми здоров’я  [1]. 

Професор А. Н. Крестовніков підрахував, що у бігунів процент за-
своєння організмом кисню при невеликому прискоренні дихання збільшу-
ється майже вдвічі. Це поліпшує харчування тканин киснем, до того ж на 
саму роботу дихального апарата його витрачається менше. 

У діяльності серцево-судинної системи відмічається така реакція на 
фізичні вправи: трохи прискорюється пульс (на 40–50% від вихідного) і 
збільшується різниця між максимальним (систолічним) і мінімальним (діа-
столічним) артеріальним тиском. Як зазначають ряд учених, таке збіль-
шення амплітуди артеріального тиску свідчить про збільшення ударного 
об’єму серця (кількість крові, яку серце викидає за одне скорочення). От-
же, збільшується й хвилинний об’єм крові (кількість крові, яка надходить у 
судини за 1 хвилину). Органи й тканини одержують за одиницю часу бі-
льшу кількість збагаченої киснем крові, що поліпшує їх харчування [2]. 

Режим руху, усвідомлення потреби в активній діяльності, ритми ак-
тивності, відпочинку і сну є обов’язковими компонентами здорового спо-
собу життя, мають біологічну, а не тільки соціальну природу і відпрацьо-
вувалися в процесі адаптації, еволюції і природного добору протягом міль-
йонів років. Вони генетичне закріплені в регуляторних системах організму 
в якості інстинктів, біологічних ритмів, тісно пов’язаних із ритмікою при-
родних процесів у геокосмічній сфері. Філософські принципи – рух як за-
сіб існування матерії, а життя – це рух мають реальне втілення в біологіч-
ному світі у житті людини. Мускулатура опорно-рухового апарату і внут-
рішніх органів забезпечує цю механічну форму руху, а саме рух обґрунто-
вує необхідність існування мускулатури і систем її забезпечення, тобто ві-
сцеральних систем. 

Медичні дослідження показують, що фізичні вправи допомагають 
поліпшити психічний стан, кровообіг і захистити організм про серцевих 
захворюваннях. Рухова активність – ось у чому річ для нормального функ-
ціонування, для зміцнення здоров'я і гарного самопочуття. 

У сучасних умовах розвитку нашого суспільства спостерігається різ-
ке зниження стану здоров’я населення і довголіття. За даними різних дос-
лідів, лиш біля 10 % молоді мають нормальний рівень фізичного стану і 
здоров’я, тривалість життя скоротилась на 7–9 років, в результаті знижу-
ється і виробничий потенціал суспільства. Тільки оптимальне фізичне на-
вантаження в поєднанні з раціональним харчуванням і способом життя є 
найбільш ефективним попередженням багатьох захворювань і збільшення 
тривалості життя. 

Щоб фізична культура давала позитивний вплив на здоров’я людини, 
необхідно дотримуватись певних правил: 
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• засоби і методи фізичного виховання повинні застосовуватись 
тільки такі, які мають наукове обґрунтування їх оздоровчої цінності; 

• фізичні навантаження повинні плануватися відповідно з можливо-
стями учнів; 

• в процесі використання всіх форм фізичної культури необхідно за-
безпечити регулярність і єдність лікарського, педагогічного контролю і са-
моконтролю [4; 6; 7]. 

Принцип оздоровчої спрямованості зобов’язує спеціалістів фізичної 
культури і спорту так організовувати фізичне виховання, щоб воно вико-
нувало і профілактичну і розвиваючу функцію. Це означає, що з допомо-
гою фізичного виховання необхідно: удосконалювати функціональні мож-
ливості організму, підвищуючи його працездатність до негативних впли-
вів; компенсувати недостатність рухової активності, яка виникає в умовах 
сучасного життя. На сьогоднішній день розроблені і практично випробува-
ні авторські комплекси і програми фізичних вправ оздоровчої спрямовано-
сті для масового використання. Основні їх переваги – доступність, просто-
та реалізації і ефективність. Насамперед це: 

• контролюємі бігові навантаження (система Купера); 
• режим 1000 рухів (система Амосова); 
• 10000 кроків кожний день (система Міхао Інаі); 
• біг заради життя (система Лід’ярда); 
• абетка оздоровчого бігу (система Мільнера). 
У наш час з’явились нові течії оздоровчої фізичної культури, які да-

ють оздоровчий ефект. До них можна приєднати оздоровчу аеробіку і її рі-
зновиди: степ, слайд, джаз, аква або гідраеробіку, танцювальну аеробіку 
(фанк-еробіку, сіть-джем, хіп-хоп), велоаеробіку, аеробіку з навантажен-
ням (невеликою штангою), акваджогінг, шейпінг, фітнес, стретчінг. Вибір 
тої чи іншої методики занять фізичними вправами з оздоровчою спрямова-
ністю є співвідношення з реальними обставинами, можливостями, вимога-
ми, деколи є справою індивідуального смаку і інтересу [5; 8]. 

Оздоровчий ефект фізичних вправ спостерігається лиш тільки в тих 
випадках, коли вони раціонально збалансовані по спрямованості до індиві-
дуальних можливостейтих, хто займаэться. 

Заняття фізичними вправами активізують і удосконалюють обмін ре-
човин, покращують діяльність центральної нервової системи, забезпечу-
ють адаптацію серцево-судинної, дихальної і інших систем до умов 
м’язової діяльності, прискорюють процес входження в роботу і функціону-
вання систем кровообігу і дихання, а також скорочують довжину функціо-
нального відновлення після зрушень, які викликає фізичне навантаження. 
Крім оздоровчого ефекту, фізичні вправи діють тренувально на організм 
людини, (збільшують розумову і фізичну працездатність), дозволяють збі-
льшити рівень фізичних якостей, впливають на формування і подальше 
удосконалення життєво важливих рухових умінь і навичок (плавання, хо-
дьба на лижах і т. д.). 
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Оздоровчий, лікувальний і тренувальний вплив фізичних вправ на 
організм стає більш ефективним, якщо вони правильно поєднуються з за-
гартуванням у вигляді водяних процедур, сонячних і повітряних ванн, 
а також масажу. 

Таким чином, регулярне застосування фізичних вправ і загартовую-
чих факторів покращує життєвий тонус організму, загальний стан імунної 
системи, функції вегетативних систем, працездатність і попереджує перед-
часне старіння. 

У системі оздоровчої фізичної культури виділяють основні напрямки: 
оздоровчо-рекреативне, оздоровчо-реабілітаційне (спортивно-
реабілітаційне, гігієнічне). Оздоровчо-рекреативна фізична культура – це 
відпочинок, відновлення сил за допомогою засобів фізичного виховання 
(заняття фізичними вправами, рухливі і спортивні ігри, туризм, полювання, 
фізкультурно-оздоровчі розваги). Термін рекреація (від латинського 
recreatio) означає відпочинок, відновлення сил людини, витрачених в проце-
сі праці, тренувальних занять або змагань. Щоб відтінити специфіку цього 
терміну в сфері фізичної культури, часто говорять «фізична рекреація». 

Заняття фізичними вправами забезпечують адаптацію серцево-судинної, 
дихальної і інших систем до умов м’язової діяльності, прискорюють процес 
входження в роботу і функціонування систем кровообігу і  ихання, а також 
відновлення після зрушень, які викликає фізичне навантаження [9]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок 
у цьому напрямку. Нами було визначено сутність здорового способу жит-
тя; охарактеризовано вплив оздоровчої фізичної культури на організм; розг-
лянуто сутність фізичної культури в забезпеченні здорового способу життя. 

Метою фізичної освіти виступає формування фізичної культури осо-
бистості, яка визначається як єдність ціннісних орієнтації, потребностно-
мотиваційної сфери, базових і спеціальних знань про грамотне викорис-
тання фізичних вправ в умовах оздоровчої та спортивної тренування, 
в життєдіяльності в цілому.  

Основна цільова установка фізичної освіти забезпечується єдністю 
і наступністю змісту, визначається конкретними критеріями ефективності 
фізичного процесу. Таким чином, практичну сутність фізичної культури 
доцільно розглядати в контексті фізичної активності, яка характеризується 
конкретними якісними і кількісними показниками.   

Оздоровча фізична культура є надзвичайно важлива, тому що на сьо-
годнішній день число людей з різними захворюваннями постійно росте. 
Оздоровча фізична культура повинна входити в життя людини з раннього 
віку і не залишати її до старості.  
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Постановка проблеми. Побудова тренувального процесу футболіс-

тів є актуальною проблемою для спеціалістів футболу [1; 2]. Оптимальне 
планування тренувального процесу футбольної команди, яка вдало поєд-
нує тренування і відновлювальні заходи, дає змогу підвищити ефектив-
ність таких тренувань та, як наслідок, покращити результати команди [3; 
4]. При цьому необхідно забезпечити проведення моніторингу динаміки 
розвитку основних фізичних показників кожного спортсмена команди [5]. 
Проблема побудови тренувального процесу футбольних команд досліджу-
валась та аналізувалась достатньо широким колом теоретиків та практиків 
футболу [6]. Також важливим є обрання оптимального співвідношення 
тренувань по удосконаленню фізичної підготовки та інших заходів на зра-
зок теоретичної та психологічної підготовки. 

Мета даної роботи полягає у обґрунтуванні доцільності викорис-
тання методики тренування футбольних команд, у якій пріоритетне місце 
посідають фізичні тренування. 

Виклад основного матеріалу. Головними фізичними показниками 
кожного спортсмена, які впливають на ефективність гри усієї команди є 
стартова швидкість, швидкісна витривалість, загальна витривалість та си-
ла. Для оцінювання перерахованих статистичних характеристик у спортс-
менів використовувався набір тестів, перелік яких наведений у табл. 1. 
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Таблиця 1 – Обрані тести для перевірки фізичних показників спорт-
сменів 

Назва тесту Фізичний показник, що досліджується  
Біг, 30 м Стартова швидкість 
Човниковий біг, 7×50 м Швидкісна витривалість 
Біг, 400 м Швидкісна витривалість 
Біг, 12 хв (тест Купера) Загальна витривалість 
Стрибок в довжину з місця Швидкісна сила 
Підтягування Сила 

 
Після визначення переліку фізичних показників було сформовано 2 

досліджуваних групи – експериментальну (команда Інституту Менеджмен-
ту) і контрольну (збірна ВНТУ). Кожна група складалася з однакової кіль-
кості спортсменів і налічувала по 11 осіб (2-основних складу команд), при 
чому у складі експериментальної групи було 4 іноземці (Африка, Каме-
рун), які за всіма фізичними показниками набагато випереджають біль-
шість інших гравців,це обумовлено старшим віком. 

На наступному етапі було здійснено аналіз науково-методичної літе-
ратури з теми дослідження, а також опрацьовано робочі щоденники трене-
рів та спортсменів. 

Після проведення ряду тестів зазначених у табл. 1 для спортсменів 
обох груп було проведено математично-статистична обробка отриманих 
результатів, яка включала в себе обчислення середнього арифметичного 
значення x  кожного показника за формулою (1). 

 
 ∑
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=
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1 , (1) 

 
де n – кількість спортсменів у команді. 
Розраховані середні значення результатів перевірки фізичних показ-

ників для обох досліджуваних груп в підготовчий період наведені у табл. 2. 
 
Таблиця 2 – Середні значення фізичних показників спортсменів дос-

ліджуваних груп у підготовчий період 

Назва тесту І група  
(контрольна) 

ІІ група  
(експериментальна) 

Біг, 30 м 4.27 с 4.30 с 
Човниковий біг, 7×50 м 64.7 c 64.8 c 
Біг, 400 м 66.0 c 67.2 c 
Біг, 12 хв (тест Купера) 2850 м 2800 м 
Стрибок в довжину з місця 2.40 м 2.37 м 
Підтягування 10 10 
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Як видно з наведених у табл. 2 даних середні значення фізичних по-
казників експериментальної та контрольної груп не мають великих розбі-
жностей – різниця у показниках знаходиться в межах 1–2 %. 

Далі було розроблено оптимізовану програму тренувань для експе-
риментальної групи. Після цього контрольна команда продовжила трену-
вання за програмою, яка включала у себе окрім занять з фізичної підготов-
ки також заняття з техніко-тактичної та психологічної підготовки, в той 
час як пріоритетом оптимізованої програми тренувань експериментальної 
групи була фізична підготовка, тобто програма включала  тренування на 
удосконалення фізичної підготовки,та участь у змаганнях серед аматорсь-
ких команд чемпіоната міста вінниці з футболу. 

По завершенню передзмагального підготовчого періоду, який тривав 
у другій половині річного циклу, була проведена повторна перевірка фізи-
чних показників спортсменів обох груп та розраховано відповідні середні 
значення (табл. 3). 

 
Таблиця 3 – Середні значення фізичних показників спортсменів дос-

ліджуваних груп в реабілітаційно-підготовчий період (мезоцикл передзма-
гальний) 

Назва тесту І група  
(контрольна) 

ІІ група  
(експериментальна) 

Біг, 30 м 4.25 с 4.18 с 
Човниковий біг, 7×50 м 64.0 c 63.1 c 
Біг, 400 м 65.8 c 64.7 c 
Біг, 12 хв (тест Купера) 2950 м 3000 м 
Стрибок в довжину з місця 2.41 м 2.47 м 
Підтягування 11 13 

 
У результаті повторної перевірки фізичних показників було виявлено 

їх покращення у контрольній групі в межах 1-3 %. У той же час, у експе-
риментальній групі було зафіксовано поліпшення показників в межах 
3-6%. Отримані дані наочно демонструють відмінність фізичних показни-
ків спортсменів обох груп. 

Висновки. В дослідженні було перевірено ефективність тренуваль-
ного процесу футбольної команди у випадку наявності  тренувань призна-
чених для удосконалення фізичної підготовки,та участі у змаганнях. Отри-
мані дані про фізичний стан спортсменів, які входять до складу футбольної 
команди Інституту Менеджменту ВНТУ та збірної Вінницького національ-
ного технічного університету, за обраним переліком тестів підтвердили 
доцільність подібної організації тренувального процесу. 
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

 
Актуальность. В настоящее время наблюдается заметное измене-

ние мотивации молодежи к регулярным занятиям физическими упражне-
ниями и спортом. Это стало причиной плохой посещаемости занятий по 
физическому воспитанию в вузах, в результате чего снижается уровень 
физической подготовки, а также общего состояния здоровья студентов и 
нации в целом [2]. 

Физическое воспитание в вузах направлено на решение государст-
венных, экономических задач и, прежде всего, на подготовку студентов к 
высокопроизводительному труду, привитие  им прочной привычки к сис-
тематическим занятиям физической культурой и спортом. В связи с этим, 
жизненно важной проблемой является дальнейшее совершенствование си-
стемы физического воспитания студентов, разработка и внедрение новых 
методов и форм его организации, повышения интереса студентов к учеб-
ным и самостоятельным занятиям [3]. 
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Анализ литературы. Вопросы о методах повышения интереса мо-
лодежи к занятиям физическими упражнениями нашли отражение в совре-
менных и зарубежных источниках (Апарин В. Е., Корчагин Г. К., Бака Р., 
Веленский М. Я., Подлесний О. І., Турчина Н. І., Раевский Р. Г.). 

Современная система образования ориентирована на включение сту-
дентов в самостоятельную творческую деятельность. В разрезе физическо-
го воспитания такой формой деятельности является физическое самовос-
питание. Включение студенческой молодежи в самостоятельные занятия 
физическими упражнениями предполагает совместную активную деятель-
ность преподавателя и студента. 

Теоретический анализ специальной литературы и анкетирование 
студентов позволили А. И. Подлесному [4] разработать организационно-
методические условия реализации самоконтроля физической подготовлен-
ности студентов как фактора повышения интереса к физическому самоусо-
вершенствованию, а именно: 

• получение необходимой информации о разных формах учебных 
занятий; 

• разработка методических рекомендаций по использованию мето-
дов самоконтроля; 

• самостоятельное заполнение “Паспорта профессионально-
прикладной физической подготовленности студента” на протяжении учеб-
ной деятельности, расчет индексов и выставление самооценки успеваемо-
сти по физическому воспитанию по росту собственных достижений; 

• обеспечение необходимой информацией о прогрессе в достигну-
тых результатах за каждый учебный период. 

В работе Н. И. Турчиной [5] разработаны и апробированы модели 
физического воспитания студентов вузов на 1–4-м курсах обучения, ко-
торые основываются на дифференциации целей и задач структурных под-
разделений кафедры физического воспитания, рациональном подборе фи-
зических упражнений и видов спорта. Основными положениями этих мо-
делей физического воспитания являются: 

• организация физического воспитания в условиях жесткой регла-
ментации (1 курс) и частичной регламентации (2–4-й курсы); 

• внедрение модели формирования у студентов потребности занятий 
физическими упражнениями, которая предусматривает реализацию в про-
цессе обучения; 

• индивидуализация процесса и дифференциация содержания, форм 
и  методов педагогического воздействия. 

Однако конкретные мероприятия по повышению самосознания и ин-
тереса студентов к занятиям физической культурой не были представлены 
в полном объёме.  

Цель исследования. Обосновать формы и методы воспитания инте-
реса у студентов к занятиям физической культурой и спортом. 
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Задачи исследования. Выявить закономерности побуждающих мо-
тивов и факторов к занятиям физическими упражнениями и спортом. 

Результаты исследования. Проведенные исследования содержания 
и мотивов спортивной деятельности, систематичности учебных занятий, а 
также изучение тенденций и мотивов выбора занятий спортом студентами 
в вузах Украины и России установили, что наибольший интерес у студен-
тов вызывают игровые виды спорта: баскетбол, бадминтон, волейбол, фу-
тбол, в том числе атлетическая гимнастика, аэробика, борьба, туризм и т. 
д. Они привлекают студентов тем, что не требуют сложного оборудова-
ния и инвентаря, а для проведения занятий и соревнований можно испо-
льзовать простейшие спортивные сооружения и природные условия. Так-
же было установлено, что число лиц, не желающих заниматься спортом, 
значительно больше числа лиц, занимающихся им, эти данные вызывают 
большую тревогу. 

В настоящей работе были проведены исследования систематичности 
учебных занятий спортом студентами. Изучение этих вопросов крайне не-
обходимо для совершенствования учебного процесса по физическому во-
спитанию, где особое значение приобретает анализ склонностей, динамики 
интересов и интенсивности занятий спортом в период обучения. 

На выбор студентами определенных видов спорта влияют следую-
щие факторы: 

−склонность к определенному виду спорта (желание совершенство-
вать свое техническое мастерство); 

−эмоциональность, которую вызывают занятия спортивными играми, 
легкой атлетикой, борьбой, гимнастикой, аэробикой, туризмом и т. д.; 

−профессионально-прикладные функции (приобретение необходи-
мых физических и психических качеств) в процессе учебных занятий и за-
нятий видами спорта на выносливость (аэробика, баскетбол, бадминтон, 
волейбол, настольный теннис, спортивная гимнастика), на силу (атлетиче-
ская гимнастика, тяжелая атлетика). 

В ходе данной работы исследовался также вопрос о целях занятий 
спортом студентами. От этих целей в значительной степени зависят и 
стремление, и регулярность занятий спортом. Причинами неучастия в за-
нятиях спортом чаще всего были названы другие ценностные ориентации 
(нет желания, другие  увлечения) и условия, вытекающие из характера 
учебы (недостаток времени, высокие эмоциональные и умственные нагру-
зки). Эти факторы не могут в полной мере выступать в качестве объектив-
ных причин не заниматься спортом, так как при данных условиях жизни и 
учебы практически все студенты могут выделить время хотя бы для самос-
тоятельных оздоровительных занятий, а для эмоциональной разрядки 
спорт просто необходим. Снижение спортивной активности, видимо, зави-
сит от недостаточной методической подготовки студентов, слабой разъяс-
нительной и консультационной работы по значению физических упражне-
ний и спорта в жизни каждого человека. 
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С целью поиска эффективных средств решения указанной проблемы 
были определенны актуальные факторы воздействия, определяющие по-
ложительную мотивацию студентов к занятиям спортом. Среди мотивов 
были названы: 

• возможность укрепления здоровья, активного отдыха и повыше-
ния работоспособности; 

• физическое совершенствование с целью ускорить темпы и каче-
ство своего развития; 

• возможность получения психологической и эмоциональной раз-
рядки в процессе занятия физическими упражнениями; 

• способность выполнять определенную общественную функцию, 
достойно отстаивать честь своего коллектива. 

В побуждении студентов к занятиям физической культурой и спор-
том важны также их интересы. Они отражают избирательное отношение  
молодежи к объекту, обладающему значимостью и эмоциональной прив-
лекательностью. Когда уровень осознания интереса невысок, не преобла-
дает эмоциональная привлекательность. Чем выше этот уровень, тем 
большую роль играет объективная значимость. 

В ходе исследования был выявлен интерес, возникающий на основе тех 
мотивов и целей физкультурно-спортивной деятельности, которые связаны: 

• с удовлетворением процессом занятий (динамичность, эмоцио-
нальность, новизна, разнообразие, общение и др.); 

• с результатами занятий (приобретение новых знаний, умений и 
навыков, овладение разнообразными двигательными действиями, испыта-
ние себя, улучшение результата и др.): 

• с перспективой занятий (физическое совершенство и гармоничное 
развитие, воспитание личностных качеств, укрепление здоровья, повыше-
ние спортивной квалификации и др.). 

Если же студенты не имеют определенных целей к физкультурно-
спортивной деятельности, то они не проявляют интереса к ней. Отсюда вы-
текает потребность в проведении агитационной и разъяснительной работы о 
пользе и необходимости физических упражнений и спорта в нашей жизни. 

Анализ тенденции, мотивации  и факторов, способствующих форми-
рованию мотивов к занятиям спортом, показывает, что необходимо фор-
мировать у студентов базовые представления  о пользе занятий спортом и 
стимулов, как внешних побудителей к  осознанию потребностей и моти-
вов, так и внутренних побуждений к занятиям спортивной деятельностью. 

Воспитание осознанной потребности, стремления к активным заня-
тиям спортивной деятельностью возможно на основе получения знаний, 
которые в дальнейшем будут использоваться для повышения интеллекту-
ального уровня и в практической работе. 

Анализ проблемы позволил выявить ряд факторов, способных влиять 
на воспитание интереса студентов к занятиям спортом, а именно: 
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1) поддержание постоянной готовности к физической активности, 
общей работоспособности, улучшение функциональных признаков здоро-
вья и физического развития; 

2) удовлетворенность собственной деятельностью, ориентирован-
ной на целенаправленное формирование профессиональных, социальных и 
индивидуальных мотивов, необходимых в будущей жизни. 

Фактически предлагаются следующие способы повышения интереса 
студентов к занятиям спортом: 

1) решение проблемы создания хорошей спортивной, теоретической 
и научно-методической базы, оптимальных условий для занятий и удовле-
творения спортивных интересов; 

2) в соответствии с тенденциями, мотивами  и интересами студентов 
необходимо более широко использовать секции, группы общественно-
физической подготовки для желающих заниматься разными видами спорта;  

3) формирование убеждений, развитие спортивных потребностей, 
повышение оздоровительного уровня и действенности общественной рабо-
ты по спорту; 

4) использование всех средств агитации с целью целенаправленного 
воспитательного воздействия на студентов; 

5) сближение желания и интересов студентов с задачами физиче-
ского воспитания в вузах, ориентирование на здоровый образ жизни. 

Выводы. Таким образом, в процессе исследования были найдены 
следующие ответы, имеющие практическую ценность: 

1. Выявлен ряд закономерностей, определяющих направления по 
созданию социальной ориентации студентов к занятиям физической куль-
турой и спортом, позволяющих разработать и научно обосновать методику 
воспитания социально-значимых мотивов физкультурно-спортивной дея-
тельности. 

2. Составлена структура побуждающих мотивов и факторов, спо-
собствующих формированию мотивации к занятиям спортом: воспитание 
стержневых качеств личности, познавательность, оздоровительная, про-
фессионально-прикладная и трудовая направленность, а также стимулы 
осознания своих потребностей. 

Определенны пути повышения прикладной действенности физиче-
ского воспитания студентов вузов. 

1. Побуждение к активным занятиям спортом путем открытия 
большого количества различных секций и групп для желающих заниматься 
определенными видами спорта. 

2. Обоснование индивидуального подхода к потребностям и целям 
студентов с определением основных стратегических и тактических работ. 

3. Сотрудничество и тесное взаимодействие преподавателей и сту-
дентов, основанное на потребностях и ожиданиях молодежи от занятий фи-
зическими упражнениями и наставническом опыте преподавательского со-
става: совместное проведение большего количества спортивных мероприя-
тий. Результаты исследования позволяют говорить о том, что внедрение 
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полученных данных в практику физического воспитания вузов позволит 
качественно повысить социально-спортивную активность, работоспособ-
ность, уровень профессиональной готовности и интерес к занятиям спор-
том, а также улучшить состояние здоровья студентов. Учебные занятия по 
физическому воспитанию и спорт требуют от студентов тех же качеств, 
что и будущая производственная деятельность, и помогают их формирова-
нию, что является  основополагающей целью обучения в вузе [1; 3; 6]. 
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РОЗДІЛ 2 
ОЗДОРОВЧА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

 
 

Л. І. Cимоненко, А. О. Міронов, С. І. Федотенко  
 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОГО  
ВИХОВАННЯ УЧНІВ І СТУДЕНТІВ, ЯКІ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВЬЯ 

ВІДНЕСЕНІ ДО СЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ВІДДІЛЕНЯ 
 
Постановка проблеми та її актуальність. У сучасному розвинено-

му та прогресуючому суспільстві з його щоденним інформаційним пото-
ком, комп’ютеризацією, розвиненою промисловою діяльністю, поганою 
екологічною обстановкою у світі найбільш актуальним стає питання боро-
тьби з психоемоційним навантаженням та функціональними захворюван-
нями організму людей. 

Таке становище негативно впливає на здоров’я населення України, 
а особливо на здоров’я дітей та молоді. Особливу увагу у вирішені цього 
питання необхідно приділити студентській молоді. Майбутні фахівці про-
мислової сфери – це економічне та соціальне майбутнє нашої країни. У 
Донецькій області щорічно зростає кількість студентів технічних ліцеїв та 
металургійних коледжів, які за станом здоров’я відносяться до спеціально-
го медичного відділення (СМВ).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. М. Амосов, А. Анан’єв, 
Я. Коменський, Ж. Руссо, К. Ушинський та інші провідні вітчизняні та іно-
земні автори розглядали організацію навчального процесу з фізичного ви-
ховання учнівської молоді, віднесеної до СМВ. Диференційованому підхо-
ду при організації навчального процесу з фізичного виховання студентів 
віднесених до СМВ приділяли увагу В. Арефьев, В. Гальчинській, 
О. Дрізд, В. Еднак, І. Муравов, І. Новіцкий, Г. Олейник, Ж. Холодов. Удо-
сконалення навчального процесу в СМВ з використанням диференційова-
ного підходу до розвитку фізичних якостей розглядали В. Арефьев, 
В. Гальчинській, О. Дрізд, В. Еднак, І. Муравов, І. Новіцкий, Г. Олейник, 
Ж. Холодов. 

Крім того, питанню удосконалення навчального процесу в СМВ при-
діляють багато уваги провідні університети України (Національний уні-
верситет фізичного виховання і спорту України, Львівський державний ін-
ститут фізичної культури, Національний педагогічний університет 
ім. М. П. Драгоманова тощо). 

Мета дослідження. Метою дослідження є визначення особливостей 
організації навчального процесу з фізичного виховання учнів та студентів, 
віднесених до СМВ. 

Завдання дослідження: 
1) аналіз літературних джерел і наукових досліджень, що стосуються 

питань фізичного виховання студентів СМВ; 
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2) розглянути особливості організації навчального процесу з фізич-
ного виховання учнів та студентів, віднесених до СМВ. 

Викладення основного матеріалу. Протягом останнього десятиріч-
чя в Україні склалася тривожна ситуація: різко погіршилося здоров’я, зни-
зилася фізична підготовленість молоді. Численні дослідження науковців 
України констатують тенденцію, відповідно до якої з кожним роком збі-
льшується кількість учнів, віднесених за станом здоров’я до підготовчої та 
спеціальної медичних груп. Приблизно понад 80 % молоді мають відхи-
лення у стані здоров’я, а близько 50 % – незадовільний стан фізичної під-
готовленості [1; 2; 3]. 

Головною особливістю занять з учнями технічних ліцеїв та студен-
тами металургійних коледжів, які за станом здоров’я відносяться до СМВ є 
цілеспрямоване використання засобів фізичного виховання з урахуванням 
захворювання, індивідуальних особливостей, рівня фізичної підготовлено-
сті та інтересу цієї молоді. При цьому, виконання фізичних вправ має бути 
строго дозоване і не викликати максимальних зусиль [4]. 

Студенти, які за станом здоров’я відносяться до СМВ, повинні ово-
лодіти методикою загальнооздоровчого тренування, усунення окремих 
відхилень у стані здоров’я в процесі фізичного виховання, а також особли-
востями методики загальної і професійно-прикладної фізичної підготовки 
із застосуванням засобів фізичної культури для оптимізації працездатності, 
профілактики стомлення, підвищення ефективності праці при будь яких 
захворюваннях [3; 4]. 

Навчальний процес здійснюється за програмою оздоровчого трену-
вання, практичний зміст якого складають загальнооздоровчі, загальнороз-
виваючі, спеціально-оздоровчі та спеціально-розвиваючі вправи [5]. 

Мета оздоровчого тренування – відновлення й зміцнення здоров’я, 
забезпечення фізичної надійності, готовності до активної життєдіяльності 
та майбутньої високопродуктивної професійної діяльності. 

Під час організації навчального процесу з фізичного виховання з уч-
нями технічних ліцеїв та студентами металургійних коледжів, які за ста-
ном здоров’я відносяться до СМВ, використовуються індивідуальні прак-
тичні заняття залежно від рівня фізичного розвитку, функціональної та фі-
зичної підготовленості, характеру відхилень у стані здоров’я студентів. 

Особлива увага під час організації навчального процесу з фізичного 
виховання зі студентами, які за станом здоров’я відносяться до СМВ від-
водиться розвитку професійно важливих психофізичних якостей, необхід-
них в майбутній професійній технічній та металургійній діяльності (вправи 
на увагу, координацію рухів, рівновагу, оперативне мислення, а також ру-
хливі ігри та елементів спортивних ігор). 

Організація навчального процесу з професійно-прикладної фізичної 
підготовки (ППФП) розподілена на чотири модулі: загальна фізична та за-
гальна ППФП, функціональна підготовка, спеціальна ППФП, теоретична 
і методична підготовка [6; 7]. 
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Організація навчального процесу з фізичного виховання зі студента-
ми технічних ліцеїв та металургійних коледжів, які за станом здоров’я від-
носяться до СМВ, передбачає систему контрольних заходів, що включають 
оперативний, поточний, підсумковий контроль і підсумкову атестацію. 

Основна відмінність навчального процесу з фізичного виховання зі 
студентами, які за станом здоров’я відносяться до СМВ, від основного від-
ділення полягає в тому, що дозування фізичних навантажень у СМВ має 
бути більш диференційованим, оскільки порушення дозування веде до 
прояву негативних наслідків. 

Іншою особливістю занять з такими студентами є обмежений арсе-
нал засобів: у СМВ застосовують лише ті фізичні вправи, які не повинні 
викликати навіть суб'єктивного погіршення самопочуття і спровокувати 
загострення патологічних процесів. 

Висновки. Грамотний і кваліфіковано організований навчальний 
процес з фізичного виховання зі студентами технічних ліцеїв та металургій-
них коледжів, які за станом здоров’я відносяться до СМВ, дає можливість: 

- усунення окремих відхилень у стані здоров’я студентів, відновлен-
ня й зміцнення їх здоров’я, забезпечення фізичної надійності, готовності 
до активної життєдіяльності; 

- підвищити професійно-прикладну фізичну підготовку учнів техніч-
них ліцеїв та студентів металургійних коледжів із застосуванням засобів 
фізичної культури для оптимізації працездатності, профілактики стомлен-
ня, підвищення ефективності технічної та металургійної діяльності при 
будь яких захворюваннях; 

- підвищити рівень знань і умінь з питань використання засобів фізи-
чної культури для відновлення і зміцнення здоров’я. 

Студенти віднесені до СМВ не повинні ігнорувати заняття з фізично-
го виховання, вони повинні на цих заняття розвивати та компенсувати свої 
втрачені у продовж хвороби функції. Навчальний процес з фізичного вихо-
вання у спеціальному медичному відділенні повинен бути грамотно і ква-
ліфіковано організований з урахуванням особливостей цієї групи учнів. 

Отримані у дослідженні результати можуть бути покладені в основу 
розробки та впровадження авторських програм з організації навчального 
процесу з фізичного виховання з учнями технічних ліцеїв та студентами 
металургійних коледжів, які за станом здоров’я відносяться до СМВ. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ  
ВАЛЕОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОЇ  

САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 
 

Постановка проблеми та її актуальність.Концепція національного 
виховання визначає фізичне вдосконалення студентської молоді пріорите-
тним соціально-педагогічним напрямом, що пов’язаний з її духовним роз-
витком, формуванням ціннісних орієнтацій до здорового способу життя, 
здатністю до ефективної фахової і соціальної самореалізації [3]. 

Дослідження проведене відповідно календарного плану роботи Нау-
ково-дослідної лабораторії духовного і фізичного виховання учнівської 
молоді та студентів Донбаського державного педагогічного університету 
(завідувач лабораторії – канд. пед. наук, доцент Пристинський В. М., нау-
ковий керівник – д-р. пед. наук, професор Григоренко В. Г., науковий кон-
сультант – д-р. пед. наук, професор Омельченко С. О.) та кафедри педагогі-
ки Науково-дослідного інституту духовного розвитку людини Східноукраїн-
ського національного університету ім. Володимира Даля (директор – член-
кореспондент НАПН України, д-р. пед. наук, професор Шевченко Г. П.). 
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Аналіз останніх досліджень i публікацій з цієї проблеми дозволяє 
встановити, що цілеспрямований розвиток у студентів загальнолюдських і 
фахових ціннісних орієнтацій, морально-духовних якостей, усвідомленої 
цінності здоров’я є підґрунтям для формування конкурентоздатного, акти-
вного, гуманістичне спрямованого фахівця, важливою умовою його профе-
сійної і соціальної самореалізації [1; 2; 4]. 

Метою цієї статті є обґрунтування сутності педагогічних технологій, 
використання яких в навчально-виховному процесі студентів університету 
сприятиме формуванню ціннісних орієнтацій до здорового способу життя. 

Виклад основного матеріалу.Достатньо широка варіативність змісту 
поняття «педагогічна технологія» спонукала нас до визначення їх класифі-
кацій. Представляється можливим виокремити певні ознаки, на основі яких 
складаються класифікації педагогічних технологій: 

• в залежності від мети існують загальнопедагогічні, спеціально-
методичні (предметні) і локальні (модульні) технології; 

• на засадах домінуючого фактору психолого-педагогічного розвитку 
суб’єкта освітньо-виховного процесу виділяють педагогічні, біогенні, соціо-
генні, психогенні, психомоторні, психосоматичні, адаптогенні технології; 

• з урахуванням концепції засвоєння знань, розвитку суб’єкта освіт-
ньо-виховного процесу існують асоціативно-рефлексивні, інтеріоризаційні, 
психогенно-реверсивні технології; 

• спрямованість на структуру особистості визначає інформаційні, 
емоційно-моральні, саморозвивальні, евристичні, прикладні технології; 

• особливості організації та управління педагогічною системою ви-
значають й дидактичні технології (класичне лекційне навчання, навчання з 
використанням аудіовізуальних технічних засобів, система малих груп, ін-
терактивна система суб’єкт-суб’єктних взаємодій, комп’ютерно-
інформаційне навчання, програмовано-модульне навчання, дистанційно-
консультативне навчання); 

• зважаючи на позиціонування суб’єктів навчання в структурі освіт-
ньо-виховного процесу існують дидактико-центрична, особистісно-
орієнтована, гуманістично-особистісна, технологія співпраці (партнеродо-
мінантність), мотиваційно-діяльнісна, технологія психолого-педагогічної 
підтримки (супроводу). 

Викладені класифікації слід розглядати, як найбільш раціональні 
й ефективні способи досягнення поставленої освітньо-виховної мети, нау-
ково організовану навчально-виховну діяльність суб’єктів процесу навчан-
ня, котрі забезпечують гарантоване досягнення позитивних результатів на-
вчання, виховання, розвитку ціннісних орієнтацій до культури здоров’я. 
Педагогічна технологія повинна відповідати системним ознакам, таким як 
структурованість, концептуальність, науковість, структурно-
функціональна ієрархічність, керованість, відтворюваність, алгоритміч-
ність, прогнозована ефективність, можливість впровадження в нові умови, 
оптимальність витрат. 
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Особистісно-орієнтований підхід до розвитку в студентів цінностей 
здоров’я слід вважати теоретико-методологічним підґрунтям для визна-
чення педагогічних технологій, як інноваційної дидактичної системи фор-
мування гармонійної особистості. 

У контексті викладеного сформулюємо сутність поняття «“педагогі-
чна технологія» особистісно-орієнтованого формування в студентів куль-
тури здоров’я. Необхідність цієї дефініції обумовлена тим, що за твер-
дженням В. Григоренка поняття «культура здоров’я» особистості і «педа-
гогічна технологія» мають каузальний тип взаємозв’язку, який обґрунтовує 
рівень взаємозалежностей цих організаційно-педагогічних й особистісно-
ціннісних явищ [2]. Принциповим, на наш погляд, у розумінні цієї дефіні-
ції є визначення системо-утворювальної функції цілі, тому що вона відо-
бражає не тільки параметри прогнозованих результатів педагогічної техно-
логії, а й особливості та організаційно-педагогічні умови її оптимального 
функціонування в освітньо-виховному середовищі університету. 

Відтак, поняття «педагогічна технологія» ми розуміємо як педагогіч-
ну систему, в якій структуровано комплекс організаційно-педагогічних 
форм, методів, засобів, ціннісних орієнтацій, суб’єкт-суб’єктних взаємодій, 
спрямованих на досягнення гарантованого результату. Така система є ефе-
ктивною дидактичною формою управління процесом формування знань, 
навичок, умінь, ціннісних орієнтацій, мотивів, потреб, світогляду щодо ро-
звитку психічного, соматичного, соціального здоров’я, виховання культури 
здоров’я на рівні суспільно-соціального досвіду. 

Педагогічна технологія повинна відповідати певним класифікацій-
ним ознакам: 

• діагностичне визначена ціль і завдання її реалізації в освітньо-
виховному середовищі цінностей здорового способу життя (системо-
утворювальний чинник); 

• орієнтація організаційно-педагогічних процесів на гарантоване до-
сягнення навчально-виховних цілей у формуванні індивідуальної концепції 
здоров’я (структурно-функціональна організація системи); 

• підсистема управління технологією має передбачати дієві механіз-
ми зворотного зв’язку, верифікацію результатів її функціонування (плану-
вання, регулювання, контроль, оцінка, корегування, стимулювання); 

• визначення структури алгоритму формування цінностей здорового 
способу життя (таксономія цілей і завдань, підготовка вправ-завдань, роз-
робка навчально-виховних процедур, пропедевтична підготовка студентів і 
педагога, реалізація міжпредметних зв’язків, поточний та оперативний мо-
ніторинг досягнень студентів). 

Синергетичний аналіз даної проблеми дозволяє стверджувати, що 
ціль функціонування інтерактивної педагогічної технології в освітньо-
виховному середовищі університету є системо-утворювальним чинником 
процесу їх проективної розробки. 

Cутність цілі формування в студентів індивідуальної концепції здо-
ров’я, на наш погляд, полягає в передбаченні результатів розвитку здоров’я 
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у його єдності з морально-духовними цінностями, в особистісно-
орієнтованому вихованні культури здоров’я. Тобто, це процес розвитку конк-
ретних ціннісних орієнтацій, знань, навичок, умінь, мотивів, потреб, психо-
соматичних кондицій, морально-вольових якостей, яких повинен набути ко-
жен студент, щоб мати впевненість у реалізації власних амбіцій щодо сучас-
них запитів і викликів суспільства, ринку праці, конкурентоспроможності. 

Отже, сутність поняття цілі, в контексті особистісно-орієнтованого 
підходу, ми використовуємо для пошуку найбільш ефективної організацій-
но-педагогічної форми структурування педагогічних технологій. Вважає-
мо, що найбільш ефективними умовами їх впливу є організація навчально-
го-виховного процесу на основі суб’єкт-суб’єктних взаємодій, тісної спів-
праці учасників освітньо-виховної діяльності. 

Таку інтерактивну форму впливу педагогічних технологій ми розг-
лядаємо як спосіб активізації навчально-виховної та фізкультурно-
оздоровчої діяльності студентів, що стимулює їх психомоторну, психосо-
матичну, духовну, морально-вольову сферу на засадах взаємодії, співпраці, 
партнеродомінантності, взаємодопомоги, емпатії, психолого-педагогічної 
підтримки, умов самоствердження, самореалізації. При цьому партнерська 
співпраця суб’єктів освітньо-виховного процесу в системах «студент – пе-
дагог», «студент – студент», «студент – мала група», «педагог – мала гру-
па» сприяє інтенсивному розвитку соціалізуючих ефектів, відчуття фахової 
спроможності, громадянської зрілості, конкурентоспроможності студента, 
як професіонала й особистості. Така взаємодія сприяє виникненню органі-
заційно-педагогічних умов розвитку та оперативного корегування пізнава-
льно-емоційного і життєвого досвіду; динаміці духовного, соціального, 
психомоторного і соматичного розвитку; засвоєнню нових смислів ціннос-
ті культури здоров’я особистості. 

Представлена концепція дає підстави розглядати інтерактивні техно-
логії, як соціально-педагогічний процес вирішення об’єктивних проблем 
національної освіти, створення ціннісної соціокультурної ситуації, посту-
пального суспільного розвитку країни, коли культура здоров’я нації є од-
ним з найважливіших чинників безпеки та цивілізаційного розвитку. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Викладені тео-
ретико-методологічні аргументи щодо розуміння доцільності розроблення 
інноваційних технологій формування в студентів ціннісних орієнтацій до 
здорового способу життя дозволяють зазначити наступне: 

• системо-утворювальна функція такої педагогічної структури в се-
редовищі університету обумовлює необхідність діагностичного визначення 
цілі її функціонування. Одержані результати забезпечуватимуть розробку 
інтерактивних технологій особистісно-орієнтованого формування ціннос-
тей здоров’я і здорового способу життя; 

• у процесі діагностичного визначення цілі є об’єктивна можливість 
розробки критеріальної основи оцінки якісного стану показників об’єктів, 
що досліджуються. Визначення критеріїв оцінки забезпечить можливість 
розроблення (на компонентному і системному рівнях) моделі особистості май-
бутнього фахівця, в структурі якої пріоритетну позицію будуть мати ціннісні 
орієнтації до здорового способу життя, індивідуальна концепція здоров’я; 
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• системний аналіз ознак (атрибутів) технологій дозволяє стверджу-
вати, що вони будуть ефективно функціонувати в освітньо-виховному се-
редовищі університету тільки за наявності певних організаційно-
педагогічних умов. 

Таким чином, теоретико-методологічна сутність сучасної парадигми 
освіти, особистісно-орієнтований підхід обумовлюють дидактичну цін-
ність технологій, як інноваційних систем відкритого типу, здатних до осві-
тньо-виховної інтеграції, саморозвитку, формування соціокультурної ситу-
ації духовно-ціннісного ставлення людини до здоров’я. 

Перспективами подальших розвідок у цьому напрямку слід вважати 
розробку та наукове обґрунтування педагогічного впливу інтерактивних 
технологій, котрі сприятимуть розвитку образно-концептуального мислен-
ня і мотиваційно-потребнісної сфери щодо забезпечення цінностей здо-
ров’я і здорового способу життя студентів. 

 
Список використаної літератури 

 
1. Бех І. Д. Виховання особистості : підручник / І. Д. Бех. – 

К. : Либідь, 2008. – 848 с. 
2 Григоренко В. Г. Професійно-педагогічна мотивація та технологія 

її формування / В. Г. Григоренко. – Одеса : вид-во ПДПУ ім. К. Д. Ушин-
ського, 2003. – 148 с. 

3. Концепція національної програми патріотичного виховання насе-
лення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміц-
нення моральних засад суспільства / Постанова Кабінету міністрів України 
від 15 вересня 1999 р. № 1697 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 37. 
– С. 33 – 46. 

4. Пристинский В. Н. Гуманистические ценности физической куль-
туры и спорта как средство формирования нравственной и эстетической 
культуры человека / В. Н. Пристинский // Педагогіка, психологія та меди-
ко-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : [збірник наук. праць]; 
за ред. проф. С. С. Єрмакова. – Х. : ХДАДМ, 2008. – № 11. – С. 48 – 52. 

 
 

Т. М. Пристинська 
 

ІДЕЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗДОРОВ’Я 
У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 
 
Постановка проблеми та її актуальність. Збереження здоров’я лю-

дини вважається однією з глобальних проблем, котра обумовлює перспек-
тиви майбутнього розвитку людства. Проблема загрози здоров’ю розгля-
дається світовою спільнотою як антропологічний виклик планетарного 
масштабу. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Феномен здоров’я вже не 
вважається суто медичною проблемою. Здоров’я людини залежить від різ-
них чинників, перш за все, від умов і способу життя людини. Фахівці в га-
лузі медицини і валеології (Г. Апанасенко, В. Горащук), фізичного вихо-
вання, оздоровчої фізичної культури (В. Григоренко, Т. Круцевич, В. При-
стинський, Т. Пристинська), педагогіки і соціальної педагогіки 
(С. Омельченко, С. Харченко, В. Пристинський) вважають оптимальну ру-
хову активність (використання засобів фізичної культури і спорту, різно-
манітні системи оздоровлення) одним із провідних чинників у формуванні 
психосоматичного і соціального здоров’я людини [1–7]. 

Фізична культура в означеному контексті є результатом діяльності 
суспільства, що успадковує такі її духовні цінності, як генерування здоро-
вого способу життя та зміцнення здоров’я, гармонійний фізичний розви-
ток, знання про значущість фізичної культури в забезпеченні продуктивної 
професійної діяльності, виховання естетичних ідеалів та етичних норм 
особистості. Розвиток валеологічного світогляду людини полягає в спря-
мованості дій суспільства щодо створення умов, які забезпечуватимуть 
усвідомлення необхідності збереження, зміцнення, споживання, віднов-
лення і передачі здоров’я як духовного феномену [3; 5; 6; 7]. 

Відтак, ідея соціальної відповідальності за здоров’я повинна бути 
однією з надважливих у формуванні духовної та професійної культури су-
часного фахівця. 

Ця стаття підготовлена відповідно до реалізації основних положень 
Цільової соціальної програми «Формування здорового способу життя», пар-
ламентських слухань про становище молоді в Україні «Молодь за здоровий 
спосіб життя» (3 листопада 2010 р.) щодо створення умов для здорового 
способу життя населення та формування моди на здоровий спосіб життя. 

Метою статті є обґрунтування необхідності реалізації ідеї виховання 
соціальної відповідальності студентства за стан свого здоров’я, як 
ціннісної категорії особистості. 

Виклад основного матеріалу. Здоров’я людини вважається феноме-
ном глобального значення, котрий повинен розглядатись як філософська, 
соціально-педагогічна, економічна, біологічна, медична категорії, як об’єкт 
споживання і привнесення капіталу, як особистісна і суспільна цінність. 

Розуміння феномену здоров’я передбачає принаймні чотири його 
взаємопов’язані складові: соматичну (фізичну), психічну (розумову), 
соціальну (суспільну), духовну (власні ідеали і світогляд). Відтак, здоро-
вий спосіб життя логічно визначати як сукупність людської діяльності, 
спрямованої на реалізацію соціальних функцій щодо створення умов здо-
ров’язбережувального середовища (навчання, праці, відпочинку, побуту). 
На наш погляд, більш ґрунтовне уявлення про феномен здоров’я дає су-
часне валеологічне розуміння здорового способу життя – так звана «фор-
мула здоров’я», яка визначає життєдіяльність людини, що безпосередньо 
спрямована, або опосередковано стосується формування, збереження, 
зміцнення, споживання, відновлення і передачі здоров’я [6; 7]. 
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Відтак є підстави стверджувати, що реалізація потенціалу осо-
бистісного і суспільного здоров’я може бути ефективно здійснена тільки 
на засадах науково обґрунтованих заходів державної і громадської політи-
ки країни, тобто системою формування здорового способу життя. 

Практичне значення у формуванні здорового способу життя має 
освіта, сучасний рівень якої потрібно розуміти і як надання інформації що-
до формування певних професійних знань, умінь і навичок, і як навчання 
засобам, методам, формам і навичкам ведення здорового способу життя, і 
як виховання сучасної студентської молоді в дусі незаперечного пріорите-
ту цінностей особистісного і громадського здоров’я. 

У високорозвиненому суспільстві стан здоров’я визначається рівнем 
освіченості людини. Чим вище освітній рівень певного соціального сере-
довища (університету), тим кращі в ньому узагальнені показники здоров’я. 
Природно, що піклування про власне і громадське здоров’я неможливо без 
розуміння соціальної відповідальності за його стан. Отже, освіченість лю-
дини щодо стану свого здоров’я ми розуміємо не тільки як суто валеологі-
чні знання, а й більш широко – як загальну освіту. Чим більш глибокі та 
ґрунтовні знання основних природознавчих, філософських, гуманітарних 
положень, тим більше можливостей для створення в суспільстві (універси-
теті) системного уявлення про феномен здоров’я. 

Коли йдеться про здоров’я певної соціальної групи людей мається на 
увазі найближче, відносно постійне, його оточення – родина, друзі, знайо-
мі, колеги. Тобто, це середовище спілкування, де людина щоденно перебу-
ває, постійно на нього впливає своїми діями, вчинками, поведінкою. З ін-
шого боку, середовище (оточення) своїм відношенням до життєвих виявів 
впливає на світогляд людини. Саме тут, у найближчому оточенні, відбува-
ється формування цінностей здоров’я і здорового способу життя, створю-
ється ціннісне середовище, визначаються духовні цінності, соціальна від-
повідальність. Людина ж, як суб’єкт оточення, має можливість позитивно 
(або негативно) впливати на це середовище особистим прикладом. Відтак, 
сукупність впливів, чинників й умов життя в найближчому оточенні ви-
значає необхідність формування цінностей здоров’я певної соціальної гру-
пи, тобто, як кожна людина має відчувати особистісну відповідальність за 
здоров’я суспільства, так і суспільство (університет) певним чином відпо-
відальні за здоров’я кожної людини. 

У практичній площині, розуміння соціальної відповідальності визна-
чає потребу керуватися тим, що, з одного боку, держава відповідає за здо-
ров’я своїх громадян, а з іншого, громадянин повинен бути відповідальним 
за здоров’я своєї країни. У сучасному українському суспільстві, напевне, 
ще відсутнє усвідомлення особистої відповідальності громадянина за вла-
сне, а тим паче – за громадське здоров’я. Тому, на наше переконання, про-
фесійна підготовка сучасного фахівця повинна передбачати формування 
свідомої соціальної відповідальності, як одного з надважливих завдань фо-
рмування потреби здорового способу життя. 
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Ідея соціальної відповідальності за здоров’я має всі підстави бути 
однією з методологічних засад розробки інноваційних педагогічних техно-
логій формування духовної культури студента. Під відповідальністю, в 
означеному контексті, ми розуміємо духовність і свободу особистості, ко-
ли кожна людини має бути відповідальною за збереження власного здо-
ров’я та здоров’я суспільства, в якому здійснюється його життєдіяльність. 
Саме соціальна відповідальність в такому контексті має встановлювати ха-
рактер взаємозв’язку волі і необхідності бути здоровим, має бути його без-
посереднім процесуальним взаємозв’язком. Представляється очевидним 
розуміння того, що необхідність – це зовнішній світ, а воля – це світогляд 
людини, тобто діяльність, яка пов’язана з вибором людини. Відтак, актив-
ний і соціально виправданий вибір повинен визначати відповідальність і 
поведінку кожного студента щодо необхідності бути здоровим, перетво-
рюючи, таким чином, його в справді культурного (вільного) суб’єкта. 

На наш погляд, формування свідомого й відповідального світогляду 
студентів буде більш ефективним, якщо відбуватиметься на основі реалі-
зації певних соціально-педагогічних та організаційних умов. Так, по-
перше, це формування гносеологічних (пізнавальних) цінностей, тобто 
відповідальності за визначення об’єктивної потреби бути здоровим (ціле-
покладання); відповідальності за адекватну самооцінку власних намірів ре-
алізувати потребу бути здоровим (рефлексія); відповідальності виховувати 
таку потребу в оточуючому середовищі (академічній групі, університеті, 
суспільстві). По-друге, це формування самовизначення, тобто відповідаль-
ності за вибір найбільш ефективних засобів, методів, форм, оздоровчих те-
хнологій; за ціннісне обґрунтований вибір альтернатив поведінки, дій, 
вчинків щодо збереження здоров’я; за вибір активної життєвої позиції що-
до зміцнення, споживання, відновлення і передачі здоров’я. По-третє, це 
формування потреби до самовдосконалення, тобто відповідальності за во-
льову інтенцію та результати практичних дій, завдяки яких досягається по-
ставлена мета бути здоровим; за вірність ідеї постійного вдосконалювання 
стану психосоматичного, духовного і соціального здоров’я. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Результатом 
нашого наукового пошуку стала розробка та впровадження в навчально-
виховний процес університету освітніх моделей, інтерактивних виховних 
технологій, котрі сприяють реалізації соціально-педагогічних умов ство-
рення здоров’язбережувального середовища вищого навчального закладу. 
Аналіз та узагальнення основних теоретичних й методологічних положень 
сприяло подальшому обґрунтуванню поняття феномену здоров’я, ідеї соці-
альної відповідальності учнівської молоді та студентів щодо необхідності 
ведення здорового способу життя. 

Перспективою подальших досліджень з означеної проблеми є розро-
бка, наукове обґрунтування та впровадження в навчально-виховний процес 
університету дидактико-оздоровчого комплексу методів, інтерактивних 
вправ-завдань, котрі сприятимуть генеруванню здоров’я і здорового спо-
собу життя, як соціально-педагогічного чинника реалізації прагнення 
особистості до гармонійного фізичного розвитку, ідеалу поєднання духов-
ної і тілесної досконалості людини. 
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О. В. Омельяненко , А. В. Деркаченко  
 

ОЗДОРОВЧА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 
 

Постановка проблеми та її актуальність. Фізична культура – скла-
дова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення 
здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здіб-
ностей людини з метою гармонійного формування її особистості. 

Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і тру-
дової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих 
запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку друж-
ніх стосунків між народами і зміцнення миру. 

Спорт є органічною частиною фізичної культури, особливою сферою 
виявлення та уніфікованого порівняння досягнень людей у певних видах 
фізичних вправ, технічної, інтелектуальної та іншої підготовки шляхом 
змагальної діяльності. 
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Основними завданнями фізичної культури і спорту є постійне під-
вищення рівня здоров'я, фізичного та духовного розвитку населення, спри-
яння економічному і соціальному прогресу суспільства, а також утвер-
дження міжнародного авторитету України у світовому співтоваристві. 

Основними напрямами впровадження фізичної культури є фізкуль-
турно-оздоровча діяльність, фізичне виховання та розвиток масового фіз-
культурно-спортивного руху. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За даними НДІ (Науково 
– досліний інститут) гігієни і охорони здоров'я дітей і підлітків Наукового 
центру здоров'я дітей, за останній час кількість здорових дошкільнят зме-
ншилася в 5 разів і серед контингенту дітей, що у школу, складає лише 
близько 10 %. Однією з причин різкого погіршення здоров'я підростаючого 
покоління є недосконалість і низький статус сформованої системи фізич-
ного виховання дітей, в основі якої відсутній принцип єдності психічного 
і фізичного розвитку . 

Разом з тим численні дослідження свідчать про першорядну роль ру-
хів у становленні психічних функцій дитини [3] і наявність тісного зв'язку 
між показниками фізичних і психічних якостей у дошкільнят [4]. Встанов-
лено, що відставання в розумовому розвитку призводить до відставання у 
розвитку фізичних, якостей .Доведено позитивний вплив активної рухової 
діяльності на розумову працездатність [4]. 

Незважаючи на відносно повну теоретичну розробленість проблеми 
одночасного розвитку розумових і рухових здібностей дітей у процесі фі-
зичного виховання, ці ідеї не отримали належного визнання і широкого за-
стосування в освітніх установах. Фізичні вправи для розвитку розумової 
сфери безпосередньо впливають на компоненти, що є визначальними в ро-
зумовому розвитку дітей 5–7 років (сприйняття, наочно-образне і логічне 
мислення, увагу, пам'ять, мова). 

Мета. Розкрити сутність принципу оздоровчої спрямованості в прак-
тиці фізичного виховання та визначити основні напрямки оздоровчої фізи-
чної культури на сучасному етапі.  
          Розкрити зміст й основні напрямки оздоровчої фізкультури з метою 
впровадження фізичних вправ як основного засобу покращення фізичної 
працездатності.  

Викладення основного матеріалу. Відповідно до статті І Закону Ук-
раїни «Про фізичну культуру і спорт», фізична культура – це «складова ча-
стина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоро-
в'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей 
людини з метою гармонійного формування її особистості». 

Викладення основного матеріалу.Фізична культура є важливим за-
собом підвищення соціальної і трудової активності людей, задоволення їх 
моральних, естетичних та творчих запитів, життєво важливої потреби вза-
ємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення 
миру. 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
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У процесі культурного розвитку людина послідовно діє у трьох на-
прямках. Перш за все, вона засвоює культуру, виступаючи об'єктом її 
впливу. Іншими словами, під впливом культури формується людська осо-
бистість, розвиваються її здібності. 

По-друге, у процесі творчої діяльності особа створює нові культурні 
цінності, виступаючи у цьому випадку як суб'єкт культурної творчості 
(пошук нових шляхів, засобів, раціональних методів фізичного виховання 
тощо). Нарешті, третій аспект культурного розвитку полягає в тому, що 
культура інтегрується в суті самої особи, яка функціонує в культурному 
середочищі як конкретний носій культурних цінностей, поєднуючи в собі 
загальне, властиве культурі в цілому, і особисте, привнесене в культуру на 
основі індивідуального життєвого досвіду, рівня знань, світогляду тощо. 
З матеріальною культурою фізична культура пов'язана процесом рухової 
діяльності, яка є її головним змістом, що матеріалізується у фізичних якос-
тях людини. Крім того, вона спирається на матеріальну базу (спортивні 
снаряди, інвентар, майданчики, зали, палаци та ін.). 

Група оздоровчих завдань спрямована на: 
• забезпечення оптимального розвитку властивих людині фізичних 

якостей і на їх основі вдосконалення фізичного розвитку. "Фізичними" 
прийнято називати вроджені (передані за спадковістю) морфофункціона-
льні властивості, завдяки яким можлива фізична (матеріально виражена) 
активність,  

• зміцнення і збереження здоров'я. Завдання із зміцнення здоров'я 
вирішуються у процесі фізичного виховання на основі вдосконалення вла-
стивих кожній людині фізичних якостей, особливо тих, розвиток яких при-
зводить до піднесення загального рівня функціональних можливостей ор-
ганізму; 

• удосконалення будови тіла і формування постави. У комплексі пос-
тавлених завдань з метою оптимізації індивідуального фізичного розвитку 
передбачаються і конкретні завдання із вдосконалення будови тіла. Доско-
налі форми тіла певною мірою виражають досконалість функцій організму. 
Одним із виразів нормального фізичного розвитку людини є риси тілесної 
краси, які свідчать про її життєві сили і тому мають ще й естетичну цін-
ність. Проте, прагнення надати тілу надто вражаючих форм виправдано 
лише якщо це не стає окремою метою, а підпорядковане інтересам всебіч-
ного розвитку особи, й основним життєво важливим якостям і здібностям. 
В окремих випадках завдання з регулювання м'язових об'ємів, ваги тіла, 
виправлення постави та ін. можуть мати і лікувальпо-профілактичний чи 
лікувально-корегуючий аспекти; 

• забезпечення творчого довголіття як наслідок вирішення поперед-
ніх завдань. 

Саме тому необхідно займатися оздоровчою фізкультурою. З цією 
метою розроблені орієнтовні комплекси вправ.  

Орієнтовний комплекс вправ гімнастики для працюючих сидячи. 
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1. Сидячи на стільці і спираючи на нього руками, устають на носки, 
потягуючи, руки піднімають у сторони і нагору–вдих, повертаються у ви-
хідне положення – видих. Повторюють 3–4 рази. 

2. Стоячи біля стільця, руки кладуть на спинку стільця, відставляючи 
одну ногу назад розводять руки в бік (вдих), повертаються у вихідне поло-
ження (видих). Повторюють 3–4 рази з кожною ногою. 

3. Стоячи біля стільця, руки кладуть на спинку стільця, відставляючи 
праву ногу убік, ліву руку піднімають над голова–видих, повертаються у 
вихідне положення – вдих. Повторюють 5–6 разів для кожної ноги. 

4. Стоячи спиною до стільця, руки опускають уздовж тіла, ноги ра-
зом, піднімають руки нагору–вдих, згинаючи, опускають руки вниз і назад 
і доторкаються ними до стілець–видих. Повторюють 3–4 рази. 

5. Стоячи перед стільцем, руки опускають уздовж тіла, присідають, 
тримаючи витягнутими руками за спинку стільця, повторюють 4–5 разів, 
присіда – видих, випрямля – вдих. 

6. Стоячи перед стільцем з опушеними уздовж тіла руками, підніма-
ють обидві витягнуті руки і, повертаючи тулубом поперемінно вправо і 
вліво, доторкаються до спинки стільця, при повороті видихнув, при повер-
ненні у вихідне положення–вдих. Повторюють 5–6 разів. 

7. Стоячи боком до стільця, ліву руку кладуть на спинку стільця, 
праву руку піднімають нагору і кладуть на потилицю–вдих, повертаючи у 
вихідне положення–видих, те ж для лівої руки. Повторюють для кожної 
сторони 3–4 рази.  

Орієнтовний комплекс вправ гімнастики для працюючих стоячи (ви-
хідне положення у всіх вправах, крім четвертої вправи, сидячи на ослоні). 

1. Сковзаючи п'ятами по підлозі, витягають ноги вперед, праву руку 
заводять за голову, ліву убік – вдих, розслаблено опускають руки вниз–
видихнув, те ж в іншу сторону. Повторюють 6–8 разів. 

2. Ноги витягають уперед, руки перед грудьми, тулуб повертають 
вправо, руки розводять у сторони, повертаються у вихідне положення, те ж 
у ліву сторону. Повторюють 8–10 разів, подих довільне. 

3. Сковзаючи по підлозі п'ятами, витягають ноги вперед, піднімають 
руки нагору і прогинаються. Потім нахиляються вперед, стосуючись рука-
ми підлоги перед собою, випрямляючи, руки піднімають нагору, ноги з'єд-
нують і повертаються у вихідне положення, повторюють 6–8 разів, подих 
довільне. 

4. Стоячи обличчям до столу, беруться за нього руками, ліву ногу 
відводять назад, потім присідають на носках, випрямляються, те ж з іншої 
ноги, повторюють 8–10 разів подих довільне. 

5. Ноги витягають уперед, руки на поясі. По черзі відтягають і підні-
мають носки, злегка згинаючи ноги в колінах, потім розгортають ноги 
вправо, носками стосуючись підлоги. Те ж саме в іншу сторону. Повторю-
ють 10–12 разів, подих довільне. 
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6. Сидячи на стільці, руки витягають уздовж тіла, потім, прогинаючи 
назад, піднімають руки нагору, ноги також трохи піднімають, носками сто-
суючись підлоги. Нахиляючи вперед, роблять бавовна руками під витягну-
тою ногою, повертаються у вихідне положення. Те ж з іншої ноги. Повто-
рюють 6–8 разів, подих довільне. 

7. Сидячи на стільці, руки приставляють до пліч, ліву ногу витягають 
уперед, повертаються у вихідне положення і руки відводять у сторони, потім 
расслабленно опускають їхній униз, повторюють 5–6 разів подих довільне. 

Орієнтовний комплекс вправ виробничої гімнастики для працівників 
розумової праці 

1. Потягування, руки підняті над головою, кисті зчеплені «у замок»–
вдих, руки опускав – видихнув. 

2. Ногу відставляють убік на носок, руки за голову–вдих, опускаючи 
руки і приставляючи ногу – видих. 

3. Руки витягнуті вперед, кисті розслаблені й опущені вниз. Присі-
даючи, руки вниз–видихнув, випрямляючи руки назад, піднімаються на 
носок–вдих. 

4. Стрибки на місці на носках, руки на поясі. 
5. Руки в сторони, повороти тулуба і голови поперемінно вправо і 

вліво. 
6. Піднімаючи руки нагору, прогинаються назад – вдих, потім нахи-

ляються вперед, тримаючи руки на пояс – видих. 
7. Ноги розставлені на ширину пліч, руки перед грудьми. Попере-

мінно відводячи те праву, те ліву руку убік, роблять вдих, опускаючи руку 
– видих. 

Кожну вправу повторюють 6–12 разів. Перед початком і наприкінці 
занять спокійна ходьба, після 4–5 вправ для людей, більш фізично підгото-
влених, прискорена ходьба чи біг 1–3 хвилини. 

Висновки. Отже, оздоровча фізична культура є важливим засобом 
підвищення соціальної і трудової активності людей, задоволення їх мора-
льних, естетичних та творчих запитів, життєво важливої потреби взаємно-
го спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення ми-
ру. Основними напрямами впровадження фізичної культури є фізкультур-
но-оздоровча діяльність, фізичне виховання та розвиток масового фізкуль-
турно-спортивного руху. 

Оздоровча фізична культура – основний засіб покращення стану здо-
ров'я та працездатності людини, яка сприяє актуалізації та удосконаленню 
обміну речовин, покращення діяльності центральної нервової системи.  

 Заняття фізичними вправами забезпечують адаптацію серцево-
судинної, дихальної та інших систем до умов м’язової діяльності, приско-
рюють процес входження в роботу і функціонування систем кровообігу 
та дихання, а також відновлення, які викликає фізичне навантаження.  

У подальших дослідженнях передбачається висвітлення шляхів, ме-
тодів і способів заохочення до занять фізичною культурою та спортом. 
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Ж. О. Твердохліб 
 

ФІЗКУЛЬТУРА ЯК ЗАСІБ ПРОТИДІЇ СТРЕСОВІЇ РЕАКЦІЇ 
 
Постановка проблеми та її актуальність. Про стрес у наш час ба-

гато пишуть і говорять, так що проблема для більшості з нас, вважаю, не 
нова. Тому нагадаю лише про декілька найважливіших положень. Канадсь-
кий фізіолог Ганс Сальє, який першим дав визначення цьому явищу, вважав, 
що стрес - це все, що веде до швидкого старіння організму або викликає 
хвороби. У його вченні «Про загальний адаптаційний синдром», тобто захи-
сну реакцію організму, який мобілізує свої резерви у відповідь на травмую-
чи зовнішні впливи, ми отримуємо фізіологічні обґрунтування стресу. У рі-
зних людей цей стан проявляється по-різному, у одного виникає гострий го-
ловний біль, у іншого відчуття задухи, у третього шалено калатає серце, 
стискає груди, і т. п. Тому  практичний висновок: кожен має знати свої про-
яви стресової реакції та уміти правильно реагувати на її прояви. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Причини стресу самі різ-
ні: сильне хвилювання, зміна погодних умов чи навколишнього середови-
ща, негаразди на роботі, нестабільність фінансового становища, сімейні 
непорозуміння, конфлікти поколінь. ХХІ століття, поруч з безліччю техні-
чних благ та можливостей, принесло нам і залежність від них. Звичайна 
поломка техніки, незначна пригода  на дорозі, нестабільність роботи чи 
відключення у мережі Інтернет можуть викликати стрес. Відома у всьому 
світі як практикуючий психолог Кейт Кінан, автор книги «Управління 
стресом», вважає, що  постійне прискорення темпу життя, прояви нових 
потреб ведуть до збільшення кількості подразників, а навантаження, яке 
нам доводиться витримувати, постійно наростає. Саме тому люди перес-
тають отримувати задоволення від життя. Педагоги, зі стажем роботи по-
над 10 років, мають змогу  першими помічати відмінності у характерах, ін-
тересах, взаємостосунках, емоційності дітей та молоді  різних поколінь. 
Типові лінії поведінки людини, які  поглиблюють стресовий стан - це ігно-
рування проблеми, небажання змінювати ситуацію, нерішучість, бездумні 
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вчинки з метою відволіктись від пригніченості, емоційна нестриманість, 
яка може проявитись у брутальності, сльозах, гніві, спроби усамітнитись. 
Натомість фахівці пропонують виконати ряд дихальних чи фізичних вправ, 
знайти причини стресу, поглянути на них зі сторони, проаналізувати ситу-
ацію і зробити висновки,  внести у своє життя необхідні зміни, враховуючи 
індивідуальні особливості.  

Проблемою формування зважених підходів до боротьби зі стресом у 
сучасному світі переймаються такі відомі у наукових колах вчені як 
М. Метью, Д. Марта та Ф. Патрік, спільна праця яких «Як перемогти стрес та 
депресію» видана в цьому році видавництвом «Питер». Досить оригінальни-
ми поглядами на психологію стресу відрізняється російський психолог Ю. 
Щербатих. Популярною на пострадянському просторі стала книга 
В. Синельникова «Прививка от стресса. Как стать хозяином своей жизни».  
Слід зазначити, що всі ці автори вважають фізичну культуру значимим засо-
бом для протидії стресу, тому я пропоную розглянути антистресові засоби, і в 
першу чергу фізичні вправи з позиції охорони психічного здоров’я людини. 

Мета. Основною метою моєї статті є популяризація серед молоді  
знань про стрес, умінь протистояти стресовим реакціям з метою збережен-
ня психічного здоров’я. На основі літературних джерел, розглянути мож-
ливості застосування  теоретичних знань  в практиці повсякденного життя.  

Викладення основного матеріалу. Всім відомо, що ранкова зарядка 
допомагає вирішити щонайменше два психогігієнічні завдання: дати ба-
дьорий настрій і уникнути дрібних ранкових сімейних сутичок. Більшість 
моїх студентів відмовляються від зарядки тому, що їм просто не вистачає 
на це часу. Раджу їм по можливості зробити ввечері ті справи, які перекла-
даються на ранок: підготувати одяг, почистити взуття, скласти  в сумку на-
вчальні приладдя. Буде краще, якщо нудні вправи будуть замінені на весе-
лі, наприклад, на танці під музику. Вправи найкраще виконувати разом із 
членами родини або з друзями, тоді  керівництво зарядкою можна доручи-
ти дітям, які зададуть темп , чи  тому, хто проснувся з бадьорим настроєм і 
випромінює енергію. 

По дорозі на навчання чи на роботу слід обов’язково здійснити рані-
шню прогулянку, хоча б до другої тролейбусної зупинки. Це дасть можли-
вість скласти схему дій на день, або додатковий час для невимушеного 
спілкування.  Тривале очікування громадського транспорту, його перепов-
неність, агресивна поведінка окремих громадян здатні  викликати внутрі-
шнє напруження, якщо ви не читаєте в цей час захоплюючий детектив чи 
не обмірковуєте важливу проблему. У цьому випадку змінити стресову си-
туацію неможливо, тому дуже рекомендую використати, так звану таємну 
гімнастику.  Для цього застосовують ізометричні і дихальні вправи, які не 
привертають уваги оточуючих. Наприклад, такі. Станьте прямо, плечі опу-
стіть. Прогніться і розпряміть плечі. Розслабтесь і знов прогніться. Одно-
часно виконайте і дихальні вправи: вдих через ніс і затримка дихання на 
рахунок 1 – 2, потім видих на рахунок 3 – 4 – 5. В автобусі чи в тролейбу-
сі  можна продовжити «Таємну гімнастику». Розслабте м’язи обличчя, 
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опустіть плечі. Тепер повністю зосередимось на диханні: 1 – 2 – 3 – вдих 
через ніс, 3 –4 – затримка дихання, 5 – 6 – 7 – видих. Час пролетить непо-
мітно, ви вийдете з громадського транспорту в гарному настрої. 

У вас напружена і до того ж сидяча робота, або 3 – 4 пари лекцій на 
день, про кабінет психологічного розвантаження ви чуєте тільки на проф-
спілкових зборах, в такому випадку не забувайте хоча б двічі на день від-
чиняти вікна, потягнутись на свіжому повітрі, виконати декілька простих 
вправ виробничої гімнастики під час обідньої перерви. Якщо стрес виник 
на роботі, займіться, так званим, проти стресовим диханням: вдих через 
ніс, затримка дихання, видих через рот. Корисно подумки перерахувати 
предмети у знайомому приміщенні. Якщо у службовій кімнаті нікого нема, 
слід виконати таку вправу. Станьте прямо, ноги нарізно; нахиліться так, 
щоб голова, плечі і руки були вільно опущені вниз, дихайте спокійно. За-
лишайтесь у такому положенні приблизно хвилину, потім підніміть голо-
ву. Можна проробити нескладну технічну роботу: перекласти папки, пере-
ставити книги. Добре після цього пройтись по коридору, поговорити з ко-
легами, але не про те, що викликало стрес.  

Якщо дозволяють обставини, то перші десять хвилин після повер-
нення додому бажано присвятити собі: повільно переодягнутись, декілька 
хвилин посидіти у зручному кріслі. Дехто любить у цей час послухати 
спокійну музику, інші – випити чашечку чаю або кави. Це стане «введен-
ням» до спілкування з рідними. Дуже позитивний вплив на нормалізацію 
функції всіх органів і систем, і в першу чергу центральної нервової систе-
ми людини, здійснює вечірня прогулянка. ЇЇ варто розпочинати не раніше 
ніж через годину після вечері. Не раджу запрошувати на прогулянку лю-
дей, спілкування  з якими може  викликати напруження. Вечірня прогуля-
нка - чудова підготовка до сну. 

Перед самим сном, вже після того як були виконані всі «ритуали 
сну», а напруга зберігається, можна подумки повторити по 5–6 разів фрази, 
які здатні посилити стан спокою: «Я спокійний», «Моє тіло розслаблене», 
«Моє дихання рівне, спокійне», «Я відпочиваю, я відпочиваю». Деякі пси-
хотерапевти не радять фраз на зразок: «Я засинаю», «Я сплю», тому що 
людина невільно починає себе перевіряти: «А чи сплю я насправді?». На 
окремих людей добре діють повільні монотонні повторювання: 
«З’являється сонливість», «Сонливість посилюється», « Настає сон …». 
Якщо заходи не допомагають і відчуття безпорадності посилюється, слід 
звернутись до психоневролога.  

З позиції охорони психічного здоров’я, попередження стресових си-
туацій особливо велике значення мають вихідні дні. Перетворити вихідний 
у додаткове навантаження на нервову систему не складно. Варто лише по-
ділити день між прибиранням, пранням і телевізором, просидіти день за 
комп’ютером  чи проснутись о дванадцятій годині дня і лягти спати о дру-
гій ночі. Вже не кажу про випивку та «з’ясування» стосунків з родичами. 
Не завжди позитивні емоції приносить шопінг.  
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Вихідний дає людині можливість змінити види діяльності, поспілку-
ватись з сім’єю, друзями. Туристичні походи є найбільш доступними ви-
дами відпочинку. Радість спілкування з природою поєднується з достатнім 
мускульним зусиллям: рух, ігри, підготовка вогнища, купання, перебуван-
ня під сонячним промінням. Різновидами походу є «тихе полювання» – 
збирання грибів, ягід. Взимку можна здійснювати лижні прогулянки, 
а в особливо холодні дні відвідувати театри, музеї, вистави, фізкультурно – 
оздоровчі центри. Риболовля, участь у спортивних змаганнях, робота на 
дачі чи присадибній ділянці теж позитивно вплине на стан здоров’я.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Огляд літерату-
рних джерел з даного питання вказує на те, що життєві негаразди можуть 
викликати важкі, затяжні форми стресу, коли стресова реакція не вгамову-
ється днями, місяцями. Далеко не всі жителі нашої країни мають змогу, час 
та бажання знайомитись з науковими досягненнями з метою застосовувати 
знань на практиці. На мою думку, науковцям слід приділити більше уваги 
широкій популяризації знань про можливості протидії стресу з викорис-
танням потенціалу аутогенних тренувань і фізичних вправ.  
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ОЗДОРОВЧА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Неодноразово на загаль-

них, міжнародних і всесвітніх конгресах кардіологів, геронтологів і спеціа-
лістів по спортивній медицині і лікувальній фізкультурі підкреслювалося, 
що поряд з нераціональною організацією режиму харчування однією з ва-
жливих причин передчасного старіння і порушення нормальної функціо-
нування діяльності організму являється недостатня рухова активність. 
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Малорухливий спосіб життя, в першу чергу призводить до зміни 
стану серцево-судинної системи, яка в похилому віці являться одним 
з найбільш слабких ланок організму. 

Недостатня рухова активність (гіпокінезія) у певній степені обумов-
лена сучасним способом  життя, механізацією і автоматизацією виробниц-
тва. Через це і виникає необхідність у вишукуванні найбільш раціональних 
фізіологічних методах боротьби з недостатком рухової активності. Одним 
з таких засобів являється фізична культура, яка компенсує недостатню ру-
хову активність, що  особливо важливо у старому і  похилому віці, коли 
за рахунок звичайного старіння у визначеній системі обмежуються рухові 
можливості людини. 

Зазначене вище дозволяє дійти висновку про теоретичне і практичне 
значення даної проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми руху і здоров’я 
мали велику актуальність ще в Давній Греції і в Римі. Так, грецький філо-
соф Аристотель (ІV ст. до н. е.) виказав думку про те, що ніщо так сильно 
не руйнує організм, як фізична бездіяльність. Великий лікар Гіппократ не 
тільки широко використовував фізичні вправи під час лікування хворих, 
але і обґрунтував принцип їх застосування. За даними фахівців Латвійсько-
го інституту фізичної культури половина випускниць і третина випускни-
ків середньої школи мають надмірну масу тіла. Кількість жінок, котрі 
страждають ожирінням, в нашій країні перевищує 70 %, чоловіків – 40 %.  

Згідно М.М.Яковлєву до 60-річного віку доживають 90 % худорля-
вих і лише 60 % повних, до 70-річного віку відповідно 50 і 30, а до 80-
річного – 30 і 10 

Італійський дослідник А.Дотто на великому статистичному матеріалі 
показав, що у людей із зниженою на 15–34% масою тіла відносно до належної, 
смертність на 8 % перевищує смертність людей з нормальною масою тіла. 

«Сегодняшнее состояние здоровья детей дошкольного и младшего 
школьного возраста характеризуется следующими тенденциями: распро-
страненность функциональных отклонений достигает более 70 %, хро-
нических заболеваний – 50 %, физиологической незрелости – 60 %. Более 
20 % детей имеют дефицит массы тела. У детей с морфофункциональными 
отклонениями ведущими являются нарушения опорно-двигательного ап-
парата, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, аллергиче-
ские проявления» (М. Ю.Женило). 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та практичній 
перевірці впливу занять оздоровчою фізичною культурою на організм людей. 

Відповідно до мети дослідження було поставлені такі завдання: 
1. Визначити історичні та сучасні тенденції розвитку уявлень щодо 

занять оздоровчою фізичною культурою дорослого населення. 
2. Визначити зміст і форми проведення занять фізичною культурою 

і спортом різних груп населення. 
3. Практично перевірити методику використання оздоровчої фізичної 

культури, її вплив на організм людей різного віку. 
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4. Гіпотеза дослідження. Заняття оздоровчою фізичною культурою, 
спортом , ведення здорового способу життя людьми старшого і  похилого 
віку сприятиме підвищенню працездатності. Покращенню рухливості, 
уповільненню процесів старіння, позбавлення вікових фізіологічних недуг. 

Викладення основного матеріалу. Розглянемо вплив основних фак-
торів здорового способу життя на здоров’я людини. На основі вивчення 
взаємозв’язку між рівнем рухової активності, захворюваністю і смертністю 
у 17000 випускників Гарвардського університету, яким на час дослідження 
було 35–74 років (тобто через 10–15 років після закінчення ВНЗ), було 
встановлено, що: 

• більш активні випускники прожили довше і характеризувалися 
зниженим ризиком смерті; 

• позитивний вплив активного способу життя, яке проявлялося в  
збільшенні тривалості життя, починалося з першого кроку і продовжувало-
ся неупинно зростати зі збільшенням рухової активності; 

• максимальна користь для здоров’я була досягнута в тих випадках, 
коли найбільш малорухомі випускники ставали більш активними; 

• найменший ризик розвитку захворювань і передчасної смерті, 
а також максимальне збільшення тривалості життя було у найбільш у фі-
зично активних студентів, які щоденно витрачали близько 2000 кілокало-
рій і більше на заняттях масовим спортом. 

Крім того було встановлено, що щоденні заняття масовим спортом, 
при яких енергетичні затрати складають 2000 Ккл. в тиждень, збільшують 
тривалість життя на 2 роки у віці до 60 років, після 60-тя вісім місяців. 

Оздоровчий і профілактичний ефект масової фізичної культури не-
розривно пов'язаний з підвищеною фізичною активністю, посиленням фу-
нкцій опорно-рухового апарату, активізацією обміну речовин. 

Для нормального функціонування людського організму і збереження 
здоров'я необхідна певна «доза» рухової активності. 

Група оздоровчих завдань спрямована на: 
• забезпечення оптимального розвитку властивих людині фізичних 

якостей і на їх основі вдосконалення фізичного розвитку 
• зміцнення і збереження здоров'я. Завдання із зміцнення здоров'я ви-

рішуються у процесі фізичного виховання на основі вдосконалення власти-
вих кожній людині фізичних якостей, особливо тих, розвиток яких призво-
дить до піднесення загального рівня функціональних можливостей організму. 

• удосконалення будови тіла і формування постави. Оптимізації ін-
дивідуального фізичного розвитку, вдосконалення будови тіла. В окремих 
випадках завдання з регулювання м'язових об'ємів, ваги тіла, виправлення 
постави та ін. можуть мати і лікувальпо-профілактичний чи лікувально-
корегуючий аспекти. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, оздоров-
ча фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової 
активності людей. 
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Основними напрямами впровадження фізичної культури є фізкуль-
турно-оздоровча діяльність, фізичне виховання та розвиток масового фіз-
культурно-спортивного руху. 

Специфічною основою змісту фізичної культури як особливої і само-
стійної галузі культури є раціональна рухова активність людини як фактор 
її підготовки до життєдіяльності через оптимізацію фізичного стану. Вона 
виникла і розвинулась одночасно з загальною культурою людства. Власни-
ки та уповноважені ними органи підприємств, установ, організацій зобов'я-
зані створювати працівникам відповідні умови для реалізації їх права 
на заняття фізичною культурою. 
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ОЗДОРОВЧА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА  
У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Фізична культура – скла-

дова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення 
здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здіб-
ностей людини з метою гармонійного формування її особистості. 

Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і тру-
дової активності людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих 
запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, розвитку друж-
ніх стосунків між народами і зміцнення миру. 

Спорт є органічною частиною фізичної культури, особливою сферою 
виявлення та уніфікованого порівняння досягнень людей у певних видах 
фізичних вправ, технічної, інтелектуальної та іншої підготовки шляхом 
змагальної діяльності. 

Основними завданнями фізичної культури і спорту є постійне підви-
щення рівня здоров'я, фізичного та духовного розвитку населення, сприяння 
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економічному і соціальному прогресу суспільства, а також утвердження 
міжнародного авторитету України у світовому співтоваристві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На думку 
Є. К. Кулинковича й Н. В. Зеньковича, у даних умовах підхід до визначен-
ня поняття оздоровча-фізична культура та спорт істотно змінюється. 
У широкому культурологічному контексті під спортивно-оздоровчою дія-
льністю розуміється частина загальної культури особистості. 

Як відзначає В. І. Глухов, досить великий контингент людей не ціка-
виться фізично-оздоровчою культурою та спортом, байдужі до фізичних 
вправ, стану свого здоров я. 

Л. Н. Левшина, відзначає, що процес мотивації – це перший конкрет-
ний акт формування фізкультурної активності. 

Мета. Мета цього дослідження: встановлення ступеня поширення 
занять фізкультурно-оздоровчою діяльністю та спортом серед населення, 
визначення шляхів активізації пропагандистської діяльності і вивчення пи-
тань щодо пропаганди фізичної оздоровчої культури і спорту. 

Задачами дослідження є вивчення особливостей застосування різних 
форм фізкультурно-оздоровчої культури, реалізація сучасних методів та 
форм фізкультурно-оздоровчої роботи. 

Викладення основного матеріалу. Основними напрямами впрова-
дження фізичної культури є фізкультурно-оздоровча діяльність, фізичне 
виховання та розвиток масового фізкультурно-спортивного руху. 

Принцип оздоровчої фізичної культури полягає в тому, що фізична 
культура повинна сприяти зміцнення здоров’я.  

Кабінет Міністрів України затверджує систему програмно-оціночних 
нормативів і вимог що до фізичного розвитку і підготовленості різних ві-
кових груп населення. Органи охорони здоров'я за рахунок виділених їм 
коштів визначають рівень фізичного розвитку населення. 

Всесвітня організація охорони здоров’я прийняла визначення, що та-
ке здоров’я. «Здоров’я – це стан повного фізичного, духовного і соціально-
го благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних вад».  

В сучасних умовах розвитку нашого суспільства спостерігається різ-
ке зниження стану здоров’я населення і довголіття. За даними різних дос-
лідів, лиш біля 10 % молоді мають нормальний рівень фізичного стану 
здоров’я, тривалість життя скоротилась на 7–9 років, в результаті знижу-
ється і виробничий потенціал суспільства. Тільки оптимальне фізичне на-
вантаження в поєднане із раціональним харчуванням і способом життя є 
найбільш ефективним попередженням багатьох захворювань і збільшення 
тривалості життя.  

Оздоровчий і профілактичний ефект масової фізичної культури не-
розривно пов'язаний з підвищеною фізичною активністю, посиленням фу-
нкцій опорно-рухового апарату, активізацією обміну речовин 

В наш час з’явились нові течії оздоровчої фізичної культури, які да-
ють оздоровчий ефект. До них можна приєднати оздоровчу аеробіку і її рі-
зновиди: степ, слайд, джаз, аква або гідраеробіку, танцювальну аеробіку 
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(фанк-еробіку, сіть-джем, хіп-хоп) велоаеробіку, аеробіку з навантаженням 
(невеликою штангою), акваджогінг, шейпінг, фітнес, стретчінг.  

Регулярне застосування фізичних вправ і загартовуючи факторів по-
кращує життєвий тонус організму, загальний стан імунної системи, функ-
ції вегетативних систем, працездатність і попереджує передчасне старіння.  

Важливий елемент здорового способу життя – особиста гігієна. Він 
включає в себе раціональний добовий режим, догляд за тілом, гігієну одягу 
та взуття. Особливе значення має і режим дня. При правильному і строго-
му його дотриманні виробляється чіткий ритм функціонування організму. 
А це, у свою чергу, створює найкращі умови для роботи і відновлення. 

Фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері здійснюється 
на основі встановлених законодавством вимог щодо режиму праці і відпо-
чинку шляхом проведення реабілітаційних та професійно-прикладних за-
нять в режимі робочого дня, післятрудового відновлення, профілактичних 
занять, спортивно-масової роботи, в тому числі організації спортивно-
оздоровчого туризму. 

У середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладах уроки 
з фізичної культури є обов'язковими і проводяться не менше трьох разів на 
тиждень. Періодичність проведення занять з фізичної культури, вимоги до 
складання заліків з фізичного виховання встановлюються за погодженням 
з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту. 

Фізичне виховання військовослужбовців є складовою частиною зага-
льної системи навчання та виховання особового складу Збройних Сил Ук-
раїни, органів внутрішніх справ, інших військових формувань і здійсню-
ється у формі спеціальної фізичної підготовки.  

Заняття фізичною культурою і спортом інвалідів є складовою части-
ною їх дозвілля, фізичної реабілітації та соціально-трудової адаптації. Ор-
ганізація занять фізичною культурою і спортом у системі безперервної ре-
абілітації інвалідів (включаючи дітей з фізичними і розумовими вадами), 
підготовка кадрів, методичне забезпечення, лікарський контроль здійсню-
ються органами охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, освіти, соці-
ального захисту населення та організаціями інвалідів. 

Державна програма передбачає вимоги щодо організації підтримки 
та зміцнення здоров'я різних категорій громадян, вимоги до навчальних 
програм щодо фізичного виховання, систему програмно-оціночних норма-
тивів і вимог щодо фізичного розвитку і підготовленості різних вікових 
груп населення, основні напрями розвитку масового самодіяльного спорту 
та спорту вищих досягнень, а також основні засади організаційного, мате-
ріально-технічного, кадрового, інформаційного, нормативно-правового та 
іншого її забезпечення. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. На сьогодніш-
ній день розроблені і практично випробувані авторські комплекси і про-
грами фізичних вправ оздоровчої спрямованості для масового використан-
ня. Основні їх переваги – доступність, простота реалізації і ефективність.  

Успіх пропаганди фізкультурно-оздоровчої діяльності залежить від 
комплексного активного використання всіх її форм. 
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Показ тих чи інших фізкультурних заходів, різноманітних форм за-
нять у супроводі відповідних професійних коментарів, бесід із лікарями, 
тренерами-інструкторами допомагає залученню населення до регулярних 
фізкультурно-оздоровчих занять. 

Оздоровча фізична культура – основний засіб покращення стану здо-
ров’я та працездатності людини, що виражається в активізації таудоскона-
ленні обміну речовин покращенні діяльності центральної нервової системи.  

Знання і дотримання теоретико-методичних основ оздоровчоїфізич-
ної культури (бігу, ходьби, плавання, їзди на велосипеді, пересування 
на лижах, різновидів аеробіки, дихальної гімнастики) забезпечує позитив-
ний вплив на організм людини. 
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ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
 
Постановка проблеми. Здоровий спосіб життя – це система розум-

ної поведінки людини (помірність в усьому , оптимальний руховий режим, 
загартовування , правильне харчування , раціональний режим життя і відмо-
ва від шкідливих звичок). Формування здорового способу життя забезпечує 
людині фізичне, душевне, духовне і соціальне благополуччя (тобто здоро-
в'я) в реальному навколишньому середовищі (природної, техногенної 
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та соціальної) і активне довголіття. Формування ЗСЖ у студентському се-
редовищі – складний системний процес, що охоплює безліч компонентів 
способу життя сучасного суспільства і включає основні сфери і напрямки 
життєдіяльності молодих людей. Зазначено, що і молодь, і дорослі , розс-
тавляючи пріоритети, провідне місце відводять турботі про здоров'я, а здо-
ровому способу життя - лише позицію у другому десятку [1]. Орієнтова-
ність студентської молоді на ведення здорового способу життя залежить 
від безлічі умов. Це і об'єктивні суспільні, соціально-економічні умови, що 
дозволяють вести, здійснювати здоровий спосіб життя в основних сферах 
життєдіяльності (навчальної, трудової, сімейно-побутовий, дозвілля), і си-
стема ціннісних відносин, яка спрямовує свідому активність молодих лю-
дей у русло саме цього способу життя. Здоровий спосіб життя – показник, 
який вказує , як людина реалізує навколишні його умови життєдіяльності 
для свого здоров'я. Компоненти здорового способу життя : достатня рухова 
активність; загартовування ; раціональне харчування; дотримання режиму 
дня; особиста гігієна; відмова від шкідливих звичок. Це насамперед куль-
турний, активний спосіб життя, гуманістичний і цивілізований, прямо по-
в'язаний зі здоров'ям, довголіттям, благополуччям людини, її щастям. Сут-
тєву роль в залученні молоді до здорового способу життя, є мотиваційна 
поведінка , що передбачає роль самої особистості у зміцненні здоров'я 
та відмови від шкідливих звичок. Ефективність може бути досягнута тіль-
ки в тому випадку , якщо він сам буде відповідально ставитися до свого 
здоров'я і відмовиться від шкідливої звички.  

Аналіз останніх досліджень. У процесі фізичного виховання у сту-
дентів необхідно формувати ціннісні мотивації до ЗСЖ [2]. 

Адже таке благо як здоров'я, «не купиш , чи не випросиш у лікарів», 
над ним потрібно працювати, його потрібно щодня бачити, реалізуючи ге-
нетичні потенції в умовах здорового способу життя. Здоров'я – це не само-
ціль, це засіб для гідного життя. Як точно сформулював давньогрецький 
мислитель: «здоров'я – це стан морального , психічного і фізичного благо-
получчя, який дає людині можливість, стійко і не втрачаючи самовладання, 
переносити будь-які життєві негаразди».  

Дуже багато хто починає своє оздоровлення з відмови від паління, 
яке вважається однією з найнебезпечніших звичок сучасної людини. Неда-
рма медики вважають, що з палінням безпосередньо зв'язані самі серйозні 
хвороби серця, судин, легенів. Куріння не тільки підточує здоров'я, але і 
забирає сили в самому прямому сенсі. Як встановили фахівці , через 5–9 
хвилин після викурювання однієї тільки сигарети м'язова сила знижується 
на 15 %, спортсмени знають це з досвіду і тому, як правило, не палять. Аж 
ніяк не стимулює паління і розумову діяльність . Навпаки , експеримент 
показав, що тільки через паління знижується сприйняття навчального ма-
теріалу. Курець вдихає не всі шкідливі речовини , що знаходяться в тютю-
новому димі , близько половини дістається тим , хто знаходиться поруч 
з ними. Порушення харчування тканин киснем, спазм дрібних судин роб-
лять характерною зовнішність курця (жовтуватий відтінок білків очей, 
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шкіри, передчасне в'янення), а зміна слизових оболонок дихальних шляхів 
впливає на його голос (втрата дзвінкості, знижений тембр, хриплость) [3]. 

Мета дослідження. Визначити ставлення студентів до ведення здо-
рового способу життя та занять фізичною культурою.  

Виклад основного материалу. Для вирішення поставленої задачі 
була розроблена анкета, яка складалася з 26 питань, що на нашу думку, 
найбільш повно відображають всі сторони підходу до занять фізичною ку-
льтурою і спортом та ведення здорового способу життя студентською мо-
лоддю. У даній роботі надано відповіді на деякі з них. У анкетному опиту-
ванні взяло участь 60 студентів першого курсу Харківського національного 
медичного університету. 

У анкетному опитуванні брали участь 30,6 % юнаків і 69,4 % дівчат, 
які займаються в основній групі. Серед інших, в анкеті були і такі питання: 

- «Чи палити Ви ?». 
Виявилося що на першому курсі палять близько 27 % юнаків і дівчат 

основного відділення. Однак на наступних курсах число що палять  зрос-
тає, і до 4-го курсу, кількість юнаків, що палять, досягає приблизно 48 %, 
в той час як дівчат, що палять, до 50%; 

- «Чи вживаєте Ви спиртні напої ?» 
«Так» відповіли 60,0 % дівчат і 70,5 % юнаків ; 
- «Чи включаєте ви зарядку в свій режим дня?» 
«Так» 25,2 % дівчат 35,9 % хлопців. 
- «Чи займаєтесь Ви фізкультурою тільки на заняттях?» 
 «Так» 88 % дівчат і 53,4 % юнаків. 
Сучасні студенти вважають здоров'я найвищою цінністю людського 

життя, також як установки на професійну й особистісну самореалізацію. 
Однак ця цінність є скоріш декларованою. Про це свідчить той факт, що 
багато студентів, які вважають, що вони ведуть здоровий спосіб життя, ре-
ально не дотримуються його норм. Таким чином, цілком очевидно, що дій-
сне уявлення про здоровий спосіб життя, як необхідну умову благополуч-
чя, у студентів знаходиться в стадії становлення його норм. 

Висновки та перспектива подальших досліджень. Результати про-
ведених досліджень і аналіз проведеного анкетування студентів показують, 
що характерною особливістю студентської молоді є низький рівень відпо-
відальності за особисте здоров’я, розповсюдженість факторів ризику здо-
ров’я ( паління, зловживання алкоголем, наркотиками, недотримання гігіє-
нічних вимог та ін.), спостерігається стійке погіршення стану здоров`я. 
Пониження рівня здоров’я та фізичної працездатності у студентської мо-
лоді також являється наслідком значного психоемоційного навантаження, 
порушень гігієнічного дотримування режиму дня і харчування.  

Одним із шляхів, які у змозі вирішити проблеми здоров’я студентсь-
кої молоді на наш погляд є: 

- формування позитивного ставлення до навчального процесу; 
- використовування фізичних навантажень, які більш до вподоби або 

краще підходять студенту; 
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- поєднування розумово і з творчістю статичних та динамічних фізи-
чних навантажень, бо це сприяє підвищенню результатів та покращенню 
окремих фізичних якостей. 

Відсутність занять по фізичному вихованню на старших курсах 
у студентів різко погіршує стан їхнього здоров’я та працездатність, для за-
побігання цього треба заохочувати студентів до регулярних самостійних 
занять і занять у відділеннях спортивного удосконалювання. 

Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчен-
ня інших проблем організації процесу фізичного виховання на підставі по-
глиблюванного курсу професійно-прикладної фізичної підготовки студен-
тів медичних спеціальностей. 
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ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОГО  
ВИХОВАННЯ ІЗ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОГО  

МЕДИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
 

Постановка проблеми та її актуальність. За статистикою Мініс-
терства освіти Донецької області щорічно зростає кількість студентів ліце-
їв і технікумів, які за станом здоров’я відносяться до спеціального медич-
ного відділення (СМВ).  

Студенти віднесені до СМВ повинні, також, повноцінно залуча-
тись до занять з фізичного виховання, розвивати та компенсувати свої 
втрачені у продовж хвороби функції. А для цього навчальний процес по 
фізичному вихованню та спорту повинен бути грамотно і кваліфіковано 
організований. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організацію навчально-
го процесу з фізичного виховання і спорту студентів віднесених до СМВ 
розглядало багато провідних вітчизняних та іноземних авторів М. Амосов, 
А. Анан’єв, Я. Коменський, Ж. Руссо, К. Ушинський.  

Диференційованому підходу при організації навчального процесу 
з фізичного виховання і спорту студентів віднесених до СМВ приділяли 
увагу В. Арефьев, В. Гальчинській, О. Дрізд, В. Еднак, І. Муравов, 
І. Новіцкий, Г. Олейник, Ж. Холодов. 

Вдосконалення навчального процесу в СМВ з використанням дифе-
ренційованого підходу до розвитку фізичних якостей розглядали 
В. Арефьев, В. Гальчинській, О. Дрізд, В. Еднак, І. Муравов, І. Новіцкий, 
Г. Олейник, Ж. Холодов. 

Крім того, питанню удосконалення навчального процесу в СМВ при-
діляють багато уваги провідні університети України (Національний уні-
верситет фізичного виховання і спорту України, Львівський державний ін-
ститут фізичної культури, Національний педагогічний університет 
ім. М. П. Драгоманова та ін.) [1; 4]. 

Мета дослідження. Розглянути організацію навчального процесу 
з фізичного виховання і спорту студентів віднесених до СМВ 

Завдання дослідження:  
1) аналіз літературних джерел і наукових досліджень, що стосуються 

питань фізичного виховання студентів СМВ;  
2) представити один з варіантів організації навчального процесу з фі-

зичного виховання і спорту студентів віднесених до СМВ. 
Викладення основного матеріалу. Головною особливістю занять із 

студентами технікумів, які за станом здоров’я відносяться до СМВ є цілес-
прямоване використання засобів фізичного виховання з урахуванням за-
хворювання, індивідуальних особливостей, рівня фізичної підготовленості 
та інтересу тих, що займаються. При цьому, виконання фізичних вправ має 
бути строго дозоване і не викликати максимальних зусиль. 

Студенти, які за станом здоров’я відносяться до СМВ повинні ово-
лодіти методикою загальнооздоровчого тренування, усунення окремих 
відхилень у стані здоров’я в процесі фізичного виховання, застосування 
обраної системи особистого фізичного вдосконалення, а також особливос-
тями методики загальної і професійно-прикладної фізичної підготовки із 
застосуванням засобів фізичної культури для оптимізації працездатності, 
профілактики стомлення, підвищення ефективності праці при будь яких 
захворюваннях [3]. 

При організації навчального процесу з фізичного виховання і спорту 
із студентами на цих заняття, які за станом здоров’я відносяться до СМВ 
використовуються індивідуальні практичні заняття залежно від рівня фізи-
чного розвитку, функціональної й фізичної підготовленості, характеру від-
хилень у стані здоров’я. 

Навчальний процес проводиться за програмою оздоровчого тре-
нування. 
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Мета оздоровчого тренування – відновлення й зміцнення здоров’я, 
забезпечення фізичної надійності, готовності до активної життєдіяльності 
й майбутній високопродуктивній професійній діяльності. 

При організації навчального процесу з фізичного виховання і спорту 
із студентами технікумів, які за станом здоров’я відносяться до СМВ за-
стосовуються засоби, які утворюють зміст практичного розділу програми: 
загально-оздоровчі, загально-розвиваючі, спеціально-оздоровчі та спеціа-
льно-розвиваючі вправи [2; 4]. 

Особлива увага при організації навчального процесу з фізичного ви-
ховання і спорту із студентами, які за станом здоров’я відносяться до СМВ 
відводиться розвитку професійно важливих психофізичних якостей необ-
хідних в майбутній професійній діяльності студентів технікумів даного 
профілю (вправи на увагу, координацію рухів, рівновагу, оперативне мис-
лення, а також рухливі ігри й елементів спортивних ігор). 

Організація навчального процесу по професійно прикладній фізичній 
підготовки (ППФП) розподілена на чотири модулі: загальна фізична та за-
гальна ППФП, функціональна підготовка, спеціальна ППФП, теоретична 
і методична підготовка. 

Організація навчального процесу з фізичного виховання і спорту 
із студентами технікумів, які за станом здоров’я відносяться до СМВ пе-
редбачає систему контрольних заходів, що включають оперативний, пото-
чний, підсумковий контроль і підсумкову атестацію. 

Основна відмінність навчального процесу з фізичного виховання 
і спорту із студентами, які за станом здоров’я відносяться до СМВ від ос-
новного відділення полягає в тому, що дозування фізичних навантажень 
у СМВ має бути більш диференційованим, оскільки порушення дозування 
веде до прояву негативних наслідків [3].  

Іншою особливістю занять з такими студентами є обмежений арсе-
нал засобів: у СМВ застосовують лише ті фізичні вправи, які не повинні 
викликати навіть суб'єктивного погіршення самопочуття і спровокувати 
загострення патологічних процесів. 

Висновки. Студенти технікумів, які за станом здоров’я відносяться 
до СМВ повинні повноцінно залучатись до занять з фізичного виховання, 
розвивати та компенсувати свої втрачені у продовж хвороби функції. Усу-
нення окремих відхилень у стані здоров’я, відновлення й зміцнення здо-
ров’я, завдяки правильно організованих і грамотно побудованих занять з 
фізичного виховання забезпечує фізичну надійність, готовність до активної 
життєдіяльності та підвищення професійно-прикладної фізичної підготов-
ки студентів технікумів. 

Перспективи. У подальшому дослідженні набуває чинності розроб-
ка та впровадження авторської програми організації навчального процесу з 
фізичного виховання і спорту із студентами технічних ліцеїв та металур-
гійних коледжів, які за станом здоров’я відносяться до СМВ. 
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Є. Ю. Короткевич, І. О. Калашніков , В. В. Васильєв  
 

ЗАНЯТТЯ ПЛАВАННЯМ ЗІ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ  
МЕДИЧНОЇ ГРУПИ, ЯКІ МАЮТЬ СТАТИЧНІ  

ДЕФОРМАЦІЇ ХРЕБТА 
 

Постановка проблеми та її актуальність. Сьогодні багато факторів 
сучасного життя негативно впливають на стан здоров’я дітей та студентів. 
Використання не ергономічних сумок та рюкзаків, сидіння за комп’ютером 
та в школі стає чинником багатьох деформацій хребта дітей ще в ранньому 
віці. Таким чином, вже будучи студентами молодь має численні проблеми 
з осанкою, що означає необхідність формування умов з підвищення здо-
ров’я та корекції осанки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження багатьох ав-
торів свідчать про погіршення стану здоров'я і зниженні рівня фізичної 
працездатності студентської молоді (Льовушкін С. П., 2001; Соколов А. Я., 
Гречкіна Л. І., 2004; Уметскій B. C., 2001; Філатов О. М., Щедріна А. Г., 
1996; Фролов А. Ф., Литвинов В. А., 2004). Зниження рівня здоров'я сучас-
них студентів ставить перед викладачами вузів важко вирішувані завдання 
дозування фізичних навантажень, необхідних для досягнення максималь-
ного оздоровчого ефекту.  

Мета. Отже, основною метою дослідження постає питання про 
вплив плавання на студентів з деформаціями хребту. Передбачається дета-
льний огляд основних умов та специфікацій треніровок для студентів з ви-
кладеними захворюваннями в басейні. 
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Викладення основного матеріалу. Ефективність навчального про-
цесу з фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи (СМГ) 
визначається змістом і методикою проведення занять. Методики фізичного 
виховання для студентів СМГ носять вузько направлений характер, розді-
ляючи займаються за наявними діагнозами, будуються за обмежувальним 
принципом, виключаючи такі навантаження, які можуть мати несприятли-
вий вплив на фізичний стан студентів. В іншому ж вони будуються за ста-
ндартною схемою, без урахування індивідуального рівня функціонального 
стану і фізичної підготовленості студентів. Це є підставою для вдоскона-
лення навчальних програм фізичного виховання студентів СМГ.  

Ефективним засобом зміцнення здоров'я та всебічного фізичного ро-
звитку є плавання. Методики занять плаванням у вузі розроблені для сту-
дентів основної та спеціальної медичної груп.  

Фізичне виховання у ВНЗ проводиться протягом усього періоду нав-
чання студентів і здійснюється в різноманітних формах, які взаємопов'яза-
ні, доповнюють один одного і являють собою єдиний процес фізичного ви-
ховання студентів.  

Наприклад, 26 % із загального числа студентів, що вступили до Се-
вастопольського інституту банківської справи мають захворювання:  

1) серцево-судинної системи – 37%;  
2) порушення опорно–рухового апарату – 18%;  
3) травної та ендокринної системи – 18%;  
4) порушення зору – 19%;  
5) сечовидільна система – 6%;  
6) порушення ЦНС – 3%. 
Аналіз спеціальної науково-методичної літератури свідчить про істо-

тні нестачі методик занять плаванням зі студентами СМГ.  
У нашому інституті заняття плаванням входить в навчальну програ-

му, студенти медичної групи, що мають статичні порушення хребта відві-
дують басейн 2 рази на тиждень. Враховуючи рекомендації лікаря, фахів-
ця-реабілітолога і тренера з плавання, для студентів розроблена навчальна 
програма на весь час навчання та методичні рекомендації з оздоровчого 
плавання для самостійної позааудиторної роботи.  

Плавання завдяки фізичним властивостям води, дозволяє ефективно 
вирішувати коригуючі завдання для даної групи студентів.  

Особливістю методики плавання для студентів зі статичними дефор-
маціями хребта є контроль над стабілізацією хребта в положенні корекції 
при виконанні всіх вправ. Цим вимогам найбільше відповідає брас, при 
якому плечовий пояс розташовується паралельно поверхні води і перпен-
дикулярно напрямку руху.  

Гребкові рухи рук і ніг симетричні, немає коливань хребта навколо 
своєї осі в горизонтальній площині. «Кроль на грудях» в повній координа-
ції застосовувати не рекомендується, тому що при цьому відбуваються 
обертальні рухи в грудному та поперековому відділах хребта. Проте еле-
менти кроля на грудях використовувати можна, особливо рухи ногами. 
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При вираженому лордозі в поперековому відділі хребта застосовується 
«кроль» ногами, так як «брас» сприяє гіперлордозуванню. Плавання інши-
ми стилями в чистому вигляді не рекомендується.  

Особливу увагу в лікувальному плаванні при порушеннях постави і 
сколіозах приділяється навчанню правильному диханню, як статичному, 
так і динамічному (вправи із затримкою дихання на вдиху, видиху, з подо-
вженим видихом). Це пов'язано з погіршенням кардіореспіраторній функ-
ції при викривленні хребта, зниженням екскурсії та життєвої ємності ле-
гень, ослабленням дихальної мускулатури, а іноді і з деформацією бронхі-
ального дерева.  

На початку лікувального плавання проводяться підготовчі вправи на 
суші, для освоєння з водою.  

Метою занять на першому етапі є знайомство з водним середовищем, 
виконання підготовчих вправ, освоєння головних елементів техніки плаван-
ня. Мета другого етапу – навчання плаванню невеликими відрізками з вико-
ристанням другорядних елементів техніки плавання. Мета третього етапу-
оволодіння узгодженням рухів рук, ніг і дихання. Мета четвертого етапу-
формування правильної постави та корекція наявних деформацій хребта за 
допомогою спеціальних вправ. Також незаперечний плюс фізичних занять у 
воді-тілу не потрібно виділяти піт, щоб охолодити м'язи. При охолодженні у 
воді організм не зневоднюється і не втрачає мінеральні речовини.  

Систематичні заняття плаванням надають загартовувану дію, сприя-
ють розвитку м'язової системи, рухливості зв'язкового-суглобового апарату, 
вдосконалення координації рухів, позитивно впливають на нервову систему, 
покращують обмін речовин, роботу серцево-судинної і дихальної систем.  

Плавання дозволяє давати адекватне фізичне навантаження, що за-
безпечує комплексну профілактику розвитку патології опорно-рухового 
апарату і поверне рухливість суглобам. При захворюваннях хребетного 
стовпа (остеохондрозі, грижі міжхребцевих дисків) і викривленнях поста-
ви, на додаток до основних методів лікування необхідно тренувати м'язи 
спини, щоб створити міцний «м'язовий корсет», здатний підтримувати 
хребет у правильному фізіологічному положенні. Для подібної тренування 
і для загального зміцнення організму дуже корисними є заняття плаванням, 
які добре зміцнюють м'язи спини.  

Педагогічний контроль на заняттях здійснюється викладачем фізич-
ного виховання і вирішує наступні завдання: виховання навичок правиль-
ної постави (зовнішній контроль), створення м'язового корсету хребта 
(зміцнення м'язів верхнього плечового пояса, м'язів спини і черевного пре-
са, ніг), формування м'язового почуття правильної постави (внутрішній 
контроль). Заняття в басейні студенти відвідують 2 рази на тиждень, скла-
дається воно з підготовчої частини-розминки на суші і основний-заняття у 
воді, в середньому заняття триває 45 хвилин і до кінця 1 року навчання 
студенти пропливають 500–800 метров різними способами плавання (ви-
користовуються дошки для плавання, калабашки, нудлси, лопатки, ласти).  
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Під час плавання створюються сприятливі умови для поліпшення 
роботи системи органів кровообігу: збільшується кількість кисню, що пог-
линається всіма органами і тканинами організму, посилюється венозний 
відтік від ніг, скорочуються майже всі м'язи тіла. Плавання розвиває сер-
цево-судинну систему і в значній мірі зміцнює весь організм, плавання є 
засобом профілактики та виправлення порушень постави. Механізм дії 
простий, під час плавання знижується статичне навантаження на хребет, 
нівелюється дисбаланс м'язів спини, що приводить до викривлень хребта. 
Водночас, активний рух ніг у воді в безопорному положенні зміцнює стопи 
та попереджує розвиток плоскостопості  

При плаванні працюють майже всі м'язи тіла, що сприяє гармоній-
ному розвитку мускулатури і рухливості в основних суглобах плавців. 
Плавання сприяє значному розвитку мускулатури, оскільки. супроводжу-
ються активною діяльністю більшості скелетних м'язів. Навантаження на 
окремі м'язові групи розподіляється помірно, і створюються сприятливі 
умови для їх роботи. 

Висновки. Регулярні заняття плаванням позитивно впливають на 
весь організм. Підвищується загальний тонус організму, збільшується ви-
тривалість, удосконалюються руху, зміцнюється нервова система, міцніше 
стає сон, поліпшується апетит. Регулярні заняття сприяють зростанню і 
зміцненню кісткової тканини. 

Використання плавання у фізичному вихованні студентів спеціальної 
медичної групи зі статичними деформаціями хребта стає ефективним засо-
бом зміцнення їх здоров'я і підвищення морфофункціональних та адапта-
ційних можливостей організму, якщо:  

- вихідними підставами програми тренувальних занять і методики ди-
ференційованого навчання плаванню стануть положення про цілісність і зда-
тності організму займаються пристосовуватися до дозованої навантаженні;  

- враховуватимуться тип конституції і фенотипічні ознаки, що при-
вертають до вибору способу плавання для початкового навчання;  

- розроблені з урахуванням фенотипу і використані комплекси вправ на 
суші і у воді для кожного етапу навчання плаванню - підготовчого (дихальні 
вправи, вправи на збільшення рухливості в плечовому і ліктьовому суглобах, 
на координацію рухів, на ковзання та інші); основного (вправи на вивчення 
техніки основного способу плавання, на відпрацювання гребкових рухів, на 
подолання опірності води, на узгодження рухів тіла тощо); тренувального 
(загально-розвиваючі вправи, що підвищують витривалість організму, вправи 
на вдосконалення техніки основного способу плавання й інші);  

- після оволодіння студентами технікою основного способу плавання 
через кожні чотири заняття буде вдвічі збільшуватися довжина дистанції, 
що проливатиметься ними без відпочинку відрізків до досягнення макси-
мального – 800 м;  

Плавання є ефективним засобом, що надає позитивний вплив на весь 
організм. Плавання, мабуть, кращий вид фізичного навантаження для роз-
витку і тренування опорно-рухового апарату.  
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Е. Ю. Короткевич, И. А. Калашников, В. В. Васильев, В. Е. Горбачёв  
 

ВЛИЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ПЛАВАНИЕМ БАССЕЙНЕ  

ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ИЗБЫТОЧНМ ВЕСОМ 
 
Постановка проблемы и ее актуальность. За последние несколько 

десятков лет условия жизни современного человека сильно изменились. 
Научный прогресс и технологические достижения значительно упрощают 
и ускоряют жизнь людей, снимая с них лишнюю нагрузку, тем самым 
нанося непоправимый вред здоровью и организму в целом. В среднем сту-
дент проводит от 8 до 12 часов в сутки сидя. Сидячий образ жизни студен-
тов негативно влияет на многие факторы молодого организма, в том числе 
и на избыточный вес. Таким образом, вопрос о влиянии разных видов 
спорта на коррекцию избыточного весапривлекает большое внимание. 

Анализ последних исследований и публикаций. В изучение данно-
го вопроса внесли свои значительные вклады такие ученые как: Са-
пин М. Р., Билич Г. Л., Дубровский В. И., Гуманит М. В., Макарова Г. А., 
Кашников В. С., Егорова С. А., Булгакова Н. Ж., Булатова М. М. 

Цель. Разработка методик занятий физической культурой со студен-
тами, имеющими избыточный вес и разработка методик проведения заня-
тий плаванием в частности. 

Изложение основного материала. Решением проблемы избыточно-
го веса среди студентов может стать комплексное ознакомление студентов 
с основами здорового питания и уровня минимальной дневной физической 
активности с учетом посещения занятий физической культуры и разных 
спортивных секций вне учебной нагрузки.  
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Следует учитывать тот факт, что общий уровень здоровья студентов с 
каждым годом ухудшается, так всреднем на втором курсе заболеваемость сту-
дентов достигает 23 %, а на 4 курсе 43 % [2]. Проблемы с избыточным весом 
могут сопровождаться нарушением работы сердечнососудистой, пищевари-
тельной, нервной и опорно-двигательной систем. Таким образом, перед специ-
алистами физической культуры стоит задача по формированию правильной 
методики проведения занятий физической культурой, включающая в себя: 

- научно и методически обоснованные средства и методы тренировок; 
- уровень нагрузки соответствующий  функциональным  возможно-

стям и целям студентов; 
- составление тренировки с учетом состояния здоровья и физической 

подготовленности [1]. 
Наиболее полезными для укрепления сердечнососудистой системы и 

для планомерного избавления от избыточного веса являются аэробные нагруз-
ки, такие как: бег, езда на велосипеде, лыжи, занятия на аналогичных им тре-
нажерах и плавание. Из вышеперечисленных видов физических нагрузок са-
мой благоприятной и наиболее подходящей для многих будет плавание. 

Во время занятий плаванием снимается нагрузка с позвоночника, что 
благоприятно для категории людей с излишним весом в отличие от бега, во 
время которого как позвоночник, так и голеностопный и коленный суставы 
могут быть травмированы, также возможны микротравмы менисков. Так-
же, при занятиях плаванием нагрузка симметрична и равномерно распре-
делена, что влияет на комплексное включение всех групп мышц в работу. 
Помимо положительного влияния на систему кровообращения, плавание 
значительно увеличивает жизненную емкость легких. 

Следует отметить основную группу факторов, отличающую оздоро-
вительное плавание от спортивного: 

1) отсутствие состязания или конкуренции во время занятий; 
2) применение принципа планомерного и постепенного увеличения 

нагрузки; 
3) применение всего разнообразия плавательных движений 

и упражнений в оздоровительных целях.  
Плавание так же является одни из самых эффективных видов нагру-

зок за счет того, что лишь при погружении в воду у человека срабатывает 
комплекс адаптации, включающий в себя: учащение дыхания, повышение 
ЧСС, усиление обмена веществ, При температуре 24 градуса за 15 минут 
человек тратит на теплообмен 100 килокалорий, мышечная деятельность 
активизирует выделительную систему. 

В зависимости от индивидуальных особенностей студентов в груп-
пах могут быть подобраны подходящие способы плавания как спортивно-
го, так и прикладного, с использованием спортивного инвентаря.  

Температура воды на начальных тренировках должна быть на уровне 
27 градусов и постепенно снижаться до 24 с целью привыкания организма 
и закаливания. Количество тренировок в неделю может варьироваться от 2 
до 5 раз, как по плановому расписанию занятий, так и по участию в спор-
тивных секциях.  
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Разминка, или так называемое «сухое плавание», крайне необходимо 
для приведения в готовность суставов, связок, мышц и системы кровообра-
щения. После разминки длительностью от 7 до 10 минут следуют упражне-
ния непосредственно в воде. Занятия в воде могут длиться от 20 до 60 минут. 

Тренировку в воде следует разделить на 3 этапа: 
1) предварительная разминка; 
2) функциональные упражнения; 
3) плавание в умеренном темпе. 
Таким образом, в течение одной тренировки будет задействовано как 

можно больше мышечных групп, а сама тренировка будет вписываться 
в темп дневной активности студентов.  

На этапе предварительной разминки целесообразно включать  
упражнения разными способами плавания длительностью 8 минут.  

Этап функциональных упражнений включает в себя элементы при-
кладного плавания (брас на спине, на боку, использование инвентаря для 
изолированного плавания только с помощью рук или ног, лопатки для плава-
ния и ласты). Такие упражнения способствуют укреплению, развитию и по-
вышению выносливости отдельных мышечных групп и организма в целом. 

Завершающий этап предназначен для нормализации ритма дыхания 
и пульса, а также плавного снижения нагрузки к концу тренировки. 

Такая схема тренировок может работать по принципу увеличения 
нагрузки посредством увеличения дистанции каждого отдельно взятого 
упражнения на протяжении всего курса. Так, общая дистанция на началь-
ных этапах составит от 250 до 300 метров и может достигать 500 – 800 
метров через несколько недель. Следует учитывать, что рекомендуемой 
дневной дистанцией для людей в возрасте от 15 до 50 лет является 1000 
метров [2]. 

Выводы. Таким образом, основными задачами преподавателя при ор-
ганизации занятийплаванием со студентами с избыточным весом являются: 

1) анализ общего уровня здоровья студентов и их физической под-
готовленности; 

2) составление прогрессирующей программы тренировок; 
3) мониторинг состояния здоровья участников группы; 
4) обучение правильной технике плавания. 
5) рекомендации по составлению правильного рациона питания. 
 

Список использованной литературы 
 

1. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание : учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений / Н. Ж. Булгакова [и др.] ; под ред. 
Н. Ж. Булгаковой. – М. : Академия, 2005. – 432 с. 

2. Оздоровительное плавание в вузе: теория и практика : учебное по-
собие / сост. : И. В. Переверзева, О. В. Арбузова. – Ульяновск 
:УлГТУ,2012. – 143 с. 



194 

3. Каунсилмен Д. Е. Спортивное плавание / Д. Е. Каунсилмен ; пер. 
с англ. Л. П. Макаренко. – М. : ФиС, 1982. – 208 с. 

4. Плавание : учебник для вузов / под общ. ред. Н. Ж. Булгаковой. –
М. : Физкультура и спорт, 2001. – 241 с. 

 
 

Н. Г. Чекмарева, А. В. Максимов, Т. В. Зуева 
 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН 
 
Постановка проблемы и ее актуальность. Современный период 

развития физической культуры и спорта необычайно интересный 
и сложный. Он включает в себя, по мнению Ю.Тимошенко [6], 
разновекторные характеристики, обусловленные поиском новой 
парадигмы физической культуры, которая отвечает запросам 
постмодерного общества. Появление новых видов двигательной 
активности людей является результатом влияния импрессионизма, для 
которого характерно множество стилей, борьба противоположных 
направлений, отсутствие четко выраженной доминанты на физическую 
культуру. Именно с этого времени наблюдается сближение современного 
танцевального искусства и физической культуры. 

 Многие начинания последних лет в области физической культуры 
направлены на оздоровление людей, на то, чтобы пересмотреть свое 
отношение к физической культуре, проникнуться проблемой оздоровления 
украинской нации. Одним из решения этой проблемы являются занятия 
нетрадиционными видами физической культуры, которые без лишнего 
стресса на организм могут повысить уровень двигательной активности и 
функциональной подготовленности для тех, кто занимается.  

Анализ последних исследований и публикаций. В современный 
период на Украине остро стоит вопрос об улучшении уровня здоровья и 
физической подготовленности граждан. Это обусловлено и подтверждено 
многими учеными в их научных трудах, которые посвящены исследованиям 
по повышению уровня здоровья как молодежи, так и людей всех возрастных 
категорий (Бальсевіч В. К., Платонов В. Н., Шиян Б. М., Раєвський Р. Т., 
Апанасенко Г. Л., Круцевич Т. Ю. и др.). Многие научные исследования 
подтвердили прогрессирующий уровень ухудшения здоровья и физического 
состояния людей (Круцевич Т. Ю., Куц О. С., Ермаков С. С. и др.). 

За последние годы значительно возросли случаи сердечно-
сосудистых заболеваний, заболеваний дыхательной системы, безплодия, 
варикозного расширение вен у женщин, что ведет к тому, что существует 
ряд противопоказаний к занятиям традиционными видами спорта. 
Вследствие этого встает вопрос поиска новых путей повышения 
фунционального и физического состояния организма женщин путем 
занятий нетрадиционными видами физической культуры, в частности 
занятиями восточными танцами.  
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Цель работы – показать и обосновать положительное влияние 
восточных танцев, как одного из нетрадиционных видов физической 
культуры и их влияние на состояние здоровья женщин. 

Изложение основного материала. Одним из красивейших танцев 
современности является танец живота (бэллиденс), который зародился на 
Ближнем Востоке. Восточный танец несет в себе эстетическую и духовную 
составляющие, полезен как для оздоровления, так и для укрепления 
женского организма, нормализации его работы. На сегодняшний день 
насчитывается 50 видов восточных танцев, среди которых есть мужские 
разновидности [4]. Целью классического танца живота, адаптированного в 
формат тренировки, является оздоровление и поддержание хорошей 
физической формы. Танцевально-двигательная терапия (ТДТ) с 
элементами танца живота совершенствует понятия о танце с точки зрения 
психологии, искусства, философии, физической культуры, а также 
способствует раскрытию индивидуальности [5]. Танец живота 
представляет собой симбиоз классического танца живота и отдельных 
элементов из тренировок по фитнесу, которые являются альтернативой  
шейпингу и занятиям на тренажерах. Это сложная и полезная для женского 
организма техника [1]. В этом виде нетрадиционной физической культуры 
нагрузка идет на все группы мышц, в том числе и на те, которые не 
задействованы в повседневной жизни. Все элементы танца живота дают  
положительные эмоциональные ощущения, увеличивающие  количество 
эндорфинов – гормонов  счастья, что в итоге приводит к увеличению 
количества энергии в организме и хорошему  настроению [3]. 

По мнению специалистов-остеопатов и гинекологов, танец живота 
способствует укреплению мышц брюшной стенки у женщин, которые 
ведут малоподвижный образ жизни.  Известен факт, что у женщин, 
занимающихся восточными танцами, гораздо чаще наступает 
многоплодная беременность. Это связано с тем, что танец живота является 
эффективной профилактикой застоя крови в области малого таза, а, 
следовательно, стимулирует созревание нескольких яйцеклеток во время 
овуляции. Во время подтягивания живота и движения грудной клетки, 
значительно уменьшается нагрузка на позвоночник, а движения в талии 
улучшают подвижность и нормализуют кровоснабжение внутренних 
органов.  Кроме этого, доказано, что эти  движения улучшают гибкость в 
пояснице, способствуют улучшению кровоснабжения и восстановлению 
поясничного отдела позвоночника. Танец живота способствует ускорению 
обменных процессов, вследствие этого замедляется процесс старения, 
который напрямую связан с обменом веществ на клеточном уровне [3].  

Однако, существуют некие сложности в занятиях этим видом 
нетрадиционной физической культуры. Исполнение танца живота требует 
ровного ритмичного дыхания и умения расслаблять те мышцы, которые не 
задействованы в определенных двигательных элементах. Восточный танец 
способствует улучшению координации движений и укреплению 
вестибулярного аппарата. Уже через месяц постоянных занятий 
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наблюдается положительный эффект:  укрепление позвоночного столба,  
улучшение гибкости суставов, уменьшается количество жировых 
отложений (за 1 час занятий сжигается 340 калорий), улучшается работа 
кишечника, снижается уровень стресса. В движениях восточного танца 
задействована особая техника движения рук, за счет напряжения спинных 
мышц исправляются дефекты осанки, уменьшается или устраняется 
сутулость. Отдельные элементы восточного танца могут быть 
использованы как реабилитационные упражнения для людей, у которых 
были травмы позвоночника [4].  

Перед тем, как начинать заниматься восточными танцами, 
необходима консультация с врачом, так как имеется ряд 
противопоказаний. Основными из них являются:  хронические заболевания 
в стадии обострения, острые воспалительные процессы,  
послеоперационный период, плоскостопие (ввиду основной позиции «на 
подушечках пальцев»), не диагностированные проблемы с позвоночником,  
тяжелые заболевания сердца [4]. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. На основании 
изучения и обобщения литературных источников и средств массовой 
информации нами показано, что восточные танцы, как нетрадиционный 
вид физической культуры, благоприятно влияют на организм здоровья 
женщин, укрепляют и  нормализуют его работу, служат двигательным 
видом активности людей в контексте Национальной программы 
оздоровления нации "Спорт для всех". Перспективным направлением в 
дальнейших исследованиях является проведение практического 
эксперимента по изучению функционального состояния организма 
женщин занимающихся восточными танцами в возрастном аспекте. 
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Ю. Ю. Мусхаріна, В. В. Бабак  
 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  
В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Сучасний стан здо-

ров’янаселенняУкраїни, особливо підростаючогопокоління, є національ-
ним лихом, проблемою, щовимагаєвжиттянагальних та ефективнихзаходів 
для виходуізситуації, щосклалася [10]. 

У Національній доктринірозвиткуфізичноїкультури і спортудо осно-
внихзавданьдержави у сферіфізичноговиховання і масового спортувідно-
ситьсявдосконаленнясистемифізичноговиховання в загальноосвітніхнавча-
льнихзакладах. Складовоюцієїсистеминеобхідновважати роботу з діть-
ми,які за станом здоров’явіднесенідоспеціальноїмедичноїгрупи (СМГ). 
Але, як свідчитьдосвід, організаціяцієїроботиздійснюєтьсяна незадовіль-
номурівні. До основнихнедоліківспеціалістивідносять: 1) відсутність тео-
ретичного обґрунтуванняконцептуальнихоснов організаціїроботи СМГ; 
2) відсутністьнауковообґрунтованоїпрограми; 3) низькийрівеньпрофесій-
ноїпідготовкивчителів з питаньорганізаціїлікувальноїфізичноїкультури; 
4) недостатнєматеріально-технічнезабезпечення занять. 

На наш погляд вихід необхідно знайти у більш повному використан-
ні оздоровчих можливостей фізичного виховання з метою збереження та 
корекції здоров’я школярів в освітньому процесі, підвищення рівня їхнього 
фізичного розвитку й фізичної підготовленості, формування в них здорового 
способу життя шляхом застосування нових форм організації занять фізич-
ною культурою, використання сучасних фізкультурно-оздоровчих техноло-
гій. Традиційні форми фізкультурно-оздоровчої роботи зі школярами, що 
здійснюються безпосередньо вчителями фізичної культури, з ряду причин 
не дають відчутного результату, тому проблема підвищення її ефективності 
в процесі організації навчально-виховної діяльності є актуальною.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як вважає І. В. Бакіко, 
сучасна шкільна програма надає широкі можливості для ініціативи і твор-
чості у виборі засобів і методів фізичної підготовки учнів. Однак у більшо-
сті випадків її орієнтація спрямована на звичні стереотипи викладання цьо-
го предмета [1]. 

Л. І. Іванова, В. П. Мандриков, Л. В. Салазнікова, С. О. Омельчен-
ко зазначають актуальність проблеми фізичного виховання дітей з різ-
номанітними відхиленнями в стані здоров’я та вважають за необхідне 
забезпечувати посильну рухову активність школярів, які перенесли за-
хворювання або часто й довгостроково хворіють. Та, нажаль, таких дітей 
найчастіше просто звільняють від занять фізичною культурою, тобто зо-
всім не приділяють уваги їх оздоровленню, не усвідомлюючи те, що для 
цих дітей та підлітків рухова активність залишається життєво важливим 
фактором [4; 6; 8]. 
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Практика доводить, що науково-методичне забезпечення роботи 
з даною категорією учнів істотно відстає від вимог часу й має гостру пот-
ребу в методологічній, організаційній і практичній реорганізації [7].  

Мета роботи. Узагальнення пріоритетних напрямків фізичної куль-
тури щодо оздоровлення підлітків в умовах загальноосвітнього навчально-
го закладу. 

Викладення основного матеріалу. Як зазначає С. В. Рибалкіна, 
процес оздоровленняскладний і багатобічний та вимагає комплексного 
підходу щодо всієї системи фізичного виховання та освіти взагалі [9]. Тоб-
то, навчальна програма повинна розкривати механізми залучення учасни-
ків навчально-виховного процесу (учнів, батьківської громадськості, педа-
гогів) до активного співробітництва в напрямку формування, зміцнення 
й збереження здоров’я школярів, як під час уроків, так і в позаурочний час 
[3]. Саме такий підхід до системи шкільного фізичного виховання, на дум-
ку дослідників Л. О. Єлісеєвої [3], Г. О. Каменщікової [5], С. В. Рибалкіної 
[9], С. О. Омельченко [8] приводить до формування в майбутньому здоро-
вої людини. 

На жаль, батьки недостатньознають про стан здоров’ясвоїхдітей. 
І навітьтоді, коли знають, не завждиінформують про це школу для вживан-
няпевнихзаходів з боку представниківосвіти. Зіншого боку, школа – єдина 
структура, якаохоплюєвсіхдітей і здатна системно й послідовноформува-
тимотиваціющодоздорового способу життя. 

Украйважливо так сформуватиспосібжиттяшколярів, щоб у них бу-
лапостійна потреба у збереженнівласногоздоров’я й підтримцівисокоїпра-
цездатності. Величезну роль у збереженні й зміцненніздоров’я, оптималь-
ного тонусуорганізмувідіграєраціональнаруховадіяльність [2]. Тому для 
дітей і підлітківтак важливізаняттяфізичною культурою з метою навчан-
няїх правильного формуванняруховихумінь і навичок, освоєнняоснов-
нихпринципівудосконаленняфізичнихякостей і виховання потреби їхньої-
реалізації не тільки на уроках зфізичноїкультури, але й у домашніхумовах, 
у повсякденномужитті [4; 10]. Длядосягненняцієї мети уроки фізичноїку-
льтуриповинні не тількинавчатидітейпевнимвправам, техніціспортив-
нихрухів, вони повинні бути спрямовані на поліпшенняпсихофізичного 
стану, фізичноїпідготовленостіучнів, матиоздоровчий характер.  

У процесі пошуку пріоритетних напрямків фізичної культури в зага-
льноосвітній школі було впроваджено: 

1) використання дихальної гімнастики Бутейко, точкового масажу 
Уманської з метою зменшення частоти простудних захворювань; психофі-
зичної гімнастики для оптимізації самонастрою на одужання та ведення 
здорового способу життя;  

2) проведення роз’яснювальних бесід з батьками школярів щодо вико-
ристання запропонованих методів оздоровлення, створення доброзичливого 
середовища в сім’ї та сумісної праці у напрямку зміцнення здоров’я дітей; 

3) використання інструкційних карток для кращого засвоєння запро-
понованого матеріалу та можливості займатись вдома під наглядом батьків; 
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4)проведення конференцій та круглих столів з учителями школи з 
метою створення здоров’язбережувального середовища в загальноосвіт-
ньому навчальному закладі.  

З’ясовано, що в результаті дослідження, в якому приймали участь 65 
школярів 6–7 класів (39 дівчаток та 26 хлопчиків) на протязі навчального 
року, покращилися показники стану кардіореспираторної системи. Так, 
показники життєвої ємності легенів (ЖЄЛ) збільшилися у хлопчиків – 
на 11,5 %; у дівчаток – на 11 %. Проба Штанге збільшилася у хлопчиків – 
на 13,8%, у дівчаток – на 15 %. Кількість частоти серцевих скорочень зме-
ншилося у хлопчиків – на 11,16 %; у дівчаток – на 11,18 %. Індекс Руф`є 
покращився на 25,63 % у хлопчиків і на 15,04 % – у дівчаток. 

У контрольній групі ці показники були менш вираженими, а саме: 
ЖЄЛ у хлопчиків – на 1,02 %, у дівчаток – на 1,02 %. Дані проби Штанге 
збільшилися у хлопчиків – на 1,08 %, у дівчаток – на 1,11 %. Частота серце-
вих скорочень зменшилася у хлопчиків – на 2,63 %, у дівчаток – на 1,03 %. 
Індекс Руф`є покращився у хлопчиків на 1,18 %, у дівчаток – на 1,03 %.  

Було помічено, що вже після перших занять за розробленою програ-
мою з упровадження нетрадиційних методів оздоровлення дітей відбулося 
покращення емоційно-вольової сфери дітей, що виявлялося в адекватній по-
зитивній реакції на запропоновані завдання, бажанні навчитися новому, ста-
ранності під час виконання вправ. Все це свідчить про зацікавленість з боку 
дітей та їхню потребу займатися поліпшенням власного здоров’я. 

Використання спеціальних дихальних вправ, самомасажу та психофі-
зичної гімнастики мають певні переваги, на підставі чого й було їх обрано, 
на що звертають увагу науковці [3; 4; 6 й інш.], батьки школярів та педаго-
ги: доступність і простота в опануванні і використанні (кожна людина, тим 
більше фахівець з галузі фізичної культури, може їх опанувати і викорис-
товувати), відсутність додаткових матеріальних витрат та обладнання під 
час застосування, однозначно позитивний практичний вплив на організм 
дитини, забезпечення підвищення інтересу з боку підлітків до занять фізи-
чною культурою. 

Висновки. Нашими дослідженнями доведено, що запропоновані 
в рамках оздоровчої програми нетрадиційні методи – дихальна гімнастика, 
точковий масаж, психофізична гімнастика, які впроваджувались на уроках 
з фізичної культури в загальноосвітньому навчальному закладі, сприяють 
більш ефективному усуненню порушень у стані здоров’я школярів, гармо-
нізації емоційно-особистісної сфери, дають змогу значно підвищити оздо-
ровчий ефект уроків фізичної культури, допомагають зміцнити здоров’я 
дітей, свідомо, самостійно піклуватися про своє здоров’я. 

У зв’язку з цим, проведений аналіз дозволяє стверджувати про необ-
хідність на сучасному етапі організації і забезпечення системи фізичного 
виховання дітей підліткового віку використання у поєднанні традиційних та 
нетрадиційних форм і методів оздоровлення, залучення всього педагогічно-
го складу школи та батьків школярів до оздоровлення підростаючого поко-
ління. Запропоновані заходи можуть виступати однимиіз пріоритетних на-
прямків фізичної культури в загальноосвітньому навчальному закладі. 
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Перспективи подальших досліджень полягають у запровадженні 
педагогічних умов підготовки фахівців з фізичної культури до викорис-
тання методів оздоровлення в загальноосвітньому навчальному закладі. 
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РОЗДІЛ 3 
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 
 

М. С. Балаж, О. В. Каховський 
 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ, ХВОРИХ  
НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ 

 
Постановка проблеми та її актуальність. У структурі поширеності 

хвороб та причин смертності осіб похилого віку в Україні перше місце по-
сідають хвороби системи кровообігу, при цьому найбільше медико-
соціальне навантаження серед кардіо-васкулярних захворювань належить 
ішемічній хворобі серця (ІХС) [1].  

Не зважаючи на те, що реабілітація рекомендується в якості не-
від’ємного компоненту сучасного лікування пацієнтів із ІХС, використання 
засобів та методів фізичної реабілітації у хворих похилого віку все ще є недо-
статньо дослідженим напрямком, що обумовлює актуальність обраної теми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результатами великої кі-
лькості досліджень доведено, що регулярні фізичні тренування збільшують 
ступінь виживаності та покращують якість життя хворих на ІХС похилого 
віку [2; 3]. З іншого боку, до цих пір остаточно не з’ясовані питання нале-
жних параметрів фізичних тренувань (режим, тривалість, інтенсивність 
тощо) у даної категорії хворих [2]. 

Основу більшості сучасних методик реабілітації тематичних хворих  
складають тривалі аеробні тренування [2]. Проте було з’ясовано, що для 
безпечного повернення хворих до побутових навантажень велике значення 
мають резистентні тренування, спрямовані на збільшення сили м’язів. Ві-
домо, що функціональний стан скелетної мускулатури не лише значною 
мірою визначає фізичну працездатність пацієнтів, але й має прогностичне 
значення у кардіологічних хворих похилого віку [2; 3]. Тому можна вважа-
ти обґрунтованим включення до комплексної програми реабілітації хворих 
на ІХС резистентних тренувань. Водночас, слід пам’ятати, що обумовлені 
старінням та хворобою структурно-функціональні зміни у серцево-
судинній та інших системах організму призводять до зниження функціона-
льних резервів та обмеження здатності виконувати фізичні навантаження 
[3; 4]. Зростаюча кількість досліджень підтверджує безпеку застосування 
резистентних тренувань у кардіологічних хворих, але за умови навчання 
хворих правильному подоланню статичного навантаження (без затримки 
дихання) та обов’язкового чергування резистентних вправ із вправами на 
розслаблення, дихальними вправами та динамічними навантаженнями ни-
зької або помірної інтенсивності [2; 3; 4]. 
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Мета дослідження – розробити програму фізичної реабілітації для осіб 
похилого віку з ішемічною хворобою серця та дослідити її ефективність. 

Використовували наступні методи дослідження: теоретичний аналіз 
і узагальнення науково-методичної літератури, педагогічний метод дослі-
дження, тест із шестихвилинною ходьбою (ТШХ), методи математичної 
статистики. 

Дослідження  проводили на базі Національного наукового центру 
«Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска». Контингент досліджуваних 
склали пацієнти зі стабільною стенокардією напруження ІІ функціонально-
го класу у кількості 25 осіб (15 чоловіків і 10 жінок), що проходили ліку-
вання у цьому медичному закладі.  

Для проведення педагогічного спостереження з метою оцінки ефек-
тивності програми реабілітації, учасники дослідження були розподілені на 
2 групи: основну (14 осіб), пацієнти якої проходили реабілітацію за запро-
понованою методикою, та контрольну (11 осіб), в якій застосовували мето-
дику лікувального закладу.  

Розроблена програма реабілітації включала засоби та методи кіне-
зітерапії, дієтотерапію та працетерапію. Основу кінезітерапії склала дифе-
ренційована програма тренувань для чоловіків та жінок. Тренувальні за-
няття для чоловіків включали елементи  силового фітнесу та хатха-йоги, а 
для жінок складалася з елементів пілатесу та вінійоги. Для обох гендерних 
груп застосовувалися тренування аеробної спрямованості у вигляді лікува-
льної дозованої ходьби. Окрім того, застосовували традиційну ранкову гі-
гієнічну гімнастику. Під час побудови програми фізичної реабілітації до-
тримувались принципів етапності застосування засобів відновної терапії, 
що дозволило забезпечити поступове збільшення обсягів фізичного наван-
таження. Курс реабілітації було розподілено на три періоди: адаптаційний, 
основний та підтримувальний, які відрізнялись рівнем рухової активності, 
спрямованістю та засобами фізичної реабілітації. 

Результати повторного дослідження через п’ять місяців підтвердили 
ефективність запропонованої програми та її переваги відносно стандартної 
методики. Так, після проведення курсу реабілітації у пацієнтів основної 
групи спостерігали статистично значуще збільшення дистанції ТШХ 
(р<0,01), що засвідчило підвищення толерантності до фізичного 
навантаження. Збільшення дистанції супроводжувалось покращенням 
суб’єктивного перенесення навантаження, що оцінювали за шкалою Борга. 
Під впливом реабілітації спостерігали позитивні зміни в реакції серцево-
судинної системи на одноразове навантаження, що відобразилося, зокрема, 
у статистично значущому зменшенні так званого «подвійного добутку» 
(ПД) (табл. 1–2). 
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Таблиця 1 – Динаміка фізичної працездатності чоловіків похилого 
віку з ішемічною хворобою серця під впливом реабілітації 

Показник 

Значення показника (Ме (25 %; 75 %)) 
Основна група Контрольна група 

До реабілі-
тації Через 5 місяців До реабілі-

тації 
Через 5 міся-

ців 

ТШХ, м 324 (301; 
375) 

389,5 (360; 
420)*,** 

320 (300; 
373) 

370 (330; 
400)* 

Бали за шка-
лою Борга 10 (8; 11) 5 (4; 6)* 10  (7; 11) 6 (4; 8)* 

ПД, ум. од. 150 (142; 
163) 

133 (125; 
139)*,** 

153 (141; 
160) 

137 (128; 
145)* 

Примітки: * – різниця статистично значуща з показниками до ре-
абілітації при p < 0,01; **– різниця статистично значуща з показниками  
контрольної групи при p < 0,05 

 
Таблиця 2 – Динаміка фізичної працездатності жінок похилого віку з 

ішемічною хворобою серця під впливом реабілітації 

Показник 

Значення показника (Ме (25 %; 75 %)) 
Основна група Контрольна група 

До реабілі-
тації 

Через 5  
місяців 

До реабілі-
тації 

Через 5  
місяців 

ТШХ, м 318 (300; 
354) 

395 (371; 
431)*,** 

320 (303; 
348) 

367 (331; 
389)* 

Бали за шка-
лою Борга 10  (7; 10) 4 (3; 5) *,** 10  (7; 11) 5 (4; 7) 

ПД, ум. од. 147 (140; 
159) 

128 (118; 
139)*,** 

148 (140; 
156) 

138 (118; 
139)* 

Примітки: * – різниця статистично значуща з показниками до ре-
абілітації при p < 0,01; **– різниця статистично значуща з показниками 
контрольної групи при p < 0,05 

 
Висновки. Застосування комплексної програми фізичної реабілітації  

з використанням навантажень у статико-динамічному режимі, дієтотерапії 
та працетерапії у пацієнтів похилого віку з ІХС дозволяє досягти підвищен-
ня толерантності до фізичного навантаження більш ефективно, ніж стандар-
тні програми реабілітації, що засвідчує переваги авторської програми перед 
загальноприйнятою та доцільність її впровадження у практику. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці мето-
дичних рекомендацій із підвищення ефективності програм фізичної реабі-
літації у хворих на ішемічну хворобу серця похилого віку з урахуванням 
індивідуальних особливостей пацієнтів. 
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Д. А. Гнилошкуров, А. А. Луценко  
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАССАЖА  
В КОНСЕРВАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ  

СКОЛИОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
 

Постановка проблемы. Актуальной проблемой современной орто-
педии является изучение патогенеза и лечение сколиотической болезни по-
звоночника. У детей и подростков, она распространена широко, по данным 
разных авторов от 4,6 до 20 % [1; 3; 4].  

Анализ последних исследований и публикаций.Анализ последних 
исследований и публикаций позволил установить, что несмотря на то что 
этиология наиболее распространенных форм сколиоза – диспластического 
и идиопатического остается достаточно непонятной, механизмы формиро-
вания сколиотической деформации позвоночника изучены достаточно, и, 
поэтому их понимание используется для разработки методов консерватив-
ного и оперативного лечения детей со сколиозом. 

Сколиотическая болезнь прогрессирует под влиянием различных 
факторов, и деформирующие изменения позвоночника происходят в трех 
плоскостях: фронтальной, сагиттальной и горизонтальной. Наиболее явные 
искривления происходят во фронтальной плоскости и проявляются боко-
вым искривлением позвоночника на одном или нескольких уровнях с фор-
мированием основной и компенсаторной дуг, боковых клиновидных тел, 
особенно на вершине искривления. 

В развитии сколиотической деформации принимает участие помимо 
костных мягкотканные анатомические структуры: связки, капсулы, диски. 
При этом изменения в них предшествуют формированию костных патоло-
гоанатомических изменений. Наиболее существенный момент нарушения 
мягкотканных структур проявляется в  торсии позвонков  и формировании 
их клиновидности, которое приводит к раннему смещению пульпозного яд-
ра в выпуклую сторону, особенно на вершине основных дуг искривления. 
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Децентрализация пульпозного ядра способствует прогрессированию ри-
гидности деформации и препятствует коррекции дуг в процессе лечения. 
Поэтому при проведении реабилитационных мероприятий необходимо 
четко различать два компонента сколиотической деформации: мягкоткан-
ный, изменения в котором  возникают раньше, и, в известной мере, носят 
обратимый характер, и костный, изменения в котором происходят позже и 
приобретают необратимый характер.  

Исход лечения сколиотической деформации как консервативным, так 
и оперативным методам зависит, прежде всего, от воздействия на мягкот-
канный или динамический ее компонент. 

Цель исследования: изучить особенности применения массажа 
и гимнастики у детей со сколиозом, учитывая патогенетические механиз-
мы формирования заболевания. 

Результаты исследования и их обсуждение. Из изложенной пато-
генетической сущности сколиоза можно утверждать, что лечение детей со 
сколиозом должно быть комплексным. Одним из наиболее действенных 
факторов консервативного лечения является массаж и корригирующая 
гимнастика. 

Основным фактором,  способным противодействовать изгибающим 
усилиям и выравнивать давление на поверхности позвонков, является мы-
шечное напряжение. Поэтому консервативные методы лечения с биомеха-
нической точки зрения,  должны быть направлены на повышение работо-
способности и выносливости мышц. 

Основываясь на данных предшествующих исследований [2; 3] отме-
тим, что главными мышцами спины, участвующими в поддержании пра-
вильной осанки являются m. longissimus и m. rotatores, m.trapezius и m. 
latissimus dorsi. К ним следует отнести также m.iliopsoas. 

Для оценки эффективности консервативного лечения детей, страда-
ющих сколиотической болезнью, нами было обследовано 55 детей со ско-
лиозом 1 и 2 степени, которым на протяжении года проводился курс мас-
сажа:1 курс с перерывом в  3 месяца. На фоне массажа  проводилась кор-
ригирующая лечебная гимнастика. 

В лечении детей корригирующее действие лечебной гимнастики до-
стигалось путем применения специальных асимметричных упражнений. 
Отметим, что при влиянии симметричных упражнений  мышцы на стороне 
выпуклости напрягаются больше, чем на вогнутой. Мышцы на вогнутой 
стороне больше растягиваются. Этим постепенно выравнивается мышеч-
ная тяга и уменьшается асимметрия, ослабевает миогенная контрактура на 
вогнутой стороне. 

Применение асимметричных корригирующих упражнений позволяло 
локально и в  необходимом порядке влиять на деформацию позвоночника. 
При торсии позвонков придавалось корригирующее влияние путем приме-
нения поворотов пояса верхних конечностей или нижних. Подбор асиммет-
ричных упражнений составлялся с учетом локализации искривления 
и характера действия подобранных упражнений на кривизну позвоночника. 
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Если для исправления дефекта необходимо было увеличить подвижность 
позвоночника (мобилизация), использовались ползание на четвереньках 
в упоре на коленях, упражнения на наклонной плоскости. 

Отметим, что избирательный массаж при сколиотической деформа-
ции базировался на четком представлении о границах мышц на теле чело-
века, поскольку корригирующие и деформирующие мышцы находятся в 
соседстве. Так, при проведении массажа у детей с грудным сколиозом, на 
стороне выпуклости грудного искривления рядом с длинной мышцей спи-
ны, проходящей в виде валика вдоль позвоночника, находится m.trapezius. 
Волокна последней направлены под углом к m. longissimus. Musculus 
longissimus как «корригирующая» стимулировалась применением актив-
ных приемов, а для m.trapezius, как «деформирующей», проводились  рас-
слабляющие приемы. 

Аналогичные анатомические соотношения имеются и в поясничном 
отделе, где соседствуют m. longissimus и m. latissimus dorsi. Поэтому у де-
тей с поясничным сколиозом на стороне выпуклости применялись  рас-
слабляющие приемы, а на m. longissimus c вогнутой стороны воздейство-
вали тонизирующими приемами, включая растирание, интенсивное разми-
нание, растягивание. 

Отметим, что эффективность массажа увеличивается при дифферен-
цировании не только его интенсивности, но и времени воздействия. Как 
показали наши исследования оптимальный вариант воздействия: массаж 
деформирующей мышцы (на стороне выпуклости) 2 мин, а корригирую-
щей (на стороне вогнутости) 3–4 мин. Длительность процедуры составляла 
15–25 мин. 

После проведения курса массажа и корригирующей гимнастики 
у обследованных нами 55 детей полное восстановление наблюдалось 
у 14 % (детей с 1 степенью). При сколиозе 2 степени установлена стабили-
зация у 38,2 %, у 47,8 % достигнуты укрепление мышечного корсета 
и улучшение осанки. 

Выводы. Применение знаний о механизмах формирования сколио-
тической деформации позвоночника в практической деятельности позво-
ляет наряду с ранней диагностикой и профилактическими мероприятиями 
повысить эффективность лечения сколиоза у детей. 
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КОРРЕКЦИЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ  
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ИНСУЛЬТА  

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
 

Постановка проблемы и её актуальность. Инсульт – острое нару-
шение мозгового кровообращения, представляющее одну из основных 
причин инвалидизации и смертности населения. Помимо безусловного ме-
дико-социального значения инсульт приносит также колоссальный эконо-
мический ущерб. Например, в США расходы, связанные с лечением и ре-
абилитацией пациентов с инсультом, а также экономические потери, свя-
занные с потерей трудоспособности, составляют 6,5–11,2 миллиарда до-
лларов в год. Особенно актуальна проблема инсульта в Украине, где еже-
годно диагностируют около 125 тысяч случаев инсульта. Треть пациентов 
с перенесенным инсультом – люди трудоспособного возраста, однако то-
лько 10–20 % из них возвращаются к активному способу жизни, что обус-
ловлено тяжелыми последствиями заболевания [1]. Нарушения зрения, в ча-
стности гомонимная гемианопсия, являются одним из самых частых пос-
ледствий инсульта, что обусловливает актуальность темы данного исследо-
вания [4]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Гомонимная гемиа-
нопсия – основной симптом поражения теменной доли при инсультах в вер-
тебробазилярном бассейне, а также при окклюзии перфорирующих артерий, 
кровоснабжающих внутреннюю капсулу и глубокое белое вещество височ-
ной и теменной долей. Нередко гомонимная гемианопсия сочетается с нару-
шением следящих глазодвижений в сторону пораженного полушария [5].  

Установлено, что спонтанное восстановление зрения обычно про-
исходит в первые десять дней после заболевания и наблюдается у 20–30 % 
больных. Только у 10 % пациентов имеет место полное восстановление 
полей зрения, у 50 % – только частичное  улучшение.  На протяжении пос-
ледующих 10–12 недель возможно незначительное улучшение, которое 
существенно не меняет зрительные возможности больных [2]. 

Как показывает практика, медикаментозное лечение данных наруше-
ний не приносит заметного результата, что обусловливает актуальность 
поиска новых, эффективных способов восстановительной терапии среди 
средств и методов физической реабилитации.  

Цель исследования – проанализировать и обобщить современные 
научно-методические знания по вопросу применения средств физической 
реабилитации в коррекции зрительных нарушений у лиц с последствиями 
инсульта.  

Результаты исследования. В основе коррекции гомонимной гемиа-
нопсии и вызванных ею глазодвигательных расстройств лежит тренировка 
зрительного поиска в процессе чтения или слежения за движущимися 
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объектами, что может способствовать увеличению амплитуды и точности 
саккадических глазодвижений в сторону гемианопсии [5]. 

С помощью оптической терапии, где используют призмы, зеркаль-
ные линзы и телескопические приборы, можно увеличить площадь сох-
ранного зрительного поля. Чаще всего используют призмы, встроенные в 
одну или обе линзы очков, отражающие изображение, которое должно 
проецироваться на область гемианопсии. Таким образом, пациент может 
видеть изображение на стороне утраченного поля зрения. Применение 
данной терапии ограничено малой распространенностью и высокой стои-
мостью вышеперечисленных оптических приборов, к тому же у некоторых 
больных на фоне сниженных компенсаторных возможностей вестибуляр-
ной системы и нарушенных интегративных процессов возникает чувство 
головокружения, тошноты и иллюзии дрожания видимого изображения 
(осциллопсии) [5]. 

В современных условиях с  целью  адаптации  пациентов  к зрительно-
му дефекту проводятся специальные тренировки для развития контрастной 
чувствительности, улучшения фокусировки, а также для развития пространс-
твенного восприятия на основе обратной связи [3; 4; 5]. Однако вопрос эффе-
ктивности подобных методик реабилитации до сих является спорным. 

Так, G. Kerkhoff и coавт. [4] проводили тренировки, основанные на 
использовании саккад для зрительного поиска, у 22 пациентов с гомоним-
ной гемианопсией, обусловленной инсультом. Пациенты практиковались, 
используя помощь пальцем как кием, якорные точки и стратегию сканиро-
вания, что помогало им перекрывать гемианоптический дефект. Авторы 
отметили увеличение размеров поискового поля зрения по данным функ-
циональных (не периметрических) исследований. Более чем у двух третей 
пациентов наблюдалось существенное улучшение зрения пораженным гла-
зом, которое сохранялось при повторном обследовании через 3 месяца.  

Однако следует учитывать, что подобные методики основаны на ма-
ксимальном использовании остаточного зрения, а не на восстановлении 
зрительных дефектов. В ряде случаев применение этих методов позволяет 
добиться расширения полей зрения на 12–15° в сторону гемианопсии, что 
явно недостаточно для компенсации зрительных дефектов [3; 4; 5]. 

В исследовании А. Н. Чибисовой с соавт. [2] с целью восстановления 
центральных зрительных расстройств использовали лечебные электриче-
ские воздействия, направленные на афферентные входы зрительной сис-
темы. Разработанная авторами методика реабилитации была направлена, 
прежде всего, на стимуляцию компенсаторной реорганизации мозговой де-
ятельности при восполнении центральных зрительных нарушений. 

В исследовании приняло участие 89 человек с односторонним пора-
жением центрального нейрона зрительного анализатора. Курс лечения 
включал 10–15 сеансов электростимуляции в зависимости от характера и 
степени нарушения зрительных функций. Оценку динамики биоэлектриче-
ской  активности мозга  в процессе лечения осуществляли с помощью 
электроэнцефалографии. Кросскорреляционный  анализ  перестроек ней-
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родинамики мозга, отмечавшихся под воздействием восстановительной 
терапии, свидетельствовал об улучшении межструктурных и межполушар-
ных взаимодействий, что способствовало преодолению функционального 
разобщения и улучшению интегративных возможностей мозга. На основа-
нии полученных результатов авторы сделали заключение о том, что импу-
льсные модулирующие электрические воздействия, распространяющиеся 
по нервным проводникам зрительной системы, способны реорганизовать 
межцентральные взаимоотношения в деятельности повреждённого мозга, 
обеспечивая включение компенсаторно-восстановительных процессов, на-
правленных на преодоление зрительных дефектов [2].  

Однако значительным недостатком данного типа лечения является 
использование дорогостоящей аппаратуры и сложность как самой методи-
ки лечения, так и мониторинга процесса электростимуляции мозга. 

Еще одна сложность восстановления пациентов со зрительными де-
фектами заключается в том, что одновременно с офтальмологической ре-
абилитацией пациентам с церебральными зрительными поражениями нео-
бходимо осуществлять коррекцию соматических, психоневрологических и 
эндокринных нарушений. Кроме того, следует уделять внимание социаль-
ной адаптации пациентов с церебральными зрительными поражениями, 
широко использовать методы психологической и педагогической реабили-
тации. Таким образом, трудность достижения эффективных результатов 
восстановительного лечения данной патологии обусловлена тем, что про-
блема центральных зрительных расстройств, по всей видимости, требует 
объединения усилий специалистов как смежных квалификаций (нейрооф-
тальмологов, неврологов, нейрофизиологов), так и разных областей (вра-
чей, специалистов по физической реабилитации, психологов, педагогов).  

Все выше изложенное указывает на необходимость проведения да-
льнейших исследований с целью обоснования и разработки эффективных 
методик реабилитации при гомонимной гемианопсии. 

Выводы. Коррекция зрительных дефектов, возникающих вследствие 
инсультов, представляет собой сложную междисциплинарную проблему. 
До сих пор не найдены эффективные методики реабилитации больных с 
данными нарушениями. Уточнение нейрофизиологических механизмов, 
обеспечивающих включение компенсаторных процессов, направленных на 
регуляцию нарушенных функций мозга, позволит оптимизировать лечеб-
ные подходы и улучшить исходы при тяжёлых зрительных дефектах. 

Перспективы дальнейших исследований – поиск и апробация 
новых средств и методов восстановительного лечения при гемианопсии у 
больных с последствиями острого нарушения мозгового кровообращения. 
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СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я  
УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 
Постановка проблеми та її актуальність. В умовах глобалізації су-

спільства в національній системі освіти особливої актуальності набувають 
питання розвитку особистості в соціокультурному контексті, формування 
культури здоров’я підростаючого покоління. Актуальність формування ку-
льтури здоров’я населення України, зокрема дітей молодшого шкільного 
віку, зумовлена критичним станом здоров’я школярів. Початкову школу з 
погіршеним станом здоров’я завершують близько 80 % учнів. Останнім ча-
сом відзначається не лише суттєве зменшення кількості здорових дітей, а й 
поширення серед них шкідливих звичок, знецінення культу здоров’я. Оскі-
льки самій людині належить провідна роль у збереженні та зміцненні здо-
ров’я, виборі способу життя, системи цінностей, ступеня гармонізації вну-
трішнього світу і відносин з оточенням, стає очевидним необхідність усві-
домлення нею потреби бути культурно здоровою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останнє десятиріччя 
опубліковані праці, в яких визначено сутність поняття «культура здоров’я» 
(В. Горащук, Г. Кривошеєва, С. Свириденко, В. Скумін, О. Трещева, 
В. Шахненко й ін.). У дисертаціях В. Горащука і С. Кириленко проблема 
формування культури здоров’я школяра розглядається в соціально-
педагогічному контексті. Питанню формування здорового способу життя 
дітей і молоді присвячено праці В. Войтенко, В. Зайцева, Н. Зимівець, 
Ю. Лісіцина, С. Омельченко, Є. Приступи, Л. Сущенко та інших. Аналіз 
теоретичних напрацювань учених і практичного досвіду в освітній галузі з 
проблем формування культури здоров’я, здорового способу життя дітей 
свідчить, що формуванню культури здоров’я в учнів початкових класів 
приділялось недостатньо уваги.  
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Мета статті – науково обґрунтувати сутність і структуру культури 
здоров’я учнів початкових класів. 

Викладення основного матеріалу. Формування культури здоров’я 
учнів початкових класів вимагає врахування індивідуальних та вікових 
особливостей дітей. Отже, важливого значення набуває визначення вікових 
особливостей формування культури здоров’я учнів початкової школи. 
Аналіз сучасної психолого-педагогічної літератури дозволив нам з’ясувати 
вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, відповідно до зазначе-
них компонентів культури здоров’я учня початкової школи. 

До молодшого шкільного віку відносяться діти з 6 до 10 років, за пси-
хологічною періодизацією Л. Виготського [2]. Цей період навчання дітей в 
школі характеризується такими показниками: провідним видом діяльності 
(початок навчання в школі сприяє зміни ігрової діяльності дитини на навча-
льну) та основними психічними новоутвореннями (які у свою чергу харак-
теризуються як психічними процесами, так і властивостями особистості).  

М. Заброцький виділяє такі «основні новоутворення психіки молод-
шого школяра», як «довільність як особлива якість психічних процесів, вну-
трішній план дії та рефлексія» [4, с. 46]. Саме завдяки їм, на його думку, 
психіка школяра досягає необхідного рівня розвитку для подальшого нав-
чання. Розглядаючи «основні новоутворення молодшого шкільного віку». 

І. Бех також вказує на ці особливості: «… довільність психічних про-
цесів та їх інтелектуалізація, усвідомлення дитиною динаміки своїх змін, 
виникнення здатності до планування та виконання дії у внутрішньому плані, 
уміння немовби збоку розглядати та оцінювати свої думки та дії, поява реф-
лексії… Морально поглиблюються почуття...» [2, с. 213]. Отже, автор звер-
тає увагу ще й на моральний аспект розвитку дитини в цьому віці. 

На основі сучасних психологічних та соціально-педагогічних дослі-
джень розглянемо основні показники, що характеризують дитину молод-
шого шкільного віку, відповідно до визначеної нами системи критеріїв ку-
льтури здоров’я учня. 

Фізичний компонент особистості учня початкових класів. Анатомо-
фізіологічні особливості молодшого школяра характеризуються такими 
показниками [3, с. 139–141]. Пропорційно збільшується зріст і вага. Кіст-
ково-сполучений апарат відзначається гнучкістю. Збільшується вага всіх 
м’язів відносно ваги тіла, що сприяє зростанню фізичної сили дітей, під-
вищується здатність організму до відносно тривалої діяльності. Дрібні 
м’язи кисті руки розвиваються повільніше. Діти цього віку, добре володі-
ючи ходьбою, бігом, ще недосконало керують рухами, здійснюваними дрі-
бними м’язами. З часом школярі набувають здатності розподіляти наван-
таження на різні групи м’язів, рухи стають більш координованими, точни-
ми. Добре розвинені органи чуття. 

Психічний компонент особистості учня початкових класів. Молодший 
школяр, як вказує Р. Овчарова, відрізняється рухливістю, непосидючістю, 
імпульсивністю поведінки, нестійкістю уваги, загальною недостатністю во-
лі, виразним проявом у поведінці типологічних властивостей [5, с. 219]. 
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Соціальний компонент особистості учня початкових класів. Розвиваєть-
ся під впливом відношень між суб’єктами педагогічного процесу: в системі 
«дитина – дитина» серед учнів встановлюються контакти та зав’язуються 
дружні стосунки з однокласниками; в системі «вчитель – дитина» вчитель 
сприяє розвиткові та соціальному вихованню особистості, засвоєнню ди-
тиною соціально визнаних правил та норм; в системі «батьки – дитина» ба-
тьки формують у дитини навички соціальної поведінки щодо вимог соціу-
му (певної культури, умов життєдіяльності) [5, с.220]. 

Духовний компонент особистості учня початкових класів. Важливе зна-
чення має розвиток духовного аспекту, оскільки вчителі мають беззаперечний 
авторитет серед учнів початкових класів, тому вони безпосередньо впливають 
на розвиток духовної складової особистості учня. Формують ціннісні орієнта-
ції, інтереси, переконання, світогляд дитини. Особистість учителя є одним з 
найважливіших чинників розвитку культури здоров’я учня початкової школи. 
Вчитель повинен стати взірцем для учнів, власним прикладом спонукаючи їх 
до вдосконалення (фізичного, психічного, соціального, духовного) [3]. 

Аналіз означених вище сфер дозволив з’ясувати необхідність та до-
статність компонентів культури здоров’я особистості учня, зробити уточ-
нення їх ієрархічної послідовності, висвітлити взаємозв’язок та взаємодію 
між ними та іншими компонентами, визначити систему критеріїв культури 
здоров’я учня, а також розкрити вікові особливості розвитку культури здо-
ров’я в учнів початкових класів. Дослідження компонентів особистості та 
особливостей формування культури здоров’я дітей молодшого шкільного 
віку дозволило ввести до наукового обігу такі дефініції. 

Культура здоров’я дитини молодшого шкільного віку – інтегроване 
особистісне утворення, сформоване на основі знань, умінь, що характери-
зується здоров’яформувальною поведінкою, яка відповідає віковим особ-
ливостям індивіда, виявляється в цілісності та гармонійному розвиткові 
всіх складових індивідуального здоров’я (фізичного, психічного, соціаль-
ного, духовного), основних сфер особистості (мотиваційної, когнітивної, 
афективної, ціннісної, поведінкової), прагненні дитини до самопізнання, 
самовдосконалення, творчої діяльності. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, форму-
вання культури здоров’я учнів характеризується складністю, динамічністю 
та багатокомпонентністю. Особливостями формування культури здоров’я 
дітей молодшого шкільного віку в соціокультурному контексті є врахуван-
ня індивідуальних та вікових особливостей учнів, а також факторів впливу 
соціокультурного простору в якому вони перебувають, а саме: соціальних 
інститутів суспільства, законодавчих й нормативно-правових актів держави, 
державних/приватних програм і проектів, засобів масової інформації, мора-
льно-етичних норм, традицій тощо. Перспективою подальших розвідок у 
цьому напрямі ми вбачаємо розробку та реалізацію соціально-педагогічних 
основ формування культури здоров’я дітей молодшого шкільного віку, а 
саме: взаємодії соціальних інститутів суспільства в системі соціально-
педагогічної діяльності з формування культури здоров’я молодших школя-
рів; організації діяльності соціального педагога з проблеми формування ку-
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льтури здоров’я молодших школярів; упровадження соціально-педагогічної 
технології формування культури здоров’я в початковій школі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ 
 
Постановка проблеми та її актуальність. Cоціально-економічні 

зміни в українському суспільстві, загострили потребу у формуванні 
творчої особистості, здатної свідомо та самостійно визначати власний 
спосіб життя, нести відповідальність за результати дій і вчинків. Проблема 
формування самостійності як складової соціально зрілої особистості є од-
нією з найбільш важливих у теорії і практиці соціальної педагогіки  

Особливо гостро проблеми формування самостійності учнів поста-
ють перед діяльністю шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які залиши-
лися без піклування батьків, оскільки в цих закладах вихованці проводять 
значну частину свого життя. Вихованці шкіл-інтернатів становлять 
специфічну категорію школярів, яким властиві проблеми як особистісного, 
так і міжособистісного характеру: відсутність навичок самостійної 
поведінки і позаситуативного спілкування з іншими людьми, 
невпевненість, комплекс неповноцінності, почуття соціальної 
відчуженості, недостатній прояв позитивних соціально-рольових 
орієнтирів, підвищена агресивність, нехтування собою як особистістю; 
проблеми адаптації до нового середовища. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні основи 
виховання у дітей самостійності, її сутність та умови становлення розкрито 
у працях Н. Бочкіної, М. Громцевої, О. Ігнатової, Б. Кобзаря, Л. Кувіко, 
І. Огороднікова, П. Підкасистого, Т. Піддубської, Н. Рентюк, О. Савченко, 
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З. Шабаліної та інших дослідників. Виховні можливості позаурочної вихо-
вної діяльності у формуванні самостійності розкрито в дослідженнях 
О. Богданової, М. Болдирева, А. Глущенка, О. І. Ігнатової, О. Ковальова, 
Е. Костяшкіна, О. Кочетова, О. Кутьєва, Б. Кобзаря, О. Огороднікова, 
В. Петрової, Н. Рогожиної, В. Слюсаренка, Т. Сущенко й ін. На жаль, 
незважаючи на ретельне вивчення окремих сторін зазначеної проблеми, 
формування самостійності учнів початкових класів шкіл-інтернатів для 
дітей-сиріт у позаурочній виховній діяльності не було спеціальним 
об’єктом комплексних досліджень вітчизняних учених. 

Мета статті – науково обґрунтувати особливості процесу 
формування самостійності молодшихї школярів у позаурочній діяльності 
загальноосвітньої школи-інтернату. 

Викладення основного матеріалу. Проживання, виховання і нав-
чання учнів в установах інтернатного типу має гарантувати можливості 
освіти і розвитку особистості кожному з них такими, як і в дітей, що вихо-
вуються в родині. Успішно досягти такого рівня можна при створенні 
сприятливих моральних і матеріальних умов проживання, організації на-
вчально-виховного процесу з урахуванням морфофункціональних, психіч-
них особливостей дітей, цілеспрямованій роботі зі зміцнення і корекції їх-
нього здоров’я. 

Учні початкових класів школи-інтернату характеризуються підвище-
ною ситуативністю, що виявляється в найрізноманітніших галузях діяль-
ності, свідомості й особистості дитини: у пізнавальній сфері – нездатність 
розв’язувати завдання, що вимагають внутрішніх операцій, без опори на 
практичні дії, розвиток мислення відбувається за класифікаційним типом, 
що безвихідним, перешкоджаючим становленню творчої сторони мислен-
ня; у поведінці – нерозвиненість довільності, підвищена імпульсивність, 
неможливість керувати своїми діями, погрози, обвинувачення, докори сто-
совно оточуючих. Все це зумовлює пригнічення внутрішньої активності 
дитини, гальмує розвиток її самостійності [1, с. 29]. 

Як показала практика, розвиток самостійності у вихованців школи-
інтернату є надзвичайно гострою проблемою. 

Так, В. Демиденко, Ю. Грицай та інші автори книги «У нашій школі-
інтернаті», аналізуючи досвід роботи Миколаївської школи-інтернату № 1, 
що була відкрита однією з перших 50 установ цього типу в Україні (1956 р.), 
відзначають: «У перший рік роботи колектив зіткнувся з неабиякими труд-
нощами. Вони насамперед полягали в тому, що багато учнів не звикли до 
систематичної роботи як під час уроку, так і під час самопідготовки. Ось 
чому організації самостійної роботи учнів, вихованню самостійності, поси-
дючості, старанності в школі-інтернаті приділяють велику увагу» [2, с. 39]. 

Розкриваючи теоретичні основи навчально-виховного процесу 
в школах-інтернатах, Б.Кобзар відзначав, що необхідно створити цілесп-
рямовану систему керівництва самопідготовкою, яка б забезпечила форму-
вання в учнів загальних умінь самостійно працювати, а для цього необхід-
но, на думку педагога, керуватися такими положеннями: визначити, яке 
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місце займають фронтальні, групові й індивідуальні форми роботи; здійс-
нювати взаємозв’язок вчителя і вихователя, диференційований підхід 
до вихованців; поетапно формувати розумові дії; навчити школярів плану-
вати свою роботу, контролювати й оцінювати її, раціонально використову-
вати час; великого значення треба надавати мотивації, вихованню в дітей 
позитивного ставлення до результатів своєї діяльності [3, с. 111–112]. 

Ми вважаємо, що невідкладною є проблема вільного часу в школі-
інтернаті. У режимі дня систематично треба виділяти час для ініціативної 
самостійної діяльності учнів за інтересами і бажаннями (читання, конст-
руювання, малювання, літературна творчість тощо). Такі вільні заняття, на 
думку В. Чубенка, є протилежністю так званій заорганізованості, коли ко-
жен крок дитини надмірно регламентується, і такі заняття надзвичайно 
сприяють вихованню самостійності [4, с. 73]. 

Також для розвитку самостійності вихованців у школі-інтернаті не-
обхідно скоротити кількість учнів у класах до 15–20; скласти більш мобі-
льний режим дня; враховувати вікові й індивідуально-особистісні особли-
вості дитини; спиратися на позитивне в її особистості. Це також відмічає 
і Л. Байда [1, с. 27]. 

Зрозуміло, що умови школи-інтернату накладають певний відбиток 
на характер життєдіяльності вихованців, хоча, з іншого боку, відкривають 
значні можливості для формування самостійності. Але школи-інтернати 
ще мало турбуються про підготовку дітей до самостійного життя. Вимага-
ють поліпшення зміст і організація позаурочної діяльності в цілому, яка 
часом зводиться переважно до проведення так званих режимних моментів. 
Однак ці недоліки можуть бути легко усунені, оскільки вони носять орга-
нізаційно-методичний, а не методологічний характер. 

У сучасних школах-інтернатах, на жаль, ще існує погляд на методи 
виховання як засіб подолання негативних тенденцій у розвитку особистос-
ті, перевиховання, а не формування позитивних властивостей і якостей. Це 
свідчення укоріненого ставлення до учня як об’єкта виховної дії, ігнору-
вання його ролі як суб’єкта діяльності [1].  

Ми вважаємо за потрібне звернути увагу на необхідність перегляду 
існуючого інструментарію формування самостійності вихованців шкіл-
інтернатів, особливо з точки зору його застосування для реабілітації учнів 
початкових класів школи-інтернату, які тільки вчора переступили поріг 
цих закладів суспільного виховання. В основу навчально-виховного проце-
су, на противагу традиційній педагогіці суб’єкт-об’єктних відносин, має 
бути покладена особистісно зорієнтована модель, яка ґрунтується на 
суб’єкт-суб’єктних взаєминах вихователя і вихованця, передбачає ство-
рення і забезпечення оптимальних умов для розвитку і реабілітації кожної 
дитини. Що стосується методів реалізації цього завдання, до найбільш 
ефективних з-поміж них відносимо: бесіди, спільні роздуми про засоби 
і прийоми виконання роботи та можливі її наслідки, залучення до участі 
в зборах, святах, рейдах, створення атмосфери радості, забезпечення взає-
модопомоги і взаємовиручки тощо. 
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На наш погляд, система позаурочної виховної діяльності школи-
інтернату повинна вирішувати такі пріоритетні завдання: створення умов 
для переходу вихованця з об'єкта діяльності вихователя в суб’єкт діяльнос-
ті його самого, тобто ствердження суб’єкт-суб’єктних відносин у виховно-
му процесі; активізацію самостійної діяльності.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, процес 
формування самостійності в учнів початкових класів школи-інтернату має 
свої особливості, що зумовлені, по-перше, характерним рівнем адаптивних 
функцій  у молодших школярів, відставанням у таких важливих напрямках 
прогресивного становлення особистості, як формування самосвідомості, 
активної довільної поведінки й уміння володіти собою, своїми потребами, 
емоціями, а також зовнішньою ситуацією. По-друге, у школі-інтернаті, на 
відміну від масової школи, здійснюється однобічний вплив на вихованців 
без належного впливу родини.  Перспективою подальших розвідок у цьому 
напрямі може бути удосконалення системи позаурочної виховної діяльнос-
ті школи-інтернату, яка вирішує такі завдання: створення умов для ствер-
дження суб’єкт-суб’єктних відносин у виховному процесі; активізації са-
мостійної діяльності вихованців інтернатних установ.  
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ГРОМАДЯНСЬКА СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ  
ЯК СОЦІАЛЬНА УСТАНОВКА  

 
Постановка проблеми та її актуальність. Сучасний стан розвитку 

освіти в Україні характеризується становленням нової громадянської пара-
дигми освіти – створення умов для розвитку особистості і творчої самореа-
лізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, здатних 
ефективно працювати і навчатися протягом усього життя, оберігати і прим-
ножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, 
розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну. демократичну, соціальну та 
правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі виховання осо-
бистості присвячено чималу кількість психолого-педагогічних досліджень. 
Зокрема, досліджуються різні аспекти виховання особистості: морального 
виховання – В. Гаврилов, А. Донцов, В. Євдокимов, В. Оржеховська 
та інші; розвитку духовних потреб – В. Болгаріна, Е. Помиткін, 
В. Сухомлинський; громадянського виховання – В. Білоусова, І. Єрмаков, 
П. Ігнатенко, І. Мартинюк, О. Сухомлинська, В. Сухомлинський, К. Чорна 
й інші; національного виховання – Г. Ващенко, Г. Пустовіт, Ю. Руденко, 
М. Стельмахович, Р. Скульський, Є. Сявавко й інші. Поряд із цим у су-
часний період недостатньо вивчені результати формування громадянської 
спрямованості старшокласників.  

Мета статті – теоретично обґрунтувати громадянську спрямованість 
як соціальну установку особистості.  

Викладення основного матеріалу. У соціальній педагогіці під 
соціальною спрямованістю особистості розуміється така характеристика, 
яка відображає її устремління до участі у суспільному житті, її сприйняття 
і ставлення до різних сфер життєдіяльності суспільства, а також сукупність 
особистісних ставлень, психологічних особливостей, певних якостей осо-
бистості [5, с. 47]. Вивчення різних точок зору щодо розуміння спрямова-
ності особистості свідчить, що це поняття, в основному, трактується як 
структурно-особистісне утворення, яке відображає характер взаємовідно-
син особистості та суспільства і виражає суб’єктність особистості. 

Таким чином, можна сказати, що громадянська спрямованість харак-
теризує особистість з точки зору способу і характеру взаємовідносин 
індивіда з певною дійсністю і передбачає усвідомлене, відповідальне став-
лення  людей до суспільства. 

Проявом громадянської спрямованості особистості є її ставлення до 
суспільства, до дійсності, до людей, до самої себе. 

Ставлення, як визначають психологи і педагоги, можна розуміти як 
психологічний феномен, змістом якого є поява у людини такого психо-
логічного утворення, яке акумулює в собі результати пізнання конкретного 
об’єкта дійсності, інтеграції всіх емоційних відгуків на цей об’єкт і по-
ведінкової реакції на нього. Це певна система тимчасових зв’язків людини 
як особистості – суб’єкта з усією дійсністю і з її окремими аспектами 
(В. Мясищев [3, с. 49]). Звідси можна зробити висновок, що ставлення 
відображає, з одного боку, вплив на учнівську молодь  довкілля, вихован-
ня, набутого досвіду, а з другого – активність як члена суспільства, як 
суб’єкта власного розвитку. При цьому, на думку вчених, ядром цих став-
лень, які свідчать про сформованість громадянської спрямованості, є мо-
ральне становлення. Саме «моральністю людини опосередковуються усі 
соціальні відносини людини: політичні, правові, естетичні, науково-
пізнавальні, трудові, статеві тощо. Світ сучасної людини виступає для неї 
як світ олюднений саме тому, що через призму ставлення до людини бу-
дуються її відносини із світом» [3, с. 132].  

Звичайно, всі відносини проявляються в дії; змінюються, перетво-
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рюються і з’являються також у дії. Тому громадянська спрямованість прояв-
ляється та формується у конкретних справах. Діяльність виступає основною 
умовою і засобом прояву громадянської спрямованості. Завдяки їй і через 
неї людина пізнає світ, себе, формує свою самосвідомість, моральні та 
соціальні установки, реалізує власне «Я». І відповідно до того, на які саме 
сфери життєдіяльності спрямовані інтереси молодої людини, у яких фор-
мах і наскільки соціально цінно і особистісно значуще вона реалізує себе, 
настільки можна говорити про успішність і значущість прояву громадян-
ської спрямованості особистості [2, с.81–85]. 

Виходячи із мети нашого дослідження, ми вважаємо, що зміст гро-
мадянської спрямованості можна розглядати як інтегративне особистісне 
утворення, яке складається із певних компонентів. Спираючись на до-
слідження Е. Помиткіна [4], нами виявлено три структурні компоненти, які 
визначають можливість формування громадянської спрямованості особи-
стості: 1) пізнавальний, який включає в себе знання актуальних життєвих 
потреб, цільових установок, ціннісних орієнтацій, основних переконань 
особистості; 2) мотиваційний, тобто спрямованість ставлення людини до 
суспільства, до різних видів діяльності, до інших людей та до самої себе; 3) 
діяльнісний, тобто практична і морально-психологічна готовність особи-
стості проявляти громадянську спрямованість, наявність соціально цінного 
життєвого досвіду, знань, умінь і навичок, необхідних для утвердження в 
реальних умовах принципів, норм, правил, права і моралі.  

Розвиток усіх трьох компонентів громадянської спрямованості тісно 
пов’язаний між собою, оскільки у її характеристиці вони розглядаються як 
єдине ціле. Саме тому будь-яке послаблення розвитку одного з них неми-
нуче відбивається на двох інших, а також і на загальному рівні сформова-
ності громадянської спрямованості особистості. Взаємозв’язок, наявний 
між компонентами, сприяє тому, що посилення одного з них одночасно 
збагачуватиме й інші [1, с. 103]. 

У нашому дослідженні ми виходимо з того, що процес формування 
громадянської спрямованості старшокласників здійснюється у межах 
більш широкого процесу становлення особистості молодої людини 
і за своїм змістом співпадає з ним, включаючи, з одного боку, пізнавальний 
аспект – засвоєння соціального досвіду, моральної культури суспільства, 
а з другого – діяльнісно-практичний аспект, що пов’язаний із включенням 
старшокласників у виховну діяльність. 

У ході проведеного дослідження нами виявлено три важливі психо-
лого-педагогічні передумови, які визначають можливість формування гро-
мадянської спрямованості особистості. Кожна з них виступає певною умо-
вою успішного формування громадянської спрямованості, але окремо 
жодна з них не є достатньою. Лише в єдності вони відіграють свою роль. 

Першою передумовою розвитку громадянської спрямованості стар-
шокласників є наявність у них знань про сучасне довкілля, суспільство, 
людину, її стиль і норми поведінки. Безперечно, для глибокого осмислення 
наявних у суспільстві норм поведінки і вчинків людей старшокласники 
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оволодівають чималим обсягом знань про природу самої людини, її місце 
і роль у суспільстві, на що і має бути зорієнтований виховний процес. 
У цьому плані суттєве значення відіграють навчальні дисципліни: історія 
України, світова історія, правознавство, народознавство, світова та україн-
ська література тощо. 

У складному і багатогранному процесі соціального самовизначення  
старшокласників значну роль відіграє засвоєння ними норм суспільних 
відносин. Досить чималими можливостями щодо залучення старшоклас-
ників у соціальні зв’язки і взаємодію та багатогранну самореалізацію осо-
бистості має позаурочна виховна діяльність в умовах загальноосвітнього 
навчального закладу. Зміст і форми її організації формують у старшоклас-
ників розуміння особистісного і суспільного. У процесі цієї діяльності пе-
ред молодою людиною якнайповніше розкриваються основи громадянсь-
кої поваги і самоповаги, гідності, самовизначення у реальній дійсності. 
Тому включення старшокласників у позаурочну виховну діяльність є дру-
гою передумовою успішного формування їх громадянської спрямованості. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Успішне фор-
мування громадянської спрямованості старшокласників у виховному про-
цесі є досить тривалим. З одного боку, на формування громадянської 
спрямованості особистості впливають спеціальні фактори (спосіб життя, 
специфіка процесів, конфліктів, що наявні у соціумі тощо). З другого – 
сформована громадянська спрямованість є результатом засвоєння молодою 
людиною певного соціального досвіду, а умовою цієї сформованості є вла-
сна активна діяльність, спрямована на реалізацію суспільних, професійних 
і особистих потреб. Накопичення молодою людиною власного життєвого 
досвіду створює своєрідну базу для прояву себе як особистості у взаємодії 
з довкіллям, а в цілому – для прояву власної громадянської позиції. 

Перспективою нашого наукового пошуку є розробка психолого-
педагогічних умов  ефективного виховання громадянських якостей стар-
шокласників в умовах загальноосвітньої школи. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК ЗДОРОВОГО 

СПОСОБУ ЖИТТЯ У СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ  
ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Як відомо, здоров’я лю-

дини – один із найважливіших показників економічного, соціального та 
морального благополуччя суспільства. На жаль, соціально-економічні й 
екологічні кризи в країні зумовили значне погіршення здоров’я населення, 
особливо наймолодшої  і, як виявилось, найнезахищенішої його частини. 
За даними Міністерства охорони здоров’я України, нині на тисячу дітей – 
майже 1460 хворі. Лише 15% немовлят народжуються здоровими, 20 % 
дошкільнят мають хронічну патологію, 66 % першокласників – функціона-
льні або хронічні відхилення. Загальна захворюваність серед дітлахів за 
останні 10 років зросла на 50 % [3].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема збереження, 
зміцнення та відтворення здоров’я особистості розглядається з тих чи ін-
ших наукових позицій у працях філософів, медиків, психологів, соціологів 
(М. Амосов, Г. Апанасенко, Г. Борисов, М. Віленський, О. Газман, 
М. Гончаренко, Г. Зайцев, Г. Царегородцев, А. Щедрина й ін.). Концептуа-
льні основи здоров’язбережувального виховання закладені в працях  
І. Брехмана, Л. Новікової, Н. Полєтаєвої, М. Таланчука, Л. Татарнікової. 

Ранній досвід формування здорового способу життя у дітей та підлі-
тків висвітлено у працях А. Алчевської, С. Боткіна, Г. Ващенка, Д. Локка, 
І. Мечникова, М. Пирогова, С. Русової, К. Ушинського. Значний внесок у 
розробку та впровадження в практику діяльності освітнього закладу сис-
теми оздоровчого виховання дітей і молоді здійснили видатні українські 
педагоги А. Макаренко та В. Сухомлинський. Водночас залишається недо-
статньо вивченим питання формування умінь і навичок здорового способу 
життя дітей і молоді. 

Мета статті – здійснити теоретичний аналіз проблеми формування 
умінь і навичок здорового способу життя в соціально-педагогічній теорії і 
практиці. 

Викладення основного матеріалу. Зміни в соціально-культурному, 
економічному, політичному житті України викликали трансформацію ці-
лей і завдань освіти. Основним завданням сучасної школи стає виховання 
компетентної особистості, яка не тільки володіє знаннями, а й уміє засто-
совувати їх у житті, діяти адекватно у відповідних ситуаціях, адаптуватися 
до складних соціальних умов, долати життєві труднощі, підтримувати своє 
здоров’я на належному рівні, чинити опір негативним впливам. 
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Нам  імпонує визначення, яке дається в словник із соціальної педаго-
гіки, де уміння розглядаються як «засоби виконання певних дій», при чому 
зазначається, що вони можуть бути як практичними, так і розумовими [48, 
94]. Це визначення якнайбільше відповідає завданню формування умінь 
і навичок здорового способу життя як інтегративного явища. Приєдную-
чись до цієї думки, ми вважаємо, що уміння можуть бути конкретизовані 
стосовно різних складових здоров’я і нести навантаження фізичне, соціа-
льне, психологічне, моральне. До цього часу вміння прийнято класифіку-
вати як інтелектуальні, технічні, практичні. 

Знання та вміння перебувають у досить складній залежності. Для то-
го, щоб учень оволодів уміннями – тобто вмів рахувати, писати, читати, 
підтримувати здоров’я на належному рівні і таке інше, він має знати, як це 
робити. Здобувши знання, школяр вчиться застосовувати їх у практичній 
діяльності, це означає, що  в нього виробляються вміння. У процесі трену-
вань, під час практичної діяльності вміння вдосконалюються, через це й 
діяльність стає досконалішою. 

Але маючи певні знання, учень може не мати певних умінь і навпаки. 
Теоретичні знання щодо збереження й зміцнення здоров’я,  наприклад, ще 
не говорять про вміння, оскільки учень не завжди вміє застосовувати пра-
вила здорового способу життя у своїй практичній діяльності. Лише після 
того, як учень, виконавши ту чи іншу оздоровчу роботу самостійно, буде 
безпомилково й систематично використовувати певні правила, можна зро-
бити висновок щодо правильності застосування його знань на практиці.  

Формування умінь проходить кілька стадій. Спочатку – ознайомлен-
ня з умінням, усвідомлення його смислу. Потім – початкове оволодіння 
ним. Нарешті – самостійне виконання практичних завдань [3, с. 139]. Це 
можна продемонструвати на прикладі умінь здорового способу життя. За-
вданням першого етапу формування умінь здорового способу життя є не-
обхідність викликати інтерес до виконання певних оздоровчих або здо-
ров’язберігаючих дій. Для цього учнів озброюють валеологічними знання-
ми і стимулюють до відтворення оздоровчих дій, створюючи умови для 
порівняння та зіставлення. На другому етапі учнів навчають самостійно за-
стосовувати здобуті знання, які активізують їх мислення. На третьому – ві-
дбувається тренування, закріплення умінь виконувати певні дії. Поступово 
уміння переходять у  навички. 

С. Гончаренко вказує, що: «Навички – дії, складові частини яких 
у процесі формування стають автоматичними. За наявності навичок діяль-
ність людини відбувається швидше й продуктивніше… Навички необхідні 
у всіх видах діяльності: навчальній, трудовій, ігровій тощо. Формуються 
навички на основі застосування знань про відповідний спосіб дії шляхом 
цілеспрямованих планомірних вправлянь» [1, с. 89].  

Отже, знання перетворюються на навички тільки шляхом постійних 
вправ. При цьому вправи мають спиратися на усвідомлення людиною мети 
конкретної вправи. Навичка – це дія, яка шляхом багаторазового повто-
рення доведена до автоматизму.  
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Процес формування навички охоплює визначення його компонентів і 
таке оволодіння операцією, яка дає змогу досягти найвищих показників на 
основі вдосконалення та закріплення зв’язків між компонентами, їх авто-
матизації та високого рівня готовності дії до відтворення. 

Формування навичок проходить у три етапи:  
1. Шляхом роз’яснення та демонстрування учням допомагають за-

своїти правила, основні прийоми, послідовність дій та діяльності.  
2. Відбувається удосконалення й координація окремих дій та діяль-

ності у процесі їх виконання.  
3. Шляхом неодноразового виконання вправ, повторення позитивних 

вчинків і дій досягається автоматизація в їх виконанні, набуваються міцні 
навички. 

«Між уміннями і навичками існує тісний зв’язок. Вміння – це готов-
ність до свідомих і точних дій, а навичка – автоматизована ланка цієї дія-
льності»” [2, с. 21]. Елементи умінь часто переходять у навички. Навички 
виробляються в усіх видах навчальної діяльності. Специфічним методом 
формування навичок є вправи. Вміння та навички – це різні сторони однієї 
діяльності. Вони тісно пов’язані між собою, взаємодоповнюються та забез-
печують найкращий перебіг діяльності. Отже, навички є необхідним ком-
понентом уміння – здатності людини робити щось, основаної, в свою чер-
гу, на знаннях, досвіді й навичках. Уміння характеризуються повільним 
виконанням дій, можливістю помилкових дій, необхідністю у довільній 
увазі людини, свідомому контролі. Навичка є автоматизованим компонен-
том уміння. Успіх у формуванні умінь учнів залежить від знання кожного 
результату виконання навчальної вправи, від розуміння учнем суті своєї 
помилки [2, с. 122]. 

Теоретичний аналіз змісту понять «уміння» і «навички» дає підставу 
визначити «уміння здорового способу життя» як засвоєні людиною на осо-
бистому досвіді способи, або здатність виконання оздоровчих дій, а «нави-
чки здорового способу життя» – як дії,  сформовані шляхом повторення 
в процесі оздоровчої діяльності, і є автоматизованими компонентами сві-
домої валеологічної поведінки. «Уміння та навички здорового способу 
життя, – зазначає О. Яременко, – дають змогу людині протягом життя під-
тримувати своє здоров’я на належному рівні, протистояти негативним 
впливам, небезпечним для здоров’я, приймати правильні рішення щодо 
власного способу життя» [3, с. 148]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. В процесі фор-
мування умінь і навичок здорового способу життя особистості необхідно 
враховувати три основні валеологічні  взаємопов’язані елементи:  валеоло-
гічну  освіченість,  валеологічну свідомість, валеологічну поведінку. При 
цьому інформація про здоров’я й способи його збереження впливає на роз-
виток свідомості особистості, визначає її ставлення та поведінку. Виходячи 
з цього, валеологічна освіта школярів має на меті створення інформаційно-
го середовища, яке забезпечило б їм можливість пізнання себе і своїх фізи-
чних, фізіологічних, інтелектуальних особливостей, створило б умови для 
пошуку шляхів збереження й зміцнення здоров’я. Подальшого вивчення 
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і розвитку потребують такі питання: особливості особистісно орієнтовано-
го підходу до формування вмінь і навичок, що зберігають і зміцнюють 
здоров’я; зміст, форми і методи формування здоров’язберігаючих умінь 
і навичок в учнів різних вікових груп закладів інтернатного типу. 
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СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПРОФІЛАКТИКИ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ 
ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО  

СЕРЕДОВИЩА ТЕХНІКУМУ 
 

Постановка проблеми та її актуальність. Підлітки із властивою їх 
віку чуттєвістю виявляються найбільш незахищеними і безпомічними пе-
ред життєвими труднощами. Негативні життєві ситуації, в яких опиняється 
або може опинитись підліток, створюють передумови виникнення бажання 
відходу від реальності шляхом штучної зміни свого психічного стану, за-
вдяки прийому різноманітних хімічних речовин чи постійній фіксації ува-
ги на певних видах діяльності. Адиктивна поведінка молодої людини обу-
мовлена певними факторами. Виявлення і дослідження сукупності причин, 
мотивів, обставин або дій особистості, що є прихованими механізмами 
адиктивності індивіда, мають дуже важливе значення в профілактиці пове-
дінки, яка привертає до себе увагу порушенням певних норм суспільства. 
У зв’язку з цим слід приділити увагу розробці комплексу заходів щодо по-
передження адиктивної поведінки молоді, як однієї з форм деструктивної 
(руйнуючої) поведінки, що наносить шкоду не тільки молодій людині, 
а й усьому суспільству. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У межах педагогічного 
аспекту проблемі профілактики адиктивної поведінки у підлітків присвя-
чені роботи І. Звєрєвої, Г. Золотової, А. Лічко, В. Лютого, Н. Максимової, 
В. Оржеховської, С. Толстоухової, І. Фіцули. Соціально-педагогічні основи 
запобігання відхиленням у поведінці школярів вивчали О. Безпалько, 
А. Капська, С. Харченко та ін. Вивченням змісту, форм, методів, засобів 
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педагогічної профілактики адиктивності неповнолітніх в загальноосвітній 
школі займались Г. Власюк, Г. Голобородько, В. Маюров, О. Пилипенко 
та ін. Теоретичні основи профілактичної роботи хімічних залежностей 
та особливості організації її з молоддю в умовах освітнього закладу 
досліджували В. Бітенський, П. Братусь, Д. Колесов, Т. Мартинюк, 
В. Шабаліна, І. Шишова, питаннями профілактики нехімічних адикцій 
у молодих людей вивчали А. Войскунський, А. Голдберг, М. Гріффітс, 
П. Мунтян, К. Суррат, К. Янг. 

На жаль, на сьогоднішній день проблему профілактики адиктивної 
поведінки підлітків в умовах навчально-виховного середовища технікуму 
недостатньо висвітлено у сучасній соціально-педагогічній науці. 

Мета статті. Мета цієї роботи полягає в тому, щоб розглянути сут-
ність, фактори виникнення, види та етапи профілактики адиктивної пове-
дінки підлітків в умовах навчально-виховного середовища технікуму. 

Викладення основного матеріалу.  Адиктивна поведінка (в перек-
ладі з англійської «addiction» – схильність, згубна звичка) – зловживання 
одним або декількома хімічними речовинами, що протікає на тлі зміненого 
стану свідомості [2, с. 29]. 

Профілактика адиктивної поведінки неповнолітніх особливу значи-
мість здобуває в підлітковому віці. По-перше, це нелегкий кризовий етап у 
становленні особистості, що відбиває не тільки суб’єктивні явища процесу 
розвитку, але й кризові явища суспільства. По-друге, саме в цьому віці по-
чинається період кардинальних змін у сфері свідомості, діяльності, систе-
ми взаємовідносин тощо. Підлітки починають усвідомлювати себе части-
ною суспільства і знаходять нові суспільно значимі позиції; роблять спро-
би у самовизначенні. 

Ефективна профілактика адиктивної поведінки підлітків передбачає 
знання факторів, що обумовлюють це негативне явище. Вивчення наукової 
літератури з означеної проблеми [1; 3; 5; 7] дозволяє стверджувати, що 
в даний час найбільш поширеними факторами формування адиктивної по-
ведінки є: соціальні, педагогічні, економічні, індивідуально-біологічні і ін-
дивідуально-психологічні особливості особи.  

Вважаємо доцільним більш детально їх розглянути. Спочатку про-
аналізуємо соціальні фактори, що характеризуються впливом на підлітків 
соціального середовища в цілому, в складовими якого є засоби масової ін-
формації, мода, вплив групи однолітків, дуже боязка або агресивна поведі-
нка в академічній групі, невдала участь в позааудиторних заходах, прина-
лежність до „знехтуваних”, успішність або неуспішність адаптації дитини 
в навчальному закладі, неспроможність впоратись із суспільними задача-
ми, терпиме ставлення суспільства до поведінкових відхилень, дискримі-
нація за будь-якою ознакою, недостатність соціально-позитивного досвіду, 
зниження морально-етичного рівня населення [1, с. 133–139]. 

Також суттєво впливають на формування адиктивної поведінки не-
повнолітніх педагогічні фактори – криза інституту сім’ї, виховання в непо-
вній сім’ї, завищені вимоги батьків до дитини, родинні порушення і дис-
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функції, дисфункції навчального середовища, низька мораль і моральність 
педагогів, слабка система організації дозвілля для молоді [4, с. 56–59]. 

Продовжуючи аналіз факторів формування адиктивної поведінки під-
літків, перейдемо до висвітлення не менш важливих – економічних факторів, 
що поділяються на дві групи: фактори глобального характеру (інтеграція 
нашої країни у всесвітню ринкову систему з усіма наслідками, що звідси 
випливають, нестабільність соціально-економічної ситуації, зниження 
життєвого рівня населення, майнове розшарування суспільства, безробіття, 
доступність алкоголю та тютюну для неповнолітніх) та традиційні – фак-
тори, що властиві тільки нашій країні, окремим її регіонам, прошаркам 
і групам населення, наприклад, толерантне ставлення до таких явищ як ал-
коголізм та паління [3]. 

Формуванню адиктивної поведінки неповнолітніх сприяють також 
фактори індивідуально-біологічного характеру [7]: демографічні (вік, 
стать, національність, раса, освіта), генетичні (спадковість до нервово-
психічних захворювань, затримка психічного розвитку, органічні ураження 
мозку, хронічні хвороби, важкі соматичні захворювання, пошук нових від-
чуттів, гіперактивність і дефіцит уваги, чутливість до болю, алкоголізм у 
батьків, родичів), родинні – несприятливе мікросередовище (спотворені 
сімейні стосунки, що приводять до неправильного засвоєння соціальних 
ролей, авторитаризм, насильство в сім’ї, образи, зневажливе ставлення, по-
рушення емоційних взаємин батьків), несприятлива сімейна атмосфера 
(асоціальна або кримінальна поведінка близьких, зловживання батьками 
алкоголю, психотропних речовин, наркотиків або медикаментів чи страж-
дання від психічних захворювань), неправильне виховання (гіпо- або гіпе-
ропіка, надконтроль), відсутність взаєморозуміння в родині та піклування з 
боку батьків (дитина постійно відчуває свою непотрібність, позбавлена ла-
ски та любові, бездоглядність). 

Також слід зазначити, що не менш вагомими у формуванні адиктив-
ної поведінки підлітків є фактори індивідуально-психологічного характе-
ру: наслідування більш старшим або авторитетним одноліткам, прагнення 
до самоствердження, бажання виглядати дорослим та незалежним вiд до-
рослих, моральна незрілість особистості (негативне ставлення до навчання, 
вузьке коло й нестійкість інтересів, відсутність захоплень), негативні риси 
характеру (завищена чи занижена самооцінка, авантюризм, підвищена три-
вожність, імпульсивність, схильність до ризикованої поведінки), „протест-
ні” реакції, напрямлені проти старших (батьків, педагогів), низький опір 
емоційному навантаженню, підкорення тиску та погрозам, цікавість, пот-
реба змінити психічний стан у стресовій ситуації, недостатня соціальна 
адаптація [3, с. 68–71]. 

Отже, вище нами було проаналізовано групи факторів формування ади-
ктивної поведінки підлітків, які на наш погляд, необхідно використовувати у 
процесі профілактики в умовах навчально-виховного середовища технікуму. 

Відповідно до завдань даної статті розглянемо сутність і види профі-
лактики. Зокрема, під профілактикою ми розуміємо комплекс науково-
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обґрунтованих і своєчасно застосованих форм, методів, засобів виховання, 
спрямованих на створення оптимальної соціальної ситуації розвитку підлі-
тків, яка сприятиме прояву їх активності в різних видах діяльності та збе-
реженню здоров’я [7]. 

Визначившись із сутністю профілактики, перейдемо до аналізу видів 
профілактики адиктивної поведінки неповнолітніх. Вивчення наукової лі-
тератури [4; 6; 8] дає підстави стверджувати, що науковці класифікують 
профілактику за вибором об’єкта впливу та етапом розвитку проблеми.  

Значущою для нашого дослідження є точка зору В. Оржеховської, 
згідно якої профілактика за вибором об’єкта впливу буває: загальною 
(охоплює молодь певної вікової групи в загальноосвітньому навчальному 
закладі та являє собою комплекс заходів щодо виявлення причин, які по-
роджують протиправне діяння, і умов, що сприяють здійсненню правопо-
рушень, з подальшим їх усуненням), спеціальною (орієнтована на підліт-
кові групи, котрі знаходяться в умовах, які підвищують імовірність загост-
рення проблеми адиктивності – підлітки групи «ризику «), індивідуальною 
(спрямована на окремих підлітків з метою подолання специфічних для них 
проблем) [6]. 

У нашому дослідженні ми беремо за основу класифікацію профілак-
тики адиктивної поведінки підлітків в умовах навчально-виховного сере-
довища технікуму, що залежить від етапу розвитку проблеми, а саме пер-
винну (спрямована на попередження проблеми задовго до можливого мо-
менту її виникнення, на створення сприятливих умов розвитку, навчання, 
виховання, адаптації підлітка до умов навчального закладу), вторинну 
(ґрунтується на результатах діагностики соціальної ситуації розвитку кон-
кретного підлітка, і є як індивідуальною, так і колективною в плані корек-
ції системи його життєдіяльності), третинну (передбачає заходи, які про-
водяться з підлітками, котрі мають відхилення в поведінці та спрямована 
на запобігання несприятливих їх наслідків) [8, с. 364]. 

Згідно останньої класифікації нами буде організована експеримента-
льна соціально-педагогічна робота із профілактики адиктивної поведінки 
неповнолітніх в умовах навчально-виховного середовища технікуму. 

Висновки. Адиктивна поведінка – це зловживання одним або декі-
лькома хімічними речовинами, що протікає на тлі зміненого стану свідо-
мості. Факторами, що негативно впливають на виникнення та поширення 
адиктивної поведінки підлітків є соціальні, педагогічні, економічні, індиві-
дуально-біологічні і індивідуально-психологічні особливості особи. Вище-
зазначені групи факторів потрібно обов’язково враховувати при проведен-
ні профілактичної роботи щодо адиктивної поведінки підлітків у ВНЗ І–ІІ 
рівня акредитації. Профілактика адиктивної поведінки неповнолітніх 
в умовах навчально-виховного середовища технікуму має включати такі 
види: за об’єктом впливу – загальну, спеціальну, індивідуальну та за 
етапом розвитку проблеми – первинну, вторинну, третинну. 
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А. В. Крижановська, Н. А. Коношенко 
 

ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ 
ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Сьогодні зусилля зарубі-

жних та вітчизняних вчених спрямовані на узгодження економічного, соці-
ального та екологічного аспектів розвитку суспільства, без чого неможливе 
збереження цивілізації та природи. Майбутнім суспільним потенціалом, 
від якого залежатиме екологічно доцільний економічний та соціальний ро-
звиток людства, є молодь. Отже, досягти такого розвитку можна за умови 
екологічного виховання підростаючого покоління. Хоч екологічне вихо-
вання здійснюється протягом всього життя людини, старший шкільний вік 
– один з найважливіших у освітньо-виховній ланці, оскільки характеризу-
ється розширенням кола соціальних ролей, зміною потреб та інтересів осо-
бистості, формуванням ставлення до себе та оточуючої дійсності, психоло-
гічною готовністю особистості до самовизначення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичним та практич-
ним аспектам екологічного виховання учнів у шкільному навчально-
виховному процесі приділяється велика увага. Про це свідчать праці А. За-
хлєбного, І. Звєрєва, І. Суравєгіної (наукове трактування методологічних 
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положень екологічної освіти і виховання), Н.Пустовіт, А.Сиротенка, 
В.Коваль, Г. Волошиної, А.Волкової, В. Шарко (особливості екологічної 
освіти і виховання в процесі вивчення окремих шкільних предметів), 
Н. Левчук, А.Уразалієва (факультативне вивчення екологічних проблем) 
тощо. Характерною особливістю зазначених досліджень є спрямування 
формувальних впливів на пізнавальну активність, чуттєву сферу та еколо-
гічно доцільну діяльність особистості. Отже, вивчення й узагальнення нау-
ково-педагогічної літератури показало, що виховання ціннісного ставлення 
учнів до природи найменш досліджене стосовно старшого шкільного віку. 

Мета статті – здійснити теоретичний аналіз технологій формування 
у старшокласників ціннісного ставлення до природи. 

Викладення основного матеріалу. Для забезпечення особистісної 
зрілості старшокласників у взаємодії зі світом природи виховні технології 
необхідно спрямовувати на розвиток в учнів здатності до адекватної само-
оцінки, толерантного сприйняття позиції інших людей; задіяння внутріш-
нього механізму відповідальності під час контактів з природою.  

У нашому експериментальному дослідженні використовується декілька 
взаємопов’язаних особистісно орієнтованих технологій, кожна з яких сприяє 
розвитку певних якостей особистості, а всі разом забезпечують комплексний 
вплив, необхідний для особистісного розвитку старшокласників. До таких 
технологій належать серія соціально-психологічних тренінгів, самоаналіз 
ставлення старшокласників до природи на основі спеціальної програми, 
творча проектна діяльність екологічного змісту. Сутність та послідовність 
використання зазначених технологій обумовлюється дотриманням психо-
логічного механізму формування цінностей особистості. 

Процедура тренінгів не допускає пригнічування емоцій учня, оскіль-
ки це занижує його самооцінку, гальмує розвиток внутрішніх процесів са-
мовдосконалення, тому вправи спрямовуються на усвідомлення стар-
шокласниками недоречності негативних емоцій стосовно об’єктів природи, 
надають емоційним проявам учнів такого спрямування, що виключає їх 
негативний вплив на світ природи [3, с. 56]. 

Для старшого шкільного віку характерне розширення кола осо-
бистісно значущих емоційних відношень, диференційованість емоційних 
реакцій. Це викликано тим, що старшокласник намагається зрозуміти про-
блемний характер свого внутрішнього та зовнішнього життя, віднайти своє 
місце в суспільстві [1, с. 98]. Таким чином, для спонукання емоційних пе-
реживань старшокласників стосовно світу природи виховні технології зба-
гачено виховними ситуаціями, що передбачають: надання конкретних 
знань про взаємодію з об’єктами природи, необхідність сталого розвитку 
суспільства; організацію діяльності, спрямованої на активне осмислення 
учнями наданої інформації і посилення емоційних переживань; спонукання 
до пригадування пережитого, що постає своєрідним стимулом самостійної 
діяльності; систематичне створення нових емоційно насичених ситуацій. 

Орієнтуючись на ці вимоги, нами розроблено два соціально-
психологічних тренінги збагачення почуттєвого досвіду «Обмінюємося 
враженнями» та «Я-об’єкт природи». Вони мають дискусійно-ігровий ха-
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рактер, підпорядковані меті підвищення рівня позитивного емоційного 
сприйняття природних об’єктів, активізації емоційних проявів щодо світу 
природи. Процедура кожного тренінгу займає 45 хвилин, кількість учасни-
ків – від 15 до 20 осіб. 

Зазначені технології сприяють систематизації знань учнів про 
об’єкти природи, посилюють їх емоційне сприйняття, усвідомлення зна-
чущості цих об’єктів у біологічній різноманітності та у житті людей, роз-
вивають увагу, самоконтроль та саморегуляцію старшокласників у став-
ленні до них.  

На основі посилення емоційних проявів стосовно світу природи, 
стимулюються потреби старшокласників у об’єктах природи та мотиви збе-
реження природи. Як зазначено у психологічній літературі, у будь-якій 
емоції людини виявляється актуалізована потреба [1, с. 40]. Формування 
емоцій є початковою сходинкою у задіянні внутрішніх механізмів, що спри-
чинюють ціннісне ставлення особистості до природи. Сформовані емоційні 
реакції, емоційні стани підсилюють інші психічні процеси особистості – по-
треби, мотиви тощо, тому важливим є виховний вплив на ці процеси з ме-
тою перетворення їх на стійке особистісне ставлення до природи. 

На наступному етапі виховної роботи нами застосовується самоан-
аліз особистісного ставлення до природи на основі спеціальної програми, 
як одна з найбільш ефективних технологій у старшому шкільному віці, ко-
ли актуалізується потреба особистості працювати над собою. Програма са-
моаналізу пропонується після актуалізації потреб старшокласників 
у об’єктах природи з метою уточнення й переосмислення особистого став-
лення до природи, знаходження рішення деяких питань, що хвилюють 
школярів, зміни стереотипного мислення. Самоаналіз сприяє формуванню 
реалістичних уявлень старшокласників про себе, переосмисленню своїх 
здібностей та можливостей у взаємодії з природою, формуванню потреби у 
відповідному самовихованні, дає змогу вчителю враховувати індивідуальні 
темпи учнів і надавати диференційовану допомогу у вихованні ціннісного 
ставлення до природи [4]. Аналіз потенційних можливостей програм само-
аналізу свідчить, що вони сприяють формуванню таких ознак особистісної 
зрілості, як прийняття себе, розуміння себе, відповідальна свобода, 
цілісність, динамічність, творча адаптивність, а також моральна зрілість. 

 Завершальним етапом процесу виховання ціннісного ставлення 
старшокласників до природи виступає творче проектування, що сприяє за-
доволенню актуалізованих потреб старшокласників у взаємодії з об’єктами 
природи, активізації творчого потенціалу учнів, надає можливість вільного 
вибору в прийнятті певних рішень. Творче проектування являє собою про-
ектну діяльність, «яка передбачає розв’язання однієї або цілої низки про-
блем, показ практичного застосування набутих знань»[2, с. 17].  

У педагогічній практиці розрізняють такі типи проектів: дослідницькі; 
творчі; ігрові; інформаційні; практично-орієнтовані [2, с. 23]. У нашому до-
слідженні перевага надається творчим проектам, як таким, що найбільше 
спонукають особистісний розвиток старшокласників. У творчих проектах 
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кожен учень проявляє особисту ініціативу, пропонує свої ідеї під час вико-
нання проекту; діяльність учнів розвивається, підпорядковуючись кінцевому 
результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників 
проекту. Таким чином, творчі проекти забезпечують підвищення рівня знань 
з проблем довкілля, сприяють корекції ставлення школярів до об’єктів при-
роди, розвивають екологічну відповідальність учнів.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Оскільки 
найрухливішим структурним компонентом особистості є емоції, процес 
виховання ціннісного ставлення до природи має розпочинатися тренінга-
ми, що коректують емоційні ставлення учнів до природи та водночас сут-
тєво впливають на їх потребнісно-мотиваційну сферу. На основі розши-
рення потреб у об’єктах природи, зміни характеру мотивації взаємодії з 
природою учні залучаються до технологій самоаналізу особистого став-
лення до природи та пошуку шляхів самовдосконалення. Завершувальним 
етапом процесу виховання ціннісного ставлення старшокласників до при-
роди виступає творче проектування, що сприяє активізації творчого потен-
ціалу учня, надає можливість вільного вибору у прийнятті рішень. Творчі 
проекти націлені на далеку й близьку перспективи, що відповідає харак-
терній ознаці старшого шкільного віку: оцінювати теперішнє з позиції 
майбутнього.  

Перспективи подальшого дослідження пов’язані із запровадженням у 
старших класах ЗОШ окремого узагальнюючого курсу „екологія”, ширшому 
залученні батьків до екологічного виховання учнів, розробкою технологій 
екологічного виховання залежно від профілю навчання старшокласників.  

 
Список використаної літератури 

 
1. Дерябо С. Д. Экологическая педагогика и психология : учебн. 

пособие для студетнов вузов / Дерябо С. Д., Ясвин В. А. – Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2006. – 480 с. 

2. Килпатрик В. Х. Метод проектов / Килпатрик В. Х. – Л. : Брокгауз-
Ефрон, 2005. – 143 с. 

3. Марасанов Г. И. Социально-психологический тренинг / 
Г. И. Марасанов. – М. : Совершенство, 2008. – 208 с. 

4. Харченко С. Я. Соціально-педагогічні технології : навч.-метод. по-
сіб. для студентів вищ. навч. закл. / Харченко С. Я., Краснова Н. П., Хар-
ченко Л. П. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 552 с. 

 
 

А. Ю. Литвинкович, Н. А. Коношенко 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ 

 



231 

Постановка проблеми та її актуальність. Реформи у суспільстві 
загалом  і в освіті зокрема тісно пов’язані з необхідністю вирішення пев-
них соціально-педагогічних проблем. Соціально-економічні зміни, прита-
манні сьогоденню, загострюють проблему правового виховання підроста-
ючого покоління. Необхідність розв’язання цих освітянських проблем 
зумовила пошук нових підходів до організації правовиховної роботи 
зі школярами, зокрема у загальноосвітніх школах-інтернатах. Незважаючи 
на те, що в Україні досить давно функціонують загальноосвітні заклади ін-
тернатного типу, в яких здійснюється правове виховання підростаючого 
покоління, ефективність їхньої діяльності є недостатньою. Перебудова ви-
ховної роботи з учнями в загальноосвітніх школах-інтернатах потребує се-
рйозної уваги вчених і практиків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні засади діяль-
ності шкіл-інтернатів розроблялися в роботах  Б. Кобзаря, О. Кузьміної, 
Є. Постовойтова, В. Слюсаренка й ін. Актуальними для нас також стали 
висновки і результати досліджень з теорії правового виховання та органі-
зації навчально-виховного процесу в школах-інтернатах П. Вербицької 
(правове виховання у системі громадянської освіти), В. Дубровського (фу-
нкції правової культури), С. Карпенчук  (правове виховання у системі на-
ціонального виховання), Л. Канішевської (нові підходи щодо реалізації ви-
ховної діяльності в школах-інтернатах), Л. Кузьменко (правова вихованість 
як компонент соціальної зрілості особистості), С. Нікітчиної (взає-
мозв’язок морального і правового виховання), В. Оржеховської (профілак-
тика правопорушень серед неповнолітніх), М. Подберезського (структура і 
поетапність реалізації правового виховання), О. Пометун (вивчення прак-
тичного права), А. Сиротенка (правове виховання школярів на уроках гео-
графії) та ін. Разом з тим, аналіз теоретичних досліджень та існуючої педа-
гогічної практики дає змогу стверджувати, що проблема правового вихо-
вання учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів ще мало досліджена. 

Мета статті – науково обґрунтувати психолого-педагогічні засади 
правового виховання старшокласників шкіл-інтернатів 

Викладення основного матеріалу. Ранньоюнацький вік (15–17 ро-
ків) у циклі особистісного розвитку займає одне з особливих місць, оскіль-
ки в цей час відбувається перехід від дитинства до дорослості. Біологічно – 
це період завершення фізичного дозрівання. У цьому віці спостерігається 
загострення інтересу старших школярів до визначення свого власного «Я», 
до пізнання і перетворення світу відповідно до ідеалів свободи, добра, кра-
си; здійснюється поступовий перехід від колективної (групової) самосві-
домості та ідентифікації себе з певною малою групою до загальнолюдської 
самосвідомості та усвідомлення своєї  неповторності. Саме в цей період 
зароджуються основні риси зрілої особистості, формуються основні якості, 
механізми регулювання правомірної поведінки [2, с. 36]. 

Виділяючи психолого-педагогічні особливості старшокласників 
шкіл-інтернатів, у тому числі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, ми повинні враховувати сучасну історичну ситуацію, 
в якій відбувається їхній розвиток, їхній соціальний статус, стать, індиві-
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дуально-типологічні властивості. На думку фахівців, для учнів шкіл-
інтернатів характерним є практично орієнтований тип мислення, недостат-
ній рівень розвитку образного, абстрактного, логічного мислення, пізнава-
льної активності, конструктивна дія без опори на зразок, що потребує ак-
тивної роботи уявлення, викликає труднощі [3, с.32]. 

С. Рубінштейн вказував, що формування особистості починається 
з самопізнання і з появою потягу до свідомого оформлення свого «Я» са-
модіяльним шляхом [4, с. 57]. Тобто, інакше кажучи, особистістю не наро-
джуються, а нею стають; людина творить сама себе, вступаючи у проти-
стояння із власне природним. Людина повинна бути діяльною і самодіяль-
ною. Саме у різних видах діяльності реалізується правове виховання і ви-
никають основи  правової культури. У навчанні засвоюються основи пра-
вових знань; у грі, спілкуванні, праці – реалізується право відповідно на 
навчання, на дозвілля. Через відносини з іншими людьми у старшокласни-
ка формуються відповідні потреби й інтереси, цінності та мотиви, правові 
переконання. 

Л. Виготський збагатив зміст цього поняття і ввів у теорію навчання і 
розвитку. Він обґрунтував положення про те, що найактивніше засвоєння 
сукупності знань і вмінь світу дорослих відбувається тоді, коли вони збі-
гаються в часі з оптимальними періодами  сензитивного віку [1]. Відомо, 
що у підлітковому віці людина найбільш зорієнтована на засвоєння абст-
рактних, узагальнених уявлень і систем понять. А в ранній юності відбува-
ється «наповнення» свідомості узагальненими моральними і правовими 
оцінками та судженнями. А оскільки правосвідомість є різновидом суспі-
льної свідомості, то, зрозуміло, що ранньоюнацький  вік є сприятливим для 
розвитку правової свідомості особистості. 

Саме старший шкільний вік є сприятливим періодом для формування у 
людини ідеалів, у тому числі й правових, що є важливою передумовою для  
більш повного та перспективного самовизначення,  свідомої самореалізації та 
самовдосконалення. Ідеальний образ свого майбутнього «я» – це та мета, яка 
дозволяє особистості скерувати і об’єднати всі її зусилля щодо власного вдо-
сконалення, надає кожному з цих зусиль певного життєвого сенсу. 

Саме тому, на нашу думку, розвиток моральних якостей старшоклас-
ників шкіл-інтернатів, їх відповідальності, принциповості, законослухня-
ності  є основою реалізації правового виховання та формування правової 
культури особистості. І від того, яким увійде у самостійне життя молода 
людина, як впишеться у суспільні процеси, наскільки активно братиме уч-
асть у суспільному житті, розв’язанні завдань, які нині стоять перед укра-
їнським суспільством, значною мірою залежить доля країни, її завтрашній 
день.  

Одним із важливих чинників правового виховання у ранньоюнаць-
кому віці є процес соціалізації особистості. У цьому віці пріоритетного 
значення набуває діяльнісно-інноваційна   модель соціалізації індивіда, ко-
тра потребує від особистості психологічної готовності та здібностей до ін-
дивідуального творчого самовизначення і самоздійснення, визначення сво-
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го місця у суспільстві і вибору своїх ролей; самозміни та зміни життєвих 
обставин у світі, що динамічно розвивається; пошуку і реалізації альтерна-
тивних шляхів і способів самоактуалізації; організації кваліфікованої пси-
хологічної допомоги собі у критичних життєвих ситуаціях на основі су-
часних знань і програм [3, с. 23]. 

Правове виховання старшокласників органічно пов’язане з розвит-
ком  їх соціальної зрілості. Ми погоджуємося з думкою М. Фіцули [5], що 
соціальна зрілість є цілісним усвідомленням і реалізацією в діяльності осо-
бистості її основних соціальних і психологічних якостей і властивостей. 
Джерелом формування соціальної зрілості особистості виступають здібно-
сті, потреби, інтереси, ціннісні орієнтації, які реалізуються в конкретній 
духовній і практичній діяльності, що має соціальну та особистісну значу-
щість. Саме значущість визначає включення особистості у виконувану дія-
льність, способи і засоби досягнення мети цієї діяльності, її мотиви. Пози-
ція особистості, реалізована в суспільній і особистісній діяльності, виражає 
сукупність її соціально-психологічних якостей і властивостей. 

Продовжуючи науковий пошук у зазначеному напрямі, зауважимо, 
що правове виховання можна розглядати у широкому та вузькому розу-
мінні. у широкому розумінні воно характеризується як вплив усіх правових 
чинників суспільного життя, в тому числі й правової системи, на форму-
вання в індивідів і колективів людей певних правових якостей, що відпові-
дають досягнутому в суспільстві рівневі правової свідомості та правової 
культури. У вузькому розумінні це – цілеспрямований, повсякденний, сис-
тематичний вплив юридичної теорії та практики на свідомість людей з ме-
тою виховання у них відповідного рівня правової  свідомості, культури та 
зразкової правомірної поведінки. Метою правового виховання є: форму-
вання правосвідомості громадян і підвищення на цій основі їхньої правової 
культури, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав 
і обов’язків перед суспільством і державою, з глибокої поваги до законів 
і правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати за-
кріплені в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активної 
участі в управлінні державними справами, боротьби з порушниками законів. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Ранньоюнаць-
кий вік є сензитивним періодом як  для особистісного ставлення в цілому, 
так і для розвитку правосвідомості та правової культури зокрема. Саме 
в цей віковий період визначаються ціннісні орієнтації особистості, вибір 
смислу життя, формуються ідеали і прагнення до самовизначеності, само-
детермінації, йде активний процес становлення соціальної зрілості. Проте 
старшим школярам шкіл-інтернатів притаманні також і такі вікові особли-
вості, як індивідуалізм, вузький практицизм, діляцтво, відкритість негати-
вним впливам. Тому виховання правосвідомості, правової відповідальнос-
ті, соціально значущої поведінки в цьому віці набуває особливого значен-
ня. Перспективою нашого наукового пошуку є розроблення системи пра-
вового виховання старшокласників в умовах школи-інтернату. 
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СУТНІСТЬ І ЗМІСТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ  
ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ  

 
Постановка проблеми та її актуальність. В Україні останніми ро-

ками в усіх сферах життя та освітнього процесу відбуваються зміни, які 
призводять до різноманітних поведінкових відхилень у підлітків. Незва-
жаючи на те, що до проблеми профілактики девіантної поведінки прикуто 
увагу багатьох науковців, кількість девіантних підлітків не припиняє зрос-
тати. Спроби ефективної профілактики девіантної поведінки підлітків 
ускладнені тим, що в практичній діяльності загальноосвітньої школи від-
сутня цілісна система, яка б передбачала соціально-педагогічну роботу 
із запобігання одночасно всіх актуальних видів девіантної поведінки, ви-
ходячи з думки про те, що всі девіації пов’язані та взаємозумовлені певним 
чином. Тому проблема соціально-педагогічної профілактики девіантної 
поведінки підлітків у діяльності загальноосвітньої школи є актуальною 
й потребує подальшого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення сучасних літе-
ратурних джерел у галузі соціальної педагогіки показав, що проблему деві-
антної поведінки та її профілактики досліджували багато науковців, серед 
яких можна назвати такі імена, як Н. Агетик, О. Безпалько, М. Галагузова, 
Н. Заверико, І. Звєрєва, Л. Козаков, С. Коношенко, Л. Мардахаєв, 
А. Мудрик, Р. Овчарова, С. Омельченко, В. Оржеховська, М. Фіцула, 
С. Харченко та ін. Аналіз розробленості проблеми девіантної поведінки 
в літературі, показав, що на сьогодні вже накопичено значний теоретичний 
і емпіричний матеріал з проблеми девіантної поведінки та її профілактики. 
Проте, досі недостатньо розкрито технології діяльності провідного інсти-
туту соціалізації – загальноосвітньої школи − у попередженні девіантної 
поведінки підлітків, відсутня науково обґрунтована система соціально-
педагогічної профілактики девіантної поведінки підлітків у діяльності за-
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гальноосвітньої школи, яка б охоплювала профілактику одночасно всіх ви-
дів девіантної поведінки, поширених у підлітковому середовищі.  

Мета статті – теоретично обґрунтувати сутність і зміст соціально-
педагогічної профілактики девіантної поведінки підлітків. 

Викладення основного матеріалу. Словник із соціальної педагогіки 
тлумачить профілактику як  сукупність заходів, спрямованих на охорону здо-
ров’я, попередження виникнення й поширення хвороб людини, поліпшення 
фізичного розвитку людини, збереження працездатності та забезпечення до-
вголіття; комплекс заходів, спрямованих на попередження, подолання або 
нейтралізацію чинників, що спричиняють девіантну поведінку [3, с. 128].  

Услід за авторитетними вченими [1; 2; 4] ми розглядаємо профілакти-
ку як систему колективного та індивідуального виховного впливу, спрямо-
ваного на вироблення імунітету до негативного впливу з боку навколишньо-
го середовища з метою попередження девіантної поведінки в підлітків. Ви-
ходячи з цього, ми дійшли висновку, що соціально-педагогічна профілакти-
ка – це комплекс соціальних, педагогічних (навчально-виховних), медико-
психологічних і правових заходів, спрямованих на виявлення та усунення 
причин і умов, що сприяють поширенню девіантної поведінки в підлітково-
му середовищі. Метою профілактики є успішна соціалізація підлітків на ос-
нові усунення (мінімізації) проявів девіантної поведінки. 

Види профілактики науковці класифікують за подібністю чи відмін-
ністю етичних і правових норм поведінки та поділяють на моральну й пра-
вову профілактику. Також соціально-педагогічну профілактику поділяють 
на загальну та спеціальну, що для нашого дослідження є визначальним [1]. 

Загальна соціально-педагогічна профілактика розглядається як су-
купність заходів, спрямованих на створення сприятливих соціально-
економічних, соціокультурних і соціально-педагогічних умов. Ці умови 
спрямовані на сприяння сім’ї у виконанні нею своїх функцій з виховання 
фізично й соціально здорових дітей; реалізацію виховних функцій загаль-
ноосвітніми установами всіх типів, забезпечення ними повноцінного роз-
витку інтересів і здібностей у підлітків, залученню до суспільно корисної 
діяльності в позаурочний час [1, с. 12]. 

Спеціальна соціально-педагогічна профілактика включає корекцій-
но-реабілітаційні заходи, спрямовані на підлітків „групи ризику”, девіант-
них підлітків. Вона передбачає використання різноманітних заходів психо-
лого-педагогічної підтримки й соціально-правової допомоги підліткам, за-
хист їх від неуваги батьків, жорстокості, насильства й негативного впливу 
девіантного середовища. Корегувально-профілактична робота здійснюєть-
ся в тісній взаємодії школи, сім’ї, різноманітних соціальних інститутів і 
громадських організацій в організації дозвілля підлітків [1, с.13]. 

Перейдемо до визначення змісту соціально-педагогічної профілакти-
ки підлітків в умовах загальноосвітньої школи. 

За змістом профілактику девіантної поведінки поділяють на три ета-
пи: первинна, вторинна, третинна [4, с. 91–93]. 
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У нашому дослідженні первинна профілактика представлена діагно-
стичною роботою та роботою, спрямованою на непрямий профілактичний 
вплив. Первинна профілактика включає комплекс діагностичних заходів 
(на основі яких ми визначаємо підлітків групи ризику, девіантних підлітків 
та ін.), соціальних, освітньо-виховних і психолого-педагогічних профілак-
тичних заходів (які попереджають виникнення й поширення девіантної по-
ведінки в підлітковому середовищі).  

Вторинна профілактика базується на превентивному вихованні під-
літків з елементами й прямого, і непрямого профілактичного впливу. Вто-
ринна профілактика включає комплекс соціальних, освітньо-виховних 
і психологічних та соціально-педагогічних заходів, що попереджують (пос-
лаблюють) формування конкретних видів девіантної поведінки в підлітків. 

Третинна профілактика передбачає корекційну й реабілітаційну ро-
боту з підлітками, схильними до девіантної поведінки. Під третинною 
профілактикою, або реабілітацією, ми розуміємо комплекс соціальних, 
освітньо-виховних, психологічних і соціально-педагогічних заходів, спря-
мованих на запобігання рецидивам девіантної поведінки, що сприяють со-
ціальній адаптації, відновленню особистісного й соціального статусу деві-
антного підлітка, і поверненню в сім’ю, до школи, до суспільно-корисної 
діяльності. 

Основними формами роботи з профілактики девіантної поведінки 
підлітків є: індивідуальна, групова і масова [2, с. 56]. Ми надаємо перевагу 
груповій та індивідуальній, але не виключаємо й масову. 

У межах цих форм можна використовувати безліч методів, переваж-
но в їхньому поєднанні: профілактичну бесіду, яка може мати інформацій-
ний, консультаційний характер, спостереження; метод профілактичного 
втручання; профілактичні тренінги тощо. 

Переходячи до наступного логічного компонента, визначимо основні 
підходи до профілактики девіантної поведінки. 

У науковій літературі виділяють такі підходи в організації профілак-
тичної роботи: 

• інформаційний – передбачає надання інформації про види, наслід-
ки девіантної поведінки (упродовж минулого століття він був основним 
методом профілактики девіантної поведінки); 

• емоційне навчання – базується на припущенні, що девіантна пове-
дінка частіше формується в підлітків, які мають труднощі в розумінні, 
прийнятті та вираженні власних емоцій; 

• апелювання до цінностей – ґрунтується на теоріях про зміну пове-
дінки й пов’язаний з використанням поведінкової терапії [2, с. 112]. 

У своїй профілактичній роботі ми поєднали ці підходи. 
У нашому дослідження взято за основу точку зору Т. Федорченко, 

згідно з якою соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки 
школярів має здійснюватися за такими етапами: 

1) початковий (припинення прояву підлітками девіантної поведінки); 
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2) активна профілактика девіантної поведінки, спрямована на зняття 
патологічного потягу до прояву девіантної поведінки (профілактика та ко-
рекція девіантної поведінки); 

3) підтримуюча та протирецидивна профілактика, спрямована на по-
вне (або максимально можливе) позбавлення від девіантної поведінки; 

4) реабілітаційні заходи, спрямовані на ресоціалізацію та усунення 
всіх (актуальних для цього контингенту) форм девіантної поведінки 
[2, с. 156]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз сутності 
соціально-педагогічної профілактики показує, що профілактика соціальна 
за змістом. Це пояснюється тим, що соціально-педагогічна профілактика 
девіантної поведінки підлітків вимагає включення підлітків у міжособисті-
сні стосунки відповідної взаємодії з навколишнім середовищем, з метою 
навчання підлітків навичок протистояння перед ризиком залучення до де-
віантної поведінки й формування внутрішніх механізмів саморегуляції по-
ведінки. Перспективою нашого наукового пошуку є розробка системи со-
ціально-педагогічної профілактики девіантної поведінки підлітків в умовах 
загальноосвітньої школи. 
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ФОРМИ І МЕТОДИ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО  
ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ  

ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ 
 

Постановка проблеми та її актуальність. Проблеми особистісного 
розвитку старшокласників постійно перебувають в центрі педагогічних до-
сліджень. Їх актуальність пов’язана із глибокими соціально-економічними, 
політичними та культурними змінами, з діями багатьох суспільних чинни-
ків, що впливають на формування і розвиток молодої людини. Серед стра-
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тегічних напрямів оновлення парадигми виховання провідним є перехід від 
директивної його організації до особистісно-гуманної. Домінуючим у ній є 
орієнтація на особистість, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, до сві-
домого творення себе і свого життя. У загальноосвітніх навчальних закла-
дах особливої уваги вимагає організація позакласної роботи із старшокла-
сниками, які вже у найближчому майбутньому будуть брати активну уч-
асть у соціально-економічному, політичному та культурному житті україн-
ського суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ми знаходимо провідні 
ідеї особистісно орієнтованого підходу в психолого-педагогічних дослі-
дженнях Б.Ананьєва, І. Беха, Л.Виготського, Т. Гальперіна, І. Кона,  
Г. Костюка, В. А. Петровського, С. Л. Рубінштейна. Вони теоретично об-
ґрунтовують гуманістичні положення про особистість, яка є активним 
суб’єктом розвитку і життєдіяльності. Важливими для нашого дослідження 
є роботи М. Богданової, В. Бучківської, А. Вірковського, Ю. Гапона, 
К. Дорошенко, С. Карпенчука, М. Красовицького, Л. Маленкової, С. Под-
мазіна, Л. Шульги й  інших. Автори спрямовують свій пошук на створення 
технологій, в основі яких особистість як суб’єкт виховної діяльності. Од-
нак у психолого-педагогічній літературі недостатньо розкриті форми і ме-
тоди організації особистісно орієнтованого виховання старшокласників у 
процесі позакласної роботи. 

Мета статті – теоретично обґрунтувати форми і методи особистісно 
орієнтованого виховання старшокласників у процесі позакласної роботи. 

Викладення основного матеріалу. Реалізація змісту та досягнення 
мети і завдань особистісно орієнтованого виховання забезпечувалося від-
повідними формами, методами та видами творчої діяльності. Під методами 
в системі особистісно орієнтованого виховання ми розуміємо сукупність 
способів взаємодії вихователя і вихованців, що впливає на свідомість, во-
лю, почуття й поведінку учнів, її корекцію та удосконалення з метою ово-
лодіння ними системою цінностей-ставлень, вироблення на їх основі сус-
пільно значущих моральних якостей особистості [3, с. 102]. 

Найбільш результативною, на наш погляд, є традиційна класифікація 
методів виховання за ознакою спрямованості (Л. Маленкова), згідно з якою 
ми використовували методи формування свідомості та самосвідомості осо-
бистості; організації діяльності та формування досвіду суспільної поведін-
ки; стимулювання та індивідуальної підтримки поведінки, діяльності та ін-
телектуально-морального розвитку особистості; самовиховання [4, с. 60].  

 В умовах особистісно орієнтованого виховання ми застосовували 
переважно ті методи, які дозволяють побудувати гуманні суб’єкт-суб’єктні 
стосунки між педагогом та вихованцем на основі інтимно-особистісного 
спілкування, співробітництва, партнерства. Разом з ними на практиці ви-
користовувалися традиційні та неканонічні методи виховання – це способи 
взаємодії, що передбачають активну позицію вихованця, сприяють його 
самовихованню і самореалізації в особистісно орієнтованому виховному 
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процесі. Вони є тим „інструментом дотику до особистості”, за допомогою 
якого „включаються механізми самореалізації вихованця” [1, с. 142].  

Для реалізації змісту особистісно орієнтованого вихованого процесу 
нами використовувалися організаційні форми, в яких зміст розкривається 
за допомогою одного або кількох взаємоузгоджених методів. Згідно харак-
теру провідної діяльності ми поділили організаційні форми особистісно 
орієнтованого виховання на три групи:  

1. Інтерактивні (психологічні тренінги, аутотренінги, тренінги-
символізації, тренінги-ототожнення, ігрові тренінги, соціально-психологічні, 
психогімнастичні вправи, ділові, рольові та особистісно-рольові ігри, КВК, 
брейн-ринги, «мозкові штурми», психодрами, соціодрами тощо). 

2. Комунікативні (відверті розмови, проблемні «круглі столи», діало-
ги, «відкриті трибуни», години спілкування, «сократівські бесіди», промо-
ви «на захист добра і милосердя», суди над шкідливими звичками, усні 
журнали, вечори запитань і відповідей, усні самопрезентації, творчі моно-
логи, уроки моральності, розмови при свічках, конкурси-репортажі, екс-
прес-інформації, дискусійні гойдалки, ін.). 

3. Творчі (створення і захист моделі власного «Я», конкурси творчих 
проектів, складання творів-роздумів, письмові сповіді, самохарактеристи-
ки, ведення щоденників самоспостережень, творче їх оформлення і пред-
ставлення, конкурси та виставки творчих робіт, «аукціони творчих ідей» 
банки думок і пропозицій, творчі портрети, звіти творчих досягнень тощо).  

Досягнення поставленої мети, реалізація змісту особистісно орієнто-
ваного виховання здійснювалося нами шляхом включення старшокласни-
ків у різні види активної діяльності, серед яких: ціннісно-орієнтаційна, су-
спільно-гуманістична, пізнавальна, предметно-перетворювальна, мораль-
но-етична, художньо-естетична, спортивно-оздоровча та організаторська.  

Проведені дослідження показали, що ефективність будь-якого виду 
діяльності старшокласника залежить від гнучкості та цілеспрямованості 
педагогічного управління нею, яке в особистісно орієнтованому виховному 
процесі набуває форми співуправління. Воно насамперед допомагає вихо-
ванцю підготуватися і свідомо включитися в діяльність на основі співробі-
тництва, партнерства та взаємодопомоги [5, с. 73].  

Як свідчить аналіз практичної діяльності експериментальних загаль-
ноосвітніх навчальних закладів, значною популярністю серед старшоклас-
ників користувався факультатив «Я – особистість», діяльність якого спря-
мовувалась нами на формування в кожного учня готовності до самоствер-
дження та самореалізації, здібності і бажання усвідомлювати і відстоювати 
себе як особистість; на культивування у нього досвіду свободи приймати 
особисті рішення; утвердження у свідомості кожного вихованця цінності 
іншої людини, образу «хорошого іншого», високих духовно-моральних 
цінностей та ідеалів; на розвиток моральних почуттів і переконань, бажан-
ня творити себе, жити і діяти за принципами високої моральності. 

Водночас на заняттях факультативу ми формували ціннісне ставлен-
ня старшокласника до себе та до інших шляхом взаєморозуміння, співробі-
тництва, інтимно-особистісного спілкування. Завдяки цьому учні більше 
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уваги почали приділяти самоаналізу, критично відноситись до своїх дій та 
вчинків, ставитись один до одного згідно загальнолюдських цінностей, ви-
знавати право кожного на свободу і незалежність. 

Заняття за модулем «Я і моє майбутнє» передбачали участь старшок-
ласників у процесі формування навичок самостійного аналізу життєвого 
шляху і розробки особистих життєвих планів, концепції життя та активної 
життєвої позиції; у вихованні здатності критичного аналізу і корекції жит-
тєвих цілей; розвитку впевненості в собі; у формуванні досвіду свободи 
приймати особистісні рішення у процесі розв’язання важливих проблем 
життєтворчості та самореалізації. 

Таким чином, факультативний курс «Я – особистість» задовольняв 
потреби молодої людини у самовираженні, самотворчості і самоствер-
дженні в процесі становлення високоморальної творчої особистості. 

Розроблена нами технологія особистісно орієнтованого виховного 
процесу передбачала модифікацію цілей, форм та методів організації поза-
класної роботи. Такий підхід вимагає використання нових, прогресивних 
концепцій, запровадження інноваційних технологій, науково-методичних 
розробок шляхом гуманізації середовища, в якому перебуває вихованець. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
результати дослідження свідчать, що однією з соціально-педагогічних умов 
підвищення ефективності особистісно орієнтованого виховання є оновлення 
змісту та організації процесу позакласної роботи з старшокласниками, яке 
передбачає не лише зміни у структурі виховного процесу, але й гуманізацію 
та демократизацію виховання, співпрацю, взаєморозуміння педагога і вихо-
ванця, формування особистості в дусі комунікативності, інтелігентного та 
відповідального ставлення до себе, людей, навколишнього середовища. 

Перспективою нашого наукового пошуку є розробка соціально-
педагогічних умов  ефективності особистісно орієнтованого виховання 
старшокласників в умовах загальноосвітньої школи. 
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В. Г. Сіденко, С. В. Коношенко 

 
ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ МІЖОСОБИСТІСНИХ  

СТОСУНКІВ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ГРИ 
 
Постановка проблеми та її актуальність. Період від народження ди-

тини до надходження її в школу визнається вченими як найбільш важливий в 
первісному формуванні тих сутнісних якостей, які визначають успішність 
становлення індивіда як особистості. Свої когнітивні карти реальності – 
суб'єктивний образ світу - людина будує виходячи з власного досвіду, наяв-
них знань і звичних способів діяльності. Саме міжособистісні відносини, що 
формуються в дошкільному віці, багато в чому визначають результат адап-
тації людини до світу, можливість її життєдіяльності в конкретному конти-
нуумі. 

Велике значення і актуальність проблеми набуває вивчення дитини в 
системі її міжособистісних відносин з однолітками в групі дитячого садка. 
З моменту, коли дитина стає членом колективу, її індивідуальний розвиток 
неможливо розглядати й вивчати у відриві від взаємин з іншими дітьми 
даного колективу. Саме на основі досвіду спілкування, взаємних дій з ін-
шими дітьми формуються моральні якості юної особистості, насамперед ті, 
що визначають її ставлення до людей. 

Отже, надання пріоритету соціально-моральному розвитку особис-
тості, формування умінь колективної взаємодії у старших дошкільників є 
актуальною проблемою сучасності. У зв’язку з цим перед педагогами пос-
тає завдання – застосування дієвих засобів у роботі з дітьми старшого до-
шкільного віку. Одним із таких засобів є гра. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз праць з даної про-
блеми дозволяє виокремити основні напрямки її дослідження. Серед них – 
вивчення поняття взаємодії як форми спілкування в рамках концепції ко-
мунікативної діяльності, розробленої М.Лісіною. У цьому контексті понят-
тя «взаємодія» розглядається як структурний компонент спілкування поряд 
з комунікацією та перцепцією (Г. Андрєєва, О. Бодальов, В. Кан-Калик, 
О. Леонтьєв, Б. Ломов, Б. Паригін й ін.). Інший важливий напрям дослі-
джень, пов’язаний з вивченням проблеми колективної взаємодії в розрізі 
міжособистісних стосунків як її виду (Я. Коломінський, В. Котирло, 
Т. Репіна, Т. Сенько й ін.). У рамках даного підходу виокремлюються соці-
ометричні дослідження, за допомогою яких встановлено, що між старшими 
дошкільниками існує стійка і диференційована система міжособистісних 
стосунків, що визначає певний рівень колективної взаємодії. 

Загалом, наукові роботи з окресленої проблеми (А. Богуш, К. Бюлер, 
Г. Григоренко, Н. Короткова, П. Лесгафт, Д. Менджерицька, 
Н. Михайленко, В. Нечаєва, А. Сікорський, В. Сухомлинський, О. Усова, 
І. Фрадкіна й ін.) розкривають вплив соціального оточення на формування 
умінь колективної взаємодії дошкільників. При цьому доводиться конста-
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тувати, що проблема впливу гри на формування гуманістичних 
міжособистісних стосунків у дітей дошкільного віку не була досьтатньо 
висвітлена в науковій літературі. 

Мета статті – науково обґрунтувати вплив гри на формування 
гуманістичних міжособистісних стосунків у дітей дошкільного віку. 

Викладення основного матеріалу. Особистість можна зрозуміти й 
розкрити тільки в системі стійких міжособистісних зв’язків, що опосередко-
вуються змістом, цінностями спільної діяльності. Ці міжособистісні зв’язки 
проявляються в кожному члені колективу і разом з ним утворюють особли-
ву якість спільної діяльності – колективну взаємодію – яка їх опосередковує. 

Суспільство не складається з окремих індивідів, а виявляє суму тих 
зв’язків і відносин, у яких ці індивіди перебувають один стосовно одного. 
Основу цих зв’язків і відносин формують дії людей та їх взаємовплив, що 
отримали назву взаємодії. Взаємодія – це процес безпосереднього чи опо-
середкованого впливу суб’єктів один на одного, що породжує їх взаємні 
зумовленість і зв’язок. 

Взаємодія є однією з базових філософських, онтологічних категорій і 
традиційним об’єктом пізнання. Це феномен зв’язку, впливу, переходу, ро-
звитку різних об’єктів під впливом взаємної дії один на одного, на інші 
об’єкти. Взаємодія – вихідна категорія. Будь-яке явище, об’єкт, стан підля-
гає пізнанню тільки у взаємозв’язку з іншими [2, с. 50]. Психологія розгля-
дає взаємодію між людьми як інтегруючий людські спільноти фактор.  

Науковці виділяють наступні види взаємодії: міжособистісна, між-
групова, колективна. Колективна взаємодія являє собою систему взаємо-
зумовлених індивідуальних дій, пов’язаних причинною залежністю, при 
якій дії кожного із членів колективу виступають одночасно стимулом і ре-
акцією на дії інших [4, с. 119]. У дошкільній педагогіці особлива увага 
приділяється формуванню умінь колективної взаємодії у старших дошкі-
льників. Для виникнення і формування зазначених умінь необхідний спе-
ціально організований педагогом розвивальний простір, який дозволить ді-
тям у колективному пошуку прийти до відкриття нового знання. Таку ор-
ганізацію навчально-виховного процесу можливо розкрити засобами гри. 
На сьогоднішній день, беручи до уваги твердження науковців, педагоги-
дошкільники прагнуть забезпечити розвиток особистості дошкільника в 
колективі шляхом використання елементів гри. 

Значущою для нашого дослідження є точка зору вітчизняного дослі-
дника в галузі дошкільної освіти О. Кононко, згідно з якою особливості за-
стосування гри в ДНЗ полягають у тому що, 

- головною ідеєю гри є формування особистості через єдиний сталий 
колектив; 

- метою є забезпечення соціального замовлення на людину нового, 
демократичного суспільства, якій притаманна активна життєва позиція і 
яка здатна взаємодіяти з іншими; 

- в основу покладені такі структурні компоненти, як колективна ор-
ганізація діяльності, колективна творчість, колективна постановка мети, 
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ситуації-взірці (зразки), емоційне насичення колективного буття, суспільне 
спрямування діяльності колективу [3, с. 192–194.]. 

Основний педагогічний результат – обізнаність старшого дошкіль-
ника із нормами та правилами колективного буття, сформованість умінь 
колективної взаємодії, навичок здійснення колективної діяльності, побудо-
ваної на діалозі, що в загальному обсязі складає зміст соціально-
комунікативної компетенції старшого дошкільника [1, с. 15]. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. Отже, для виник-
нення і розвитку відношень співробітництва у старших дошкільників, фо-
рмування умінь колективної взаємодії необхідна спеціально організована 
дорослим діяльність, в якій діти набувають досвід взаємодії. Цьому сприяє 
спільна колективна продуктивна пізнавальна діяльність, під час якої у ста-
ршого дошкільника виникає необхідність у взаємодії з однолітками. Опти-
мальним засобом досягнення заявленої мети є застосування засобів гри у 
роботі зі старшими дошкільниками, яка спрямована, перш за все, на подо-
лання егоцентричної позиції дитини, формування відповідних умінь та пі-
дсилення індивідуальних можливостей дитини в колективній діяльності. 
Розкриття окремих аспектів окресленої проблеми не обмежує подальших 
розвідок у цьому напрямку, перспективи яких вбачаються в експеримента-
льному вивченні впливу засобів гри на формування умінь колективної вза-
ємодії у старших дошкільників. 
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С. П. Тямало 
 

ВПЛИВ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА  
РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ НА ФОРМУВАННЯ  

ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІДЛІТКА  
 
Постановка проблеми та її актуальність. Реабілітація – процес со-

ціальний, що складається з цілеспрямованих впливів на особистість усіх 
виховних інститутів суспільства, впливів середовища й участі самої особи-
стості як активного суб'єкта цього процесу. Реабілітаційне середовище як су-
купність природних і соціальних умов, у яких протікає розвиток і діяльність 
людського суспільства, виступає стосовно особистості як необхідна умова її 
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становлення і розвитку. Свідомість, духовний світ підлітка формуються всім 
укладом життя, визначеним соціальним середовищем, що діє сукупно з ці-
леспрямованим вихованням. Потреба в науковому управлінні цілісним 
процесом формування життєвої компетентності особистості підлітка актуа-
лізує проблему дослідження освітньо-виховного середовища як єдності всіх 
сфер її життєдіяльності в умовах реабілітаційного центру. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою впливу сере-
довища на особистість вихованця в різні часи займалися  В. Афанасьєв, 
А. Буєва, О. Горшкова, Т. Іванова, Л. Коган, С. Коношенко, А. Мудрик, 
В. Розін, І. Цушко йін.[1–4], проте дане питання і зараз залишається досить 
актуальним, особливо в сучасних умовах.  

Мета статті – розкриття специфіки використання потенціалу оточу-
ючого підлітка освітньо-виховного середовища на формування в нього 
життєвої компетентності в умовах реабілітаційного центру. 

Викладення основного матеріалу. Науковці розглядають створення 
середовища і вплив процесів, що відбуваються в ньому, на формування 
способу життя, виділяючи природне, діяльнісне, соціальне і культурне се-
редовище [4]. Взаємозв'язок, взаємозалежність між способом життя учня 
і навколишнім середовищем виявляється в тому, що спосіб життя дитини 
відображає властивості навколишнього середовища.  

Таким чином, можна зробити висновок, що цілісність способу життя 
дитини залежить, з одного боку, від того, наскільки відповідають один од-
ному потреби її як живої істоти, культурна орієнтація її як індивіда, спря-
мованість її як особистості і ціль діяльності її як суб'єкта; і, з іншого боку, 
від того, наскільки «узгоджені» вимоги до дитини природного, діяльнісно-
го, соціального, культурного, реабілітаційного середовищ. 

Як справедливо зазначає Л. Гриценок, у загальному процесі розвитку 
особистості діють «... дві тенденції: засвоєння індивідом соціальних норм, 
традицій і функцій як своєрідний аспект пристосування особистості до іс-
нуючих соціальних умов і тенденція їхнього розвитку, перетворення, у якій 
яскравіше всього виявляється людська, творча індивідуальність»[3, с. 56]. 
У цьому процесі підліток не пасивний об'єкт впливу, а активний суб'єкт 
формування своєї особистості. Він не тільки сприймає вплив реабіліта-
ційного середовища, але і сам активно творить себе, виходячи з внутріш-
ніх потенцій своєї особистості», і, звичайно, умов навколишнього середо-
вища реабілітаційного центру.  

Сьогодні у вивченні середовища як складного системного утво-
рення виділяють його структуру, де найбільш загальним, хоча і не загаль-
новизнаним, структурним розподілом середовища є виділення зовнішньо-
го і внутрішнього середовища.  

С. Коношенко в монографії «Реабілітаційна робота з соціально деза-
даптованими підлітками в умовах індустріального регіону» робить спробу 
розширити, поглибити уявлення про реабілітаційне середовище, одержати 
можливість керувати впливом цього середовища на особистість через учнів-
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ський колектив школи, де у взаємозв'язку розглядається середовище учнів-
ського колективу і особистості; середовище особистості і групи [1, с. 209]. 

Також розглядає проблему оптимізації способів взаємодії із середо-
вищем через його взаємодію з дитячим колективом Т. Іванова. Зокрема, 
у своїй праці «Практична реабілітаційна педагогіка» автор стверджує, що 
за цих умов реалізація виховних функцій колективу визначається харак-
тером сприйняття середовища, а також участю дитячого колективу в його 
удосконаленні. Керування розвитком особистості і колективу за такого 
підходу передбачається, за Т. Івановою, через створення виховної систе-
ми, у структурі якої розрізняють мету, суб'єкти, діяльність, відносини і 
середовище. Школа розглядається як відкрита виховна система, взаємо-
діюча із середовищем [2, с. 46]. 

Велика увага науковців приділяється розгляду середовища спілку-
вання. Наприклад, Р. Овчарова при розгляді середовища спілкування шко-
лярів виділяє два аспекти в його характеристиці: середовище спілкування 
в широкому змісті – міське чи сільське, і середовище спілкування у вузько-
му змісті – сфера безпосередніх контактів школярів. Кожне з цих середо-
вищ (і міське, і сільське) мають тільки їм властиві характеристики, що 
впливають на спілкування школярів. Розглядаючи соціальний простір у ву-
зькому змісті, він з урахуванням віку школярів класифікує їхню орієнтацію 
на спілкування з засвоєнням того чи іншого простору соціального середо-
вища [4, с. 212].  

При розгляді питання впливу середовища реабілітаційного центру на 
особистість надзвичайно важливе розуміння поняття реабілітаційного 
простору з філософської точки зору. Чим воно відрізняється від поняття 
фізичного простору: це не просто порядок розташування об'єктів, а місце 
зустрічі, що розуміється під кутом зору емоційних контактів, морально-
естетичних мірок та ін. Зазначені аспекти типології середовища відкри-
вають нові можливості у вивченні механізмів впливу середовища на фор-
мування життєво компетентної особистості. Вони дозволяють досліджувати 
особливості впливу середовища на особистість за участю колективу, групи, 
сприяють виявленню потенційних можливостей середовища. 

Система виховання як цілісна сукупність взаємозалежних і взаємо-
діючих елементів має єдину структуру виховного процесу, що передбачає 
функціонування підсистем виховання в кожній сфері діяльності як части-
ни єдиного цілого, що органічно доповнюють і розвивають один одного. 
Недооцінка виховної ролі того чи іншого соціального інституту у форму-
ванні особистості, впливу тих чи інших сфер життєдіяльності як фактора 
становлення особистості, як підтверджують результати нашого досліджен-
ня, порушує цілісність, системність виховання [3]. 

Отже, освітньо-виховне середовище реабілітаційного центру висту-
пає необхідною ланкою опосередкованого впливу суспільства на підлітка. 
Воно являє собою визначену, конкретну частину суспільства. Реабіліта-
ційне середовище знаходиться в межах почуттєвого сприйняття соціаль-
ного оточення суб'єкта, сфери його безпосередньої діяльності. Якщо ви-
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значити сукупність соціальних зв'язків суб'єкта з речами і людьми як ре-
чові й особистісні елементи соціального середовища, стає очевидним, що 
соціальне середовище – це порівняно стійка сукупність речових і особис-
тісних елементів, з якими безпосередньо взаємодіє соціальний суб'єкт 
і які впливають на його діяльність. Однак важливо відзначити те, що в по-
няття «середовище», поряд з матеріальними (речовими) компонентами, 
включаються і духовні, тобто ідейне середовище особистості є об'єктив-
ним фактором її формування. Виділення духовного компоненту реабіліта-
ційного середовища особистості важливо саме в сучасних умовах, коли 
кардинальні зміни всіх сторін громадського життя сприяють духовному 
удосконаленню і збагаченню соціальних відносин. 

У психологічній і педагогічній науках реабілітаційне середовище роз-
глядається як формуюче особистість, суб'єктивно пережите людиною, об'-
єктивна реальність. Це те, в ім'я чого, як і з чим вихованець вступає у своє 
життя: все те, з чим чи з ким людина вступає у взаємодію. Реабілітаційне 
середовище – своєрідний показник інтериоризації культури (оволодіння 
способами діяльності і спілкування), показник рівня соціального розвитку, 
устрою життя, міри участі в житті суспільства. Однак необхідно заперечити, 
знову-таки не враховує реальної структури взаємодії «середовище-
особистість», в залежності від стадії розвитку життєвої компетентності 
особистість виступає і має форму прояву свого особистого «Я» [3, с. 96]. 

Висновки. Оскільки, будь-яке реабілітаційне середовище бере уч-
асть у формуванні, життєвої компетентності молодшого школяра, тому 
будь-який вид реабілітаційного середовища є середовищем виховання. 
Але разом з тим існує середовище, основною функцією якого є освіта і 
виховання дітей. Освітньо-виховне середовище, за нашим трактуванням, – 
це стійка сукупність речових і особистісних елементів, з якими без-
посередньо взаємодіє соціальний суб'єкт в установах і організаціях, що 
здійснюють навчання і виховання особистості. Реабілітаційне середовище 
як середовище, що формує життєво компетентну особистість, є основою 
всього впливу суспільства на становлення підростаючого покоління на 
всіх рівнях: матеріальному, організаційному, кадровому, змістовному і 
т. д. Перспективою для подальших наукових розробок ми вбачаємо коор-
динацію діяльності педагогів реабілітаційного центру для оптимізації ре-
абілітаційного середовища закладу. 
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ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ПІДЛІТКІВ-СИРІТ  
ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Сучасний період розвит-

ку українського суспільства потребує негайного розв'язання важливих за-
вдань щодо навчання, виховання, комплексної реабілітації девіантних 
школярів, позбавлених батьківського піклування, рішення проблеми соціа-
льного сирітства, дитячої  злочинності, жебрацтва, споживацтва, а відпо-
відно, створення психолого-педагогічних умов для підготовки вихованців 
до самостійного життя, адаптації в суспільство та ін. Аналіз цієї проблеми, 
яка гостро стоїть перед сучасним суспільством, показує, що система педа-
гогічної, превентивної та реабілітаційної роботи з девіантними підлітками-
сиротами недостатньо відпрацьована. Зараз постає гостра потреба більш 
ґрунтовного дослідження феномену дитячої девіації та удосконалення реа-
білітаційної роботи з цією категорією дітей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання навчання, вихо-
вання, соціально-педагогічної допомоги, профілактики девіантних учнів 
залежно від існуючих у них проблем щодо адаптації в учбовому і трудово-
му колективі, у сім’ї, товаристві ровесників, пошуку роботи та відновлення 
здоров’я розглядали О. Беца, З. Зайцева, В. Кравець, Н. Ничкало, 
В. Оржеховська, В. Синьов, А. Татенко й ін. Проте актуальна для сучасно-
го українського суспільства проблема профілактики і подолання девіантної 
поведінки підлітків-сиріт в умовах школи-інтернату або реабілітаційного 
центру залишилася поза увагою дослідників  і саме спробі розв’язання да-
ної проблеми присвячена дана стаття. 

Метою статті є визначення сутності феномену «девіантна поведінка 
підлітків-сиріт» шляхом співвіднесення понять «норма» і «поведінка» як 
одних із базових категорій досліджуваної проблеми.   

Викладення основного матеріалу. Здійснений нами аналіз науко-
вих праць зарубіжних дослідників дозволяє констатувати, що поняття «по-
ведінка»  розглядається ними як: 

- процес взаємодії особистості з довкіллям, опосередкований індиві-
дуальними особливостями та внутрішньою активністю особистості, який 
має форму переважно зовнішніх дій і вчинків (О. Змановська); 

- активність, спрямована на побудову та реалізацію соціальних від-
ношень, виконання своєї соціальної ролі (В. М’ясищев); 

- зовнішні прояви психічної діяльності та спосіб життя особистості 
(В. Оржеховська); 
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- характеристика спрямованості ціннісних орієнтацій, життєвих пла-
нів та спосіб втілення їх у життя (І. Подласий); 

- активність, спрямована на творче проектування та здійснення жит-
тєвих планів (Л. Сохань). 

Спираючись на вищенаведені визначення, в узагальненому виді людсь-
ку поведінку можна розглядати як набір різноманітних зовнішніх (вегетатив-
ні реакції, рухи, висловлення, вчинки) і  внутрішніх (емоційні реакції, когні-
тивна переробка, мотивація й цілепокладання, процеси саморегуляції) дій. 

У рамках нашого дослідження ми будемо дотримуватися точки зору, 
розглядаючи дії людини як суб'єкта своєї життєдіяльності. Поняття «суб'-
єкт» нами розглядається, як «носій усвідомленої активності, що пізнає 
й перетворює зовнішній і внутрішній світ предметно-практичної діяльнос-
ті» [3, с. 54]. Справжній суб'єкт повністю володіє структурою діяльності, 
у якій він бере участь, починаючи від усвідомлення її мотивів і мети, до 
одержання й оцінки результату, здатності коригувати весь хід своїх дій на 
основі рефлексії. Таким чином, поведінку підлітка-сироти ми будемо розг-
лядати як суб'єктну діяльність, усвідомлені, цілеспрямовані дії. 

Поведінка підлітка-сироти також тісно пов'язана з розумінням ним  
змісту свого перебування у світі й своєї ролі в ньому. Узагальнюючи різні 
філософські теорії буття й змісту людського життя, виділимо три основних 
світогляди, у кожному з яких принципово по-різному розглядається приз-
начення буття людини у світі та зміст її життя на основі принципово різно-
го характеру відносин людини зі світом. 

Ці три підходи розглядаються у філософії як три різних напрями: ко-
смоцентризм (пріоритет світу над людиною), антропоцентризм (пріоритет 
людини над світом), антропокосмизм (паритет між світом і людиною). 
Проаналізуємо дані підходи. 

1. У рамках антропоцентрического підходу, Абсолютом є людське Я. 
Людина прагне до волі, пануванню над світом, у результаті чого їхні відно-
сини здобувають характер протиборства. Головним для людини є реалізація 
себе в цьому світі на основі підпорядкування світу собі. Вона прагне затвер-
дити себе у центрі світу, перетворити світ у відповідності зі своїми цілями. З 
погляду  антропоцентричного підходу людина визначається як центр світу. 
Людина знаходиться на позиції вільного індивідуалізму, що стійка тільки 
при наявності сильної волі до влади. При цьому світ розглядається як  засіб, 
простір, які людина прагне освоїти в процесі самореалізації. В ідеалі, знахо-
дження цілісності в системі «людина – світ» відбувається за рахунок повно-
го присвоєння людиною світу (там само). 

Таким чином, у рамках антропоцентричного підходу, людська поведінка 
розглядається як спрямованість активності людини на самореалізацію в навко-
лишньому світі через його присвоєння. Людина у своїй поведінці прагне зро-
бити «чужий» світ «своїм», через додання йому своїх цінностей і змісту. 

2. У рамках космоцентризму людина відмовляється від власного «Я», 
як ілюзії (рятування від страждань, «втеча від волі», від вільної самореалі-
зації у світі). При цьому вона розчиняється у світі, віддає повноваження сві-
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ту, почуває себе в безпеці або зливається з духовною основою Космосу, ус-
відомлюючи, що справжня основа її «Я» тільки в абсолюті. З погляду кос-
моцентризму світ визначається як основа, центр світобудови, суб'єктний 
(духовний) або об'єктний, з яким людина повинна себе ідентифікувати, а в 
ідеалі – злитися з ним (там само). 

У рамках космоцентричного підходу сенс людської поведінки розгля-
дається як спрямованість активності людини на ідентифікацію себе зі світом 
через розчинення в ньому. У процесі людської поведінки чужорідна для сві-
ту людина стає для нього рідною, розуміючою і такою, що приймає закони 
розвитку даного світу. Поведінка людини при цьому може бути відповіддю 
на зовнішні вимоги світу. 

3. У рамках антропокосмізму відбувається поєднання свободи людини 
й любові до світу, відхід від абсолютних пріоритетів та боротьби людини 
і світу. Для такого підходу характерний розвиток ідеї паритету, діалогу, спі-
втворчості. Людина і світ при цьому зберігають свою свободу й самоцін-
ність. Абсолютом тут стає встановлення гармонії, що враховує самоцінності 
людини й світу. Людина не є центром світобудови, але одна з його органіч-
них складових частин, відмітною рисою якої є не привілеї, а відповідаль-
ність за світ (там же). 

Таким чином, світ і людина не протипоставлені один одному, а люди-
на вписана в світ, включена у нього, вона не є випадковою істотою у цьому 
світі. Світ являє собою якийсь організм, у якому свідомість і життя є невід'-
ємні складові безупинно функціонуючого організму. У концепції цілісності 
світу не існує реальності самої по собі, без людини. Людина й світ перебу-
вають у процесі діалогу [5, с. 43]. 

У сучасній соціокультурній ситуації, на наш погляд, найбільш проду-
ктивною є людська поведінка, орієнтована на діалог людини зі світом,  роз-
глянута в логіці суб'єкт-суб'єктних відносин. Ідеї антропокосмізму, на наш 
погляд, необхідно використовувати як основу суб'єкт - суб'єктних відносин 
при організації  соціально-педагогічного процесу. Ідеї гуманізації й гумані-
таризації освіти можуть втілитися в реальність при переході у всіх сферах 
педагогічного буття до діалогу на основі суб'єкт - суб'єктних відносин.  

У зв'язку з цим, наше дослідження буде будуватися в логіці антропо-
космізму, на основі суб'єкт-суб'єктних відносин і поведінка підлітка-сироти 
буде розглядатися як сукупність вчинків, спрямованих на успішну взаємо-
дію дитини зі світом. 

Розглянувши поняття «поведінка людини», перейдемо до аналізу по-
няття «норма поведінки».  

Будь-яка дія, вчинок людини піддається оцінці, як з боку самої люди-
ни, так і з боку оточуючого світу. Найчастіше поведінка оцінюється як по-
зитивна або негативна, гарна або погана, нормативна або не нормативна. 
Оцінка поведінки здійснюється в процесі порівняння реальної поведінки 
людини з якоюсь ідеальною очікуваною поведінкою. Такий ідеал людської 
поведінки у багатьох дослідників позначається як норма. 

Розглянемо поняття норми, що також є багатозначним. Зокрема, у Ве-
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ликій радянській енциклопедії норма визначається як: 
-мінімальна або гранична кількість чого-небудь, що допускається пра-

вилом, планом; 
-загальновизнані в певному соціальному середовищі правило, погляд; 
-правило поведінки людей у суспільстві, виражене у законі; 
-правило, закон у якій-небудь галузі знання; 
-середня величина чого-небудь; 
-норма представництва [2, с. 123]. 
У цілому, норма розуміється як спосіб оцінки того або іншого явища. 

Зокрема, норма поведінки дозволяє оцінити поведінку людини, як у цілому, 
так і її конкретний учинок з погляду дотримання певних правил, границь 
припустимого. У результаті цієї оцінки, поведінка підрозділяється на нор-
мативну й не нормативну. У зв'язку із цим, норма лежить поза людською 
поведінкою. Вона є якимось зразком, з яким порівнюється поведінка конк-
ретної людини, що здійснюється оточуючими людьми (соціальна оцінка) 
або самою людиною в процесі рефлексії (внутрішня оцінка). 

Для нашого дослідження представляють інтерес наробки Ю. Клей-
берга [4], який у своїй праці наводить наступні основні підходи до визна-
чення поняття «норма»: соціальний (поведінка, яка не являє собою загрози 
для суспільства); соціально-адаптаційний (середня, стала поведінка, яка не 
відрізняється від основної маси; найбільш пристосована до довкілля); соці-
ально-психологічний (соціально-культурні особливості конкретного регіо-
ну); етнокультурний (наявність традицій конкретного суспільства); ґенде-
рний (шаблон ґендерної поведінки); професійний (модель поведінки пред-
ставників певних професій); психологічний (пересічна, цілісна особистість, 
основні елементи якої функціонують у координації з іншими); нозоцент-
ричний (відсутність патології, а девіантна поведінка обумовлює наявність 
явної чи прихованої психопатології); нормоцентричний (інтервал, оптима-
льна зона, яка не переходить на патологічний рівень); феноменологічний 
(відсутність у поведінці механізмів психогенезу); педагогічний (існуючий 
у соціальній спільноті чи групі стандарт, зіставлення з яким визначає при-
йнятність і досконалість об’єктів, процедур і продуктів діяльності).  

Проведений аналіз наукових досліджень показав, що найбільш до-
кладно у соціологічній, юридичній і соціально-педагогічній літературі роз-
глянуто поняття соціальної норми, тобто норми, що  задається соціумом. 
По своїй суті соціальна норма є одним з основних засобів регулювання по-
ведінки людини в соціумі, що дуже важливо при організації реабілітаційної 
роботи з девіантними  дітьми. Саме тому вважаємо за доцільне більш дета-
льно зупинитися на цьому виді норм. 

Поняття «соціальна норма» досить широко вивчене. Розробленням 
цієї проблеми займалися у різні часи М. Вебер, В. Дюркгейм, Р. Морріс, 
Т. Парсонс, Р. Ромлонтвейн, Р. Уільмс, М. Шериф; серед вітчизняних нау-
ковців М. Бобнева, М. Галагузова, Я. Гілінський, В. Оржеховська, 
В. Пеньков, В. Плахов, Г. Товканець, В. Ядов.  
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У своєму дослідженні Є. Пеньков розуміє норму як «правило, вимогу 
суспільства до особистості, у яких більш-менш точно визначено обсяг, ха-
рактер та межу дозволеного в її поведінці». 

В. Оржеховська під нормою розуміє існуючий у соціальній спільнос-
ті чи групі стандарт, зіставлення з яким визначає прийнятість і доскона-
лість об’єктів, процедур і продуктів діяльності. 

Таким чином, існує безліч підходів до визначення соціальних норм, 
але фактично вони представлені як модель належної поведінки, належних 
суспільних відносин і діяльності, які створюються людьми на основі пі-
знання соціальної реальності. 

Кожне суспільство має певну систему норм, систему цінностей. Сис-
тема норм залежить від рівня соціально-економічного розвитку, суспільних 
і виробничих відносин. 

Види соціальних норм різноманітні й характерні для всіх рівнів соці-
альних організацій: особистості, групи, суспільства. У кожного суб'єкта є 
свої уявлення про норму, і ці уявлення не завжди збігаються між собою, 
вступаючи у відкритий або закритий конфлікт. Ця розбіжність створює до-
сить складну проблему взаємозв'язку між суспільно затвердженими нор-
мами й нормами реальної поведінки людей. У результаті, поведінку конк-
ретної людини можна розглядати як нормативну або таку, що відхиляється 
(девіантну).  

Соціальні норми спрямовані на регуляцію людської поведінки. 
З огляду на те, що людська поведінка опосередковує взаємини людини зі 
світом, а людина і світ розглядаються нами як трискладова система, то мо-
жна говорити про три складові соціальної норми [1; 6]: 

- соціальні норми, що визначають і регулюють соціальну поведінку 
людини, 

- соціальні норми, що визначають і регулюють біологічну поведінку 
людини, 

- соціальні норми, що визначають і регулюють психологічну (мора-
льну) поведінку людини. 

Таким чином, світ висуває людині різні норми поведінки (біологічні, 
психологічні, соціальні), які задаються різними складовими світу. При 
цьому норми різних складових світу сприймаються людиною по-різному і 
можуть суперечити одна одній. Наприклад, з погляду  біологічної норми 
поведінка людини може бути нормативною, і девіантною з точки зору пси-
хологічної і соціальної норм. 

Виникає необхідність створення комплексної або універсальної нор-
ми, що рівною мірою  поєднувала б у собі вимоги психологічної, біологіч-
ної і соціальної складових світу. 

Комплексна норма є ідеалом людської поведінки у світі, виробленої 
в процесі взаємодії людини зі світом і такої, що відображає всі сторони 
взаємодії людини зі світом. З огляду на те, що світ і людина являють со-
бою сукупність трьох начал (біологічного, психологічного або морального, 
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соціального), то взаємодія цих начал один з одним породжує, відповідно, 
дев'ять складових комплексної норми [3, с. 112]: 

- взаємодія біологічної складової світу із трьома началами людини 
породжує біологічні норми, що оцінюють соціальну, психологічну й біоло-
гічну поведінку людини; 

- взаємодія психологічної (моральної) складового світу із трьома на-
чалами людини породжує моральні норми, що оцінюють соціальну, психо-
логічну і біологічну поведінку людини; 

- взаємодія соціальної складової світу із трьома началами людини 
породжує соціальні норми, що оцінюють соціальну, психологічну і біологі-
чну поведінку людини. 

Висновки. Таким чином, у нашому дослідженні поведінка підлітка-
сироти розглядається як сукупність вчинків, спрямованих на успішну вза-
ємодію дитини зі світом. Під поняттям «норма» розуміються правила, 
взаємно пропоновані світом і підлітком-сиротою один до одного на біоло-
гічному, психологічному і соціальному рівнях, вироблені в результаті їх-
нього діалогу й спрямовані на  розвиток цілісності світу і вихованця. Дос-
лідження двох попередніх категорій дала можливість визначитися з понят-
тям «девіантна поведінка підлітка-сироти», під яким розуміються  повторю-
вані дії, вчинки дитини, що відхиляються від однієї з норм, виробленої в про-
цесі взаємодії світу з дитиною, суть яких полягає в неузгодженості позицій 
підлітка-сироти і світу, причини виникнення яких полягають  у нездатності 
світу і школяра домовитися один з одним. Проблема профілактики, корекції, 
реабілітації підлітків-сиріт глибока та багатогранна і не вичерпується про-
веденим дослідженням. Подальшого вивчення потребують проблеми ство-
рення і впровадження дієвої системи соціально-педагогічних впливів на 
особистість девіантних підлітків-сиріт, які б гарантовано забезпечували 
позитивний результат реабілітації цієї категорії дітей.  
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ПОРУШЕНЯ ПСИХОМОТОРНОГО РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ  
З СИНДРОМОМ ДАУНА 

 
Постановка проблеми та її актуальність. За останні роки значно 

збільшилась кількість публікацій, присвячених вивченню розвитку дітей з 
синдромом Дауна. Та проблема психомоторного розвитку  цих дітей  за-
лишається найменш розробленою як в науково-дослідному так і практич-
ному аспектах.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемою фізичної 
та психічної реабілітації людей з обмеженнями психофізичного розвитку 
займались сучасні вітчизняні та іноземні фахівці в галузі корекційної педа-
гогіки та психології (В. Бондар, Ю. Бріскін, Т. Гаврилова, О. Глоба, В. Ли-
па, Б. Сермєєв, В. Синьов, Є. Соботович, Н. Стадненко, В. Тарасун, А. Ше-
вцов, М. Шеремет й ін. )  

Провідні дослідники  психомоторного розвитку  дітей з синдромом 
Дауна сучасного періоду Д. Фідлер, Л. Камін, М. Бруні, С. Вайнерман, 
П. Жиянова, Н. Гіренко, П. Лаунтеслагер, П. Уіндерс й ін. 

За даними багатьох дослідників ці діти мають специфічний профіль 
психомоторного розвитку. В цьому відношенні вони відстають від звичай-
них дітей і у них виявляються порушення в послідовності освоювання ру-
хових навичок, розвитку мовлення та багатьох інших психічних процесів. 
Крім того, при синдромі Дауна, на відміну від інших форм відставання ро-
зумового розвитку, рухові порушення превалюють над інтелектуальними.  

Мета. На основі досліджень морфології дітей з синдромом Дауна 
проаналізувати особливості їх психомоторного розвитку. Так  отримані 
дані чітко вказували на те, що вага головного мозку людей з синдромом 
менша за середньостатистичну, мозочок та лобні відділи мозку суттєво ме-
нші за об’ємом.  

Виклад основного матеріалу. Науковці відзначають, що будова мо-
зку дітей має ознаки незрілості. Це виражається у зменшенні звивин кори 
та недостатній мієлінізації півкуль головного мозку та мозочка. Є данні про 
меншу, в порівнянні з нормою, кількість нейронів у корі великих півкуль 
мозку – в лобній долі, тім’яній, потиличній і, особливо, скроневій долях. 

Багато авторів пов’язують саме з особливостями будови нервової си-
стеми те, що у людей із синдромом Дауна недостатньо розвивається рівно-
вага  й координація рухів, спостерігається знижений м’язовий тонус. 

Мозочок відіграє центральну роль в керуванні положенням тіла 
в просторі та координації рухів і отримує інформацію від вестибулярного 
апарату. Мозочок також взаємодіє з тими відділами кори головного, які ві-
дповідають за управління довільними рухами. Крім цього,  зворотній зв'я-
зок з корою великих півкуль мозку здійснюється від кори мозочка через 
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мозочкові ядра та екстра пірамідну систему із заходженням у стовбур моз-
ку, до таламусу і потім до кори. При тих чи інших ураженнях мозочка спо-
стерігаються порушення в координації рухів і рівновазі тіла, а також 
м’язова гіпотонія. 

Для підтримання положення тіла в просторі необхідно, щоб поси-
лення активності гамма-мотонейронів регулювалося на рівні стовбура моз-
ку. Без цієї базової активності імпульсація альфа-мотонейронів вимикаєть-
ся через гамма-петлю. У підтримуванні положення тіла в просторі особли-
во важливу роль відіграють м’язи – розгиначі, яким саме ця система уп-
равління має забезпечити достатній тонус. 

Новітні технічні можливості нейровізуалізації (МРТ) в останні роки до-
зволили проводити більш точні  дослідження впливу будови головного мозку 
на життя та розвиток дітей з синдромом Дауна. Так якісно і кількісно підтве-
рджені попередні дані про розміри та функціональність основних структур-
них підрозділів центральної системи людей з даною генетичною патологією. 

Отже отримуємо чергове підтвердження, що у людей з синдромом 
Дауна констатуються наступні відмінності у морфології головного мозку: 

• менший загальний об’єм головного мозку внаслідок зниження 
об’єму як сірої так і білої речовини; 

• диспропорційно маленький мозочок; 
• відносно збільшені об’єми субкортикальної і тім’яної сірої і білої 

речовини у скроневій долі. 
Специфіка нейроанатомії ЦНС, що є притаманною людям з синдро-

мом Дауна, пояснює характерні для них особливості рухової та психічної 
діяльності. Так, гіпоплазією мозочка обумовлено гіпотонію і складність в 
координації рухів, порушення в функціонуванні артикуляційних м’язів і як 
наслідок тяжкі порушення мовлення у вигляді дизартрії. 

Специфічна анатомія лобних долів мозку визначає такі особливості 
дітей з синдромом Дауна, як персеверації,  дефіцит уваги, значне зниження 
рівня довільності рухів. 

У більшості дітей раннього віку із синдромом Дауна спостерігається 
значне відставання в розвитку рухової діяльності порівняно з дітьми нор-
ми. При цьому більшість авторів відмічають достатньо повільне прохо-
дження всіх стадій розвитку рухових функцій. Однак ряд дослідників, зок-
рема Лаутеслагер, виявили якісні і кількісні відмінності рухового розвитку 
дітей  із синдромом Дауна від дітей без порушень фізичного розвитку. Так 
для немовлят із синдромом характерні гіпотонія, підвищена рухливість су-
глобів. Крім того, в ранньому дитинстві у них спостерігається запізнення 
появи і угасання безумовних рефлексів. Ці атипові прояви стають особли-
во помітними наприкінці першого року життя. 

Аналізуючи дані особливостей розвитку дітей із синдромом Дауна 
зупинимось на деяких можливостях їхньої рухової діяльності, зокрема на 
якісних і кількісних змінах у формуванні загальної та дрібної моторики. 
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Основою розвитку кожної людини є рухова активність. Коли ми го-
воримо про загальну моторику, ми маємо на увазі ту частину рухового ро-
звитку, яка забезпечує стабілізацію та переміщення тіла в просторі. 

Також  існує ряд факторів, що впливають на розвиток дрібної мото-
рики у дітей з синдромом Дауна: 

• порушення стабільності пози, пов’язане зі  слабкістю м’язового 
корсету і послабленим відчуттям рівноваги; 

• гіпотонія, слабкий м’язовий тонус у верхніх кінцівках та кистях 
рук, щ о ускладнює формування захвату рукою, утруднює утримання пре-
дметів та маніпуляцію з ними; 

• слабкість і підвищена еластичність зв'язок призводить до надмір-
ної  рухливості суглобів рук, пальців, знижуючи можливість виконати рух 
більш точно; 

• зниження всіх видів глибинної чутливості, що утруднює контроль 
за власними рухами; 

• проблеми з зором ускладнюють операції «око – рука»; 
• особливості розвитку пам’яті і мислення впливають на формуван-

ня навичок дрібної моторики, оскільки дитина має складність утримання 
ланцюжка послідовних дій; 

• анатомічні особливості будови долоні і пальців руки затримують 
стабілізацію зап’ястя та формування пальцевого захвату. 

Короткий аналіз даних, щодо психомоторного розвитку дітей з синд-
ромом Дауна,  дозволяє зробити нам декілька висновків: 

• дитина з синдромом Дауна проходить ті ж етапи розвитку, що і 
звичайна дитина; 

• середні строки появи навичок запізнюються в порівнянні з дітьми 
із нормальним розвитком; 

• у дітей з синдромом Дауна віковий діапазон появи навичок наба-
гато ширший ніж у дітей норми; 

• діти з генетичною патологією за рядом показників можуть відпо-
відати віковій нормі,  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Для більш гли-
бокого розуміння сутності проблем у психофізичному розвитку дітей з си-
ндромом Дауна в подальшому потрібно узагальнити попередні наукові до-
слідження даної категорії дітей в нашій країні і за кордоном. Так в одних 
дослідженнях синдром Дауна асоціюється, насамперед, з розумовою недо-
статністю, в інших – на перше місце висуваються проблеми рухового ро-
звитку. Вирішення цих питань має стати основою перспективного програ-
мування розвитку дітей з даною генетичною патологією на наступних ета-
пах розвитку. 
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РОЗДІЛ 4 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРТОПЕДАГОГІКИ 

ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ 
 
 

А. М. Ільченко 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Одним із пріоритетних 

напрямів державної політики в Україні є правова та соціальна підтримка 
дітей з особливими потребами. Основними завданнями залишаються: на-
дання таким дітям можливостей, незалежно від характеру й причин їх ін-
валідності, повноцінної участі в соціальному й економічному житті шля-
хом оволодіння ними певним обсягом знань, умінь і навичок; розвиток га-
рмонійно розвиненої особистості в умовах спеціально організованого на-
вчально-виховного простору, органічно поєднаного з різними формами ре-
абілітації та інтеґрації в суспільство, а також впровадження в нашій держа-
ві сучасної системи реабілітаційних центрів для дітей-інвалідів. Тому пи-
тання реабілітації дітей з обмеженими можливостями, зокрема їх психоло-
го-педагогічні аспекти, залишаються актуальними. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-
методологічною основою для визначення сутності поняття «реабілітація 
осіб з обмеженими можливостями» виступають концепції науковців, які ро-
зглядають різноманітні його аспекти (В. І. Бондар, І. Б. Іванова, Т. Є. Єжова, 
М. М. Кабанов, А. Ф. Кісельов, Н. В. Коляденко, А. А. Колупаєва, 
Л. К. Одиниченко, О. В. Поляк, А. О. Руденко, А. Г. Шевцов й ін.). На думку 
дослідників, реабілітаційний процес вимагає чіткої організації та дотриман-
ня основних методологічних засад, психолого-педагогічні аспекти реабілі-
тації також потребують детального вивчення й аналізу. 

Мета дослідження – з’ясувати сутність і принципи реабілітації дітей 
з особливими потребами та проаналізувати основні її психолого-
педагогічні аспекти. 

Викладення основного матеріалу. Нині в психолого-педагогічній 
та медичній науковій літературі запропоновані різноманітні підходи щодо 
визначення поняття „реабілітація”. Так, М. М. Кабанов звертає увагу на 
деякі з них, що мають практичний інтерес. Наприклад, реабілітація – це: 

- розвиток або покращання здібностей людини, що можуть бути ви-
користані для її подальшої успішної соціальної і трудової адаптації;  

- інтеґрація людини з порушеннями психофізичного розвитку в сус-
пільство, її взаємовідносини з оточенням, спрямовані на необхідне присто-
сування до нього й попередження ізоляції; 

- спроба включення людини з обмеженими можливостями в соціальне 
середовище з метою оптимального застосування її здібностей, створення 
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для неї такого середовища, яке б дозволило виконувати трудову діяльність 
відповідно до власних потреб [1]. 

Отже, процес реабілітації – це складне й багатоґранне явище, що 
включає в себе комплекс медичних, психологічних, педагогічних, соціаль-
но-трудових та інших методів і заходів, спрямованих на повне або частко-
ве відновлення порушених чи втрачених функцій організму людини та її 
працездатності й потребує чітко організованої роботи мультидисциплінар-
ної команди фахівців (лікарів, корекційних педагогів, психологів, вихова-
телів, батьків, ін.). 

Як зазначено в Державній типовій програмі реабілітації інвалідів 
в нашій державі, існують такі види реабілітаційних заходів: 

- медичні, що передбачають медикаментозне лікування, відновлюва-
льну терапію, реконструктивну хірургію, забезпечення виробами медично-
го призначення, ін.; 

- фізичні, що сприяють відновленню, покращанню, стабілізації, ко-
ординації рухових дій, уміння користуватися протезами, ортезами та ін-
шими технічними засобами реабілітації, які поліпшать самообслуговуван-
ня, адаптацію дитини-інваліда в суспільному житті; 

- професійні й трудові, що сприяють професійному навчанню й адап-
тації, передбачають раціональне працевлаштування й психологічну підт-
римку в процесі професійної адаптації до виробничих умов; 

- соціальні, що допомагають соціально-побутовій адаптації; 
- психолого-педагогічні, що мають на меті психокорекцію якостей і 

функцій дитини з обмеженими можливостями, підвищують мотивацію до 
навчання, життєдіяльності й праці, сприяють профілактиці психічних роз-
ладів, навчають прийомам і методам психологічної саморегуляції, перед-
бачають створення освітнього середовища, яке сприяло б корекції пізнава-
льної діяльності та емоційно-вольової сфери дітей даної категорії [1]. 

У процесі реабілітації вкрай важливо дотримуватися основних прин-
ципів, виділених А. Г. Шевцовим: 

1) принцип нової моделі інвалідності – соціальної, коли проблема фі-
зичних, сенсорних чи ментальних обмежень людини повинна розглядатися 
в першу чергу не як медична, а як соціальна; 

2) системно-синергетичний принцип, що орієнтує фахівців на спри-
яння людини – «об’єкта» соціальної реабілітації – не в розумінні «носія» 
окремих якостей та властивостей, а у розумінні єдиної, цілісної системи, 
суб’єкта, що знаходиться у стані своєрідного та динамічного розвитку; 

3) принцип неперервності реабілітаційного процесу, що передбачає 
реабілітацію впродовж усього життя, постійне підвищення та вдоскона-
лення соціальної компетентності людини з обмеженими можливостями; 

4) освітній принцип реабілітації, що пов’язує реабілітацію з корек-
ційним навчально-виховним процесом, правильна організація якого дозво-
ляє дитині з особливими потребами інтеґруватися в суспільство в доступ-
них для неї сферах [2; 3]. 
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Окрім вказаних вище принципів реабілітаційного процесу доцільно 
враховувати також як загальні дидактичні принципи (системності, систе-
матичності, зв’язку теорії з життям, природо відповідності, індивідуаліза-
ції, активності, наочності, ін.), так і специфічні принципи: 

1) принцип ранньої педагогічної допомоги, що передбачає раннє втру-
чання дорослих, спрямоване на лікувально-педагогічну корекцію порушень 
психофізичного розвитку дітей та формування особистісних якостей; 

2) принцип диференційованого підходу, що займає особливе місце 
в системі індивідуалізації навчання і передбачає добір та використання варі-
ативних завдань, методів і прийомів навчання відповідно до психофізичних 
особливостей різних за підготовкою груп дітей, врахування їх інтересів, зді-
бностей, можливостей, дозування навантаження; 

3) принцип раціонального використання корекційних дидактичних 
матеріалів, що допомагають впорядковувати уявлення дітей з порушеннями 
пізнавальної діяльності про оточуючий світ, здобувати знання та практичні 
навички, задовольняти власні потреби; 

4) принцип діяльнісного підходу в навчанні та вихованні, який врахо-
вує те, що засвоєння знань дітьми з особливими потребами відбувається 
у процесі основних форм діяльності; предметно-практична діяльність є спе-
цифічним засобом компенсаторного розвитку дитини; 

5) принцип педагогічного оптимізму, що базується на знаннях про по-
тенційні можливості осіб з порушеннями психофізичного розвитку та вра-
хуванні цих даних у практичній діяльності; 

6) принцип гуманістичної спрямованості реабілітаційного процесу, що 
ґрунтується на положенні про безмежну віру у природу дитини, її цінність у 
цьому світі, орієнтації на ідеал вільної, самостійної, активної особистості, пе-
редбачає право кожної дитини, незалежно від її особливостей і можливостей, 
бути включеним в освітній процес і суспільно-корисну діяльність. 

Повноцінний і гармонійний розвиток особистості будь-якої дитини 
можливий лише при створенні оптимальних умов для її навчання і виховання 
– «освітнього середовища». Воно повинно сприяти всебічному розвитку ді-
тей, відповідати потребам діяльності, спираючись на їхні здібності, інтереси, 
ціннісні орієнтації та суб’єктивний досвід, стати засобом самовиховання.  

Вкрай важливо, щоби реабілітація дітей з особливими потребами ви-
значалася й соціально-психологічними чинниками: 

- типом соціально-психологічної адаптації особистості до існуючої 
ситуації; 

- врахування віку дитини з обмеженими психофізичними можливостями; 
- врахування темпераменту особистості, який істотно впливає на 

внутрішню картину хвороби та результативність реабілітації; 
- спрямованістю особистості, що реалізується в потребах, інтересах, 

ідеалах, переконаннях, домінуючих мотивах діяльності, поведінки та сві-
тогляду. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Психолого-
педагогічна реабілітація – це система психологічних та педагогічних заходів, 
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спрямованих на формування способів оволодіння знаннями, уміннями і на-
вичками, надання психологічної допомоги, зокрема щодо формування са-
моствердження і належної самооцінки особою власних можливостей, за-
своєння правил суспільної поведінки шляхом здійснення системної на-
вчально-виховної роботи. Вона займає значне місце в реабілітаційному 
процесі й повинна мати комплексний, всебічний характер, відповідати осо-
бистісно-зорієнтованій парадигмі, враховувати основні принципи, методи та 
засоби корекційного навчання та соціально-психологічні особливості особис-
тості. 
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РОЗДІЛ 5 

СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕННЯМИ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 
 

Ю. Д. Бойчук, О. С. Бородіна 
 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ СТУДЕНТІВ 

З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я  
В УМОВАХ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Поширення процесу ін-

клюзії у вищих навчальних закладах є не тільки віддзеркаленням часу, але 
й являє собою ще один крок до забезпечення повноцінної реалізації прав 
студентів з обмеженими можливостями здоров’я на отримання доступної 
та якісної освіти.  

Навчання вінклюзивному освітньому середовищі допомагає студентам 
з обмеженими можливостями здоров’я адаптуватися до типових життєвих 
ситуацій, позбутися почуття ізольованості, відчуження, сприяє зникненню 
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соціальних бар’єрів та інтеграції в соціум, учить студентський колектив 
спілкуватися та працювати разом, формує почуття відповідальності за то-
варишів, які потребують не лише допомоги, а, насамперед, прийняття та 
визнання. Тоді як грамотно організований писхолого-педагогічний супро-
від студентів з обмеженими можливостями здоров’я у вищому навчально-
му закладі здатний забезпечити успіх вище перерахованого.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням проблем ін-
клюзивного навчання і впровадження його в навчально-виховний простір 
займалася низка авторів, серед яких Л. Борщевська, Л. Вавіна, М. Ворон, 
І. Гудим, В. Жук, Т. Калініна А. Колупаєва, С. Королюк, С. Литовченко, 
Н. Макарчук, Т. Марчук, Г. Мерсіянова, Л. Прохоренко, Ю. Рібцун, 
Г. Сіліна, Т. Скрипник, Н. Слободянюк, Н. Софій, І. Сухіна, О. Чеботарьова 
та інші. Різні аспекти психолого-педагогічного супроводу висвітлюються в 
працях таких науковців як: Н. Андрющенко, Е. Бакшеєва, Г. Бардієра, 
М. Бітянова, А. Деркача, H. Кучеренко, В. Петровського, І. Ромазана, 
І. Славіна, Ю. Стафеева, Т. Чередникової, М. Шинкорук та інших. 

Метою статті є аналіз особливостей психолого-педагогічного супро-
воду студентів з обмеженими можливостями здоров’я в умовах вищого на-
вчального закладу. 

Викладення основного матеріалу. У найбільш загальному значенні 
психолого-педагогічний супровід студентів з обмеженими можливостями 
здоров’я характеризують як допомогу в подоланні виникаючих труднощів, 
у пошуку шляхів вирішення актуальних протиріч, що зустрічаються при 
організації освітнього процесу, як неперервного процесу вивчення, форму-
вання та створення умов для прийняття суб’єктом оптимальних рішень 
у різних ситуаціях життєвого вибору, забезпечених командною роботою 
фахівців різних профілів. 

У законі України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» поняття 
“психолого-педагогічний супровід” визначається як системна діяльність 
практичного психолога та корекційного педагога, спрямована на створення 
комплексної системи клініко-психологічних, психолого-педагогічних 
і психотерапевтичних умов, що сприяють засвоєнню знань, умінь і нави-
чок, успішній адаптації, реабілітації, особистісному становленню особи, 
нормалізації сімейних стосунків, її інтеграції в соціум [3]. 

Серед завдань психолого-педагогічного супроводу студентів з обме-
женими можливостями здоров’я виділяють наступні: надання допомоги в 
розв’язанні проблем; розробка індивідуальних освітніх маршрутів; недо-
пущення затримки в набутті знань і розвитку особистості; формування по-
зитивного ставлення до дефекту, прагнення перебороти його; проведення 
просвітницької роботи щодо особливостей студентів з обмеженими мож-
ливостями здоров’я; оптимізація спілкування з однолітками, батьками, ви-
кладачами; попередження ізоляції; допомога студентам з обмеженими мож-
ливостями здоров’я в усвідомленні особистісного вибору, у конструктивному 
розв’язанні конфліктів; заохочення до виявлення особистісно-пізнавальних 
інтересів студента, його самостійності; допомога у самостійному опануванні 
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системою відносин зі світом і самим собою; розвиток психолого-
педагогічної компетентності викладачів і батьків [1]. 

Суть психолого-педагогічного супроводу студентів з обмеженими 
можливостями здоров’я може полягати в: корекції самооцінки; розвитку 
психічних функцій – пам’яті, мислення, уяви, уваги; подоланні пасивності; 
формуванні самостійності, відповідальності та активної життєвої позиції; 
подоланні відчуженості та формуванні комунікативних навичок. 

Основними характеристиками психолого-педагогічного супроводу, 
в першу чергу по відношенню до супроводу студента з обмеженими мож-
ливостями здоров’я, виступають його процесуальність, пролонгованість, 
недиректованість, заглибленість у реальну ситуацію людини, особливість 
відносин між учасниками, пріоритет опори на внутрішній потенціал розви-
тку суб’єкта. 

У цілому психолого-педагогічний супровід студента з обмеженими 
можливостями здоров’я в освітньому процесі як один з пріоритетних на-
прямків діяльності інклюзивної освітньої установи, може бути визначений 
як система професійної діяльності, спрямованої на створення психолого-
педагогічних умов для успішного навчання та психологічного розвитку 
студента в ситуації навчально-виховної взаємодії [2]. 

У загальному вигляді психолого-педагогічний супровід як процес, де 
цілісна діяльність всіх суб’єктів навчально-виховного процесу визначаєть-
ся наступними трьома основними взаємопов’язаними компонентами: 

1) систематичним спостереженням психолого-педагогічного статусу 
студента з обмеженими можливостями здоров’я, динаміки його психічного 
розвитку у навчально-виховному процесі; 

2) створення соціально-психологічних умов для розвитку особистос-
ті кожного студента з обмеженими можливостями здоров’я і його навчаль-
ної успішності; 

3) створення спеціальних соціально-психологічних і освітніх умов 
для супроводу і допомоги в навчально-виховному процесі й особистісному 
розвитку студентів з обмеженими можливостями здоров’я. 

Ще однією важливою інноваційною складовою успішного супроводу 
студентів з обмеженими можливостями здоров’я в умовах вищого навча-
льного закладу є діяльність інклюзивних ресурсних центрів. Такі центри, 
зважаючи на інклюзивну складову навчально-виховного процесу, є вимо-
гою сьогодення.  

Основною метою інклюзивних ресурсних центрів є послідовність ор-
ганізації психолого-педагогічного супроводу студентів з обмеженими мо-
жливостями здоров’я у вищому навчальному закладі. 

Функції інклюзивного ресурсного центру полягають в наступному: 
підтримка студентів з обмеженими можливостями здоров’я у виявленні та 
отриманні доступу до існуючих послуг для задоволення соціальних, емо-
ційних та освітніх потреб (навігація); надання інформаційних ресурсів щодо 
існуючих послуг для студентів з обмеженими можливостями здоров’я, ви-
кладачам та іншим працівникам (забезпечення інформаційними ресурсами); 
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забезпечення лобіювання на індивідуальному (забезпечення доступу до 
освітніх та інших послуг для студентів з обмеженими можливостями здо-
ров’я) і системному рівнях (інформування різних зацікавлених сторін щодо 
додаткових освітніх потреб студентів з обмеженими можливостями здо-
ров’я у навчально-виховному процесі) (лобіювання). 

Ще одним суб’єктом інклюзивної практики, що потребує психолого-
педагогічного супроводу є безпосередні учасники інклюзивного навчання 
– викладацький колектив вищого навчального закладу. Викладачів варто 
розглядати як особливих суб’єктів супроводу, оскільки вони самі безпосе-
редньо включені в інклюзивне навчання як спеціалісти, але в той же час, в 
силу специфіки своєї професійної підготовки потребують допомоги і підт-
римки з боку спеціалістів – корекційних педагогів, які володіють спеціаль-
ними знаннями і вміннями по відношенню до студентів з обмеженими мо-
жливостями здоров’я.  

Отже, в найбільш широкому розумінні психолого-педагогічний су-
провід студента з обмеженими можливостями здоров’я, повинен здійсню-
ватися як його адаптація до освітніх та інших соціально-психологічних на-
вантажень. З одного боку супровід визначається як максимально оптима-
льний і достатній засіб для різностороннього і повноцінного розвитку сту-
дента, засвоєння в достатньому об’ємі навчальних впливів, з іншого – нав-
чальні впливи не мають виходити за рамки індивідуально допустимих для 
даного студента, з метою не допустити освітньої і соціальної дезадаптації.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Наведене вище 
дає підстави стверджувати про запровадження цілісної системи психолого-
педагогічного супроводу студентів з обмеженими можливостями здоров’я 
на всіх етапах їхнього навчання у вищому навчальному закладі. Тому, пси-
холого-педагогічний супровід студентів з обмеженими можливостями здо-
ров’я можна розглядати як цілісну системно-організовану діяльність, у 
процесі якої створюються соціальні, психологічні та суто педагогічні умо-
ви для успішного навчання й особистісного розвитку кожного студента в 
освітньому середовищі. 
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П. В. Мажара 
 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
У УЧАЩИХСЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Постановка проблемы и ее актуальность. Проблема выбора про-

фессии очень актуальна для подрастающего поколения. Однако если нор-
мально развивающиеся школьники могут достичь уровня профессиональ-
ного самопознания, позволяющего им объективно оценивать свои склон-
ности и возможности, и на их основе выбирать наиболее подходящую для 
себя профессию самостоятельно, то умственно отсталым детям такая во-
зможность недоступна. Именно поэтому встает актуальность рассмотрения 
данной проблемы. Вспомогательная школа основной своей целью ставит 
социализацию и адаптацию выпускника, которая реализуется в процессе 
обучения и воспитания умственно отсталых учащихся. Немаловажную 
роль играет не только развитие, но и коррекция школьников, проводимая 
на всех уроках, в течение всей учебной деятельности. Но самой главной 
работой, помогающей социализироваться и адаптироваться, выступает 
профессиональная ориентация. Именно в труде ребенок может реализо-
ваться, почувствовать себя значимым и полезным. 

Анализ последних исследований и публикаций. Изучением про-
блемы профессионального самоопределения личности умственно отсталых 
занимались такие ученые: Бондарь В. И., Виноградова М. Д., Добрев З., 
Еременко И. Г., Карвялис В. Ю., Рейда К. В., Синев В. Н., Турчинская К. М., 
Хохлина О. П. В их работах раскрывается вся сложность протекания про-
цесса профессионального самоопределения учащихся вспомогательной 
школы. Исследования и монографии этих авторов отображают трудности 
формирования у детей профессиональных интересов и склонностей. 

Цель данной работы – изучить пути формирования профессиональ-
ных интересов у учащихся вспомогательной школы.  

Изложение основного материала. В ходе работы было выявлено, 
что в структуре направленности личности психологи выделяют интересы, 
потребности и убеждения. При этом интересы умственно отсталых детей 
нельзя назвать достаточно дифференцированными и интенсивными, 
устойчивыми и глубокими. Социально зрелые потребности могут сформи-
роваться только при затрате на их формирование большего времени, чем в 
норме, и проявлении особого внимания педагогов и родителей. При психи-
ческом недоразвитии убеждениям свойственна недостаточная точность, 
глубина, дети редко могут защитить их в дискуссии и они не являются 
опорными для них в повседневной жизни. Однако в исследованиях 
высказывается возможность воспитания у детей этой группы социально 
значимых интересов и потребностей, а также о возможностях формирова-
ния у них убеждений и мировоззрения в целом [1; 4; 6]. 

Трудности в самоопределении умственно отсталыми в области их 
будущей профессии связаны с отсутствием у них достаточного жизненного 
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опыта, широкого объема знаний, точных понятий, представлений, зрелых 
чувств, интересов, адекватной самооценки [8]. 

Для того чтобы правильно определить профессиональные возможно-
сти каждого из учеников вспомогательной школы необходимо проводить 
специальные медико-психологические обследования и давать, основанные 
на полученных данных, квалифицированные консультации. 

Выпускники вспомогательных школ, как правило, понимают то, что 
необходимо трудиться, они даже выражают желание быть участником та-
кого вида деятельности и приносить пользу обществу через выполнение 
посильных видов заданий в труде. Но при этом они не могут самостоя-
тельно и достаточно объективно оценить свои возможности к труду и рас-
познать устойчивые профессиональные интересы [2]. 

Выбирая профессию, умственно отсталые учащиеся руководствуют-
ся советами педагогов, воспитателей, также оказывает поддержку и систе-
ма проводимой в школе профориентационной работы. Выпускникам вспо-
могательных школ достаточно сложно оценивать свои индивидуальные 
способности, профессиональную пригодность и соотносить их с требова-
ниями профессии. Поэтому доминирующими направлениями при органи-
зации профориентационной работы в спецшколах должны стать профотбор 
и профконсультации, основой которых являются объективные показатели 
способностей, притязаний, самооценки. 

По результатам многих исследований известно, что умственно отс-
талые дети нуждаются в оказании взрослыми квалифицированной и свое-
временной помощи при выборе профессии. Ведущее место в этой работе 
должна занимать школа, но при этом, объединять свою деятельность с се-
мьей и производственными коллективами [7]. 

Для правильного проведения профессиональной ориентации учителя 
и родители должны достаточно глубоко осознавать, какими являются основ-
ные методы руководства выбором профессии, какие факторы предстают 
движущими силами самоопределения в профессиональном плане, какие зна-
ния являются приоритетными в оказании помощи умственно отсталому под-
ростку в процессе подготовки  его к самостоятельному выбору профессии. 

Задачей вспомогательной школы не может стать подготовка рабо-
чих-универсалов, механизаторов широкого профиля и т. д., поэтому работа 
школы по профессиональному ориентированию должна быть направлена 
на формирование профессионального самоопределения, адекватного пси-
хофизическим особенностям учащихся. 

Проводимая в школе работа по профессиональной ориентации уча-
щихся, оказывает положительное воздействие на результат выбора де-
тьми будущей профессии. В ходе этой работы ученики получают знания о 
доступных им профессиях, о профессиях, которые актуальны на рынке 
труда, об учебных заведениях, в которых они могут получить образова-
ние по выбранным специальностям, о возможных местах работы. Также 
учащиеся ознакомляются с требованиями, предъявляемыми к тем или 
иным специальностям. 
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В возможности умственно отсталых детей не входят какие-либо 
виды интеллектуального или тяжелого физического труда. Однако они мо-
гут выполнять элементарные, посильные задания. Их трудовая деятель-
ность может быть реализована как в физической работе, так и в сфере об-
служивания. Главными критериями при выборе профессии должны слу-
жить такие характеристики труда, как посильность, доступность, работа 
должна быть такой, чтобы она не усугубляла уже имеющиеся дефекты 
трудящихся, при этом также важно ее соответствие их интересам и склон-
ностям, воспитанным в процессе профориентации. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Для успешно-
сти профориентационной работы, ее проведение должно быть системати-
ческим и целенаправленным. Начинать проведение занятий по профориен-
тации следует еще в начальной школе. Эта работа должна проводиться как 
классным руководителем, так и воспитателем, а в дальнейшем –
 учителями-предметниками [3]. 

Пути формирования профессиональных интересов отличаются своим 
многообразием. Для проведения профориентационной работы можно 
избрать различные формы и виды занятий: экскурсии на производство, 
беседы о профессиях, встречи со специалистами, организация кружковой 
работы и т. д. Главное при этом суметь помочь детям определить их инте-
ресы и склонности, а на их основе подобрать именно ту профессию, кото-
рая будет им соответствовать [5]. 

Также одной из основных задач профориентационной работы являе-
тся воспитание у детей трудолюбия, положительного отношения к труду, 
уважения к чужому труду. Некоторые выпускники в качестве своей про-
фессии выбирают отличную от той, которой они обучались в школе. На то 
есть свои причины. Однако именно от педагогического воздействия зависит, 
что станет результатом трудового обучения и воспитания: стойкий интерес 
к предмету, а впоследствии и к профессии или же пассивное и даже отрица-
тельное отношение к ней. Ведь именно в школе дети должны приобрести 
умение выдерживать трудовую нагрузку, доводить начатое дело до конца, 
уважение к трудящимся. А эти качества необходимы в любой профессии. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОТРИМАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
ДІТЕЙ З СЕНСОРНИМИ ВАДАМИ 

 
 

Постановка проблеми та її актуальність. Інвалідність як соціальне 
явище притаманна кожній державі. Сьогодні в Україні проживає понад 2,8 
млн. осіб, що мають інвалідність. Це становить 6,1 % від загальної чисель-
ності населення. На жаль, кількість інвалідів в нашій країні щорічно зростає. 
Так, ще у 2006 році їх чисельність становила 5,3 % від загальної чисельності 
населення. Майже 80% інвалідів в Україні – це люди працездатного віку.  

Найпоширенішими хворобами, що призводять до інвалідності, є хво-
роби системи кровообігу (24,4 %), новоутворення (20,0 %), хвороби кістко-
во-м'язової системи (11,1 %), хвороби ока та його придатків (3,7 %), ендо-
кринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин (4,2 %). 

За словами медиків, значну частку в осіб з інвалідністю становлять 
діти-інваліди – понад 167 тис. осіб або 2 % від усього дитячого населення. 
За віковими показниками основну групу дітей-інвалідів становлять діти 
шкільного віку від 7 до 14 років – понад 49,0%, на другому місці – діти ві-
ком від 15 до 17 років – понад 23,7%, на третьому – діти від 3 до 6 років – 
близько 20 % [2]. 

Аналіз останніх досліджень. Люди з особливими потребами є час-
тиною нашого суспільства. До них ставляться так, як до рівних і таких, що 
заслуговують на повагу і сприйняття їх такими, якими вони є. Це те право, 
яким всі ми користуємося як члени суспільства. Адже кожна людина з осо-
бливими потребами має право на нормальні життєві умови, здобуття осві-
ти, працю, яка б забезпечувала їй пристойне життя [4]. 
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Проблему соціальної та психологічної адаптації студентів з особли-
вими потребами у вищих навчальних закладах вивчали Адирхаєва Л. В., 
Адирхаєв С. Г., Кольченко К. О., Нікуліна Г. Ф., Таланчук П. М., Тюп-
тя Л. Т, Шевцов А. Г. та ін. 

Численні наукові дослідження свідчать, що вища освіта входить в 
десятку цінностей, найбільш важливих для молоді. Для осіб з інвалідністю 
отримання вищої освіти, престижної спеціальності, гідно оплачуваної пра-
ці (чому сприяє вища освіта) є чи не єдиною можливістю подолати стан ві-
дчуження, соціальної ексклюзії, в якому вони опинилися за об'єктивних 
умов, пов'язаних зі станом здоров'я [1; 3; 4]. 

Мета. Проаналізувати реальний стан питання щодоотриманнявищої 
освіти осіб із особливими потребами. 

Викладення основного матеріалу. Міносвіти України запроваджено 
проведення експерименту щодо організації інтегрованого навчання осіб з 
особливими освітніми потребами у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рів-
нів акредитації (наказ Міносвіти України від 27.06.2009 р. №587) та розро-
блено тимчасове положення «Про організацію інтегрованого навчання осіб 
з особливими освітніми потребами у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рі-
внів акредитації». В експерименті щодо організації інтегрованого навчання 
осіб з особливими освітніми потребами беруть участь 9 ВНЗ ІІІ–ІV рівнів 
акредитації, серед яких: 

− Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Украї-
на»(м. Київ); 

− Донбаський інститут техніки та менеджменту Міжнародного нау-
ково-технічного університету; 

− Кримський гуманітарний університет (м. Ялта); 
− Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; 
− Національна металургійна академія України (м. Дніпропетровськ) 

(НМетАУ); 
− Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 

(м. Київ); 
− Південноукраїнський державний педагогічний університет імені  

К. Д. Ушинського (м. Одеса); 
− Харківський національний університет імені В. М. Каразіна; 
− Харківський національний університет радіоелектроніки. 
Експеримент передбачає три етапи проведення: перший – вивчення 

інтегрованого навчання у системі ВНЗ, розроблення документів, науково 
та навчально-методичної літератури; другий етап передбачає апробацію 
розроблених документів та матеріалів; третій – аналіз результатів прове-
дення експерименту [6]. 

Як свідчить статистика в Україні проживає понад 120 тис. осіб з ва-
дами зору та слуху. За даними УТОГа (Українського товариства глухих) у 
2001 році у Дніпропетровській області отримали вищу освіту лише 5 чоло-
вік, у 2007 році – їх було уже 20, а у 2013 році диплом про закінчення На-
ціональної металургійної академії України отримали 129 осіб з сенсорними 
вадами [3; 5]. 
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НМетАУ починаючи з 2001 працює над проблемою надання вищої 
освіти людям з сенсорними недоліками. У 2004 році на базі академії ство-
рено Регіональний центр освіти інвалідів. Головними завданнями центру 
було визначено створення умов для навчання в НМетАУ інвалідів по зору 
та слуху, їх методичної та психологічної підтримки, соціальної інтеграції у 
суспільстві. 

Центр є офіційним підрозділом академії, який супроводжує реабіліта-
ційно-освітню діяльність абітурієнтів та студентів, що мають сенсорні вади. 

Сьогодні Національна металургійна академія України переходить на 
новий етап розв'язання проблеми інтеграції у суспільство молоді з сенсор-
ними вадами. Починаючи з другого курсу, студенти з вадами слуху та зору 
навчаються в умовах загального студентського потоку. У цьому складному 
освітньому процесі велике значення мають не тільки професійні здібності 
викладачів, а й щирість душі, захопленість своєю справою та безмежна 
любов до дітей. 

Висновки. Досвід роботи Регіонального центру освіти інвалідів 
НМетАУ довів, що при певних умовах студенти-інваліди можуть досить 
успішно навчатися у ВНЗ. Актуальним питанням, що потребує подальшої 
розробки і реалізації є створення підготовчого відділення (нульовий курс) 
де можливо буде зосередити початкову підготовку абітурієнтів. Нині НМе-
тАУ беззаперечно є лідером в Україні з розв'язання проблем навчання сту-
дентів з вадами слуху та зору.  
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЧНОСТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
Постановка проблемы и её актуальность. Актуальность данной 

темы заключается в том, что количество людей с ограниченными возмож-
ностями постоянно растет. И часто эти люди острее ощущают свою зави-
симость, ущербность и одиночество. В целях наиболее эффективной инте-
грации этих людей в общество следует принимать меры, которые будут 
способствовать развитию их потенциальных способностей и уверенности в 
себе. Важнейшим условием для самореализации человека с ограничен-
ными возможностями является расширение сферы его самостоятельности, 
под которой понимается преодоление им обособленности, приобретение 
умения осваивать и применять без непосредственной посторонней помощи 
знания и навыки для решения повседневных задач. 

Проблема социальной адаптации личности с временно ограничен-
ными возможностями жизнедеятельности представляется актуальной как в 
индивидуальном, так и в категориальном аспектах. Это проблема двойной 
адаптации: собственно адаптация личности и социальные проблемы, соз-
даваемые наличием в обществе людей с временно ограниченными возмо-
жностями. Проблема социальной адаптации многогранна, она рассматри-
вается в научной литературе с биологической, социальной, медицинской, 
психологической точки зрения, однако социальная стратификация общест-
ва не исследуется по основанию адаптации и ее категориальной специ-
фики. Обусловленное временным ограничением возможностей социальное 
неравенство усугубляется отсутствием его формализации, формальных со-
циальных институтов обеспечения социальной адаптации данной катего-
рии лиц. Несмотря на то, что вопросы, связанные с проблемой социальной 
адаптации изучаются в разных аспектах, современных исследований по 
проблеме адаптации личности с временно ограниченными возможностями 
в этой области недостаточно. В социологических исследованиях основное 
внимание уделяется таким категориям как инвалиды и дети с ограничен-
ными возможностями, при этом, категория лиц с временно ограниченными 
возможностями не имеет особого социального статуса. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию 
общетеоретических проблем социальной адаптации посвящены работы: 
П. Сорокина [6], М. А . Дмитриевой, П. С. Кузнецова, Н. Е. Шустовой, 
А. В. Решетникова [7]. Социальные проблемы, возникающие в процессе 
институциализации способов и социальных практик обеспечения интегра-
ции лиц с ограниченными возможностями, рассматриваются в работах 
Н. Ф. Герасименко, Н. В. Дмитриевой, Н. А. Кравченко, К. К. Кузьмина, 
Р. В. Коротких, В. З. Кучеренко, Ю. П. Лисицина, А. В. Решетникова, 
О. П. Щепина [1]. 
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Цель. Целью данной  работы является обзор социального положения 
в обществе, а также деятельность людей с ограниченными возможностями. 

Изложение основного материала. Инвалидность – это специфиче-
ская  особенность развития личности, сопровождающаяся ограничениями 
жизнедеятельности в разнообразных её сферах. Кроме того инвалидность 
ставит перед человеком множество проблем, поэтому инвалиды становятся 
отчуждённой социальной группой людей с низким уровнем дохода и 
невысокими возможностями получения образования. 

Принято условноразделять ограничения функций по следующим ка-
тегориям [4]: 

— нарушения статодинамической функции (двигательной); 
— нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеварения, 

выделения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, 
— сенсорные(зрения, слуха, обоняния, осязания), 
— психические(восприятия, внимания, памяти, мышления, речи, 

эмоций, воли). 
У большинства людей с ограниченными возможностями имеются 

трудности участия в производственной сфере, у большинства отсутствует 
интерес к жизни и немногие заводят семьи. 

Проблема заключается в том, что социальная адаптация не будет до-
стигнута, пока общество не осознает и не признает всеобщее равноправие.  

В мире проживает более 650 миллионов людей с особыми физически-
ми потребностями, из них в Украине – около трех миллионов. Тема жизни 
инвалидов в нашей стране очень актуальна, ведь, как и во многих других 
сферах нашего бытия, здесь также не обойтись без проблемных вопросов. 

Следует отметить, что плохое наследство было оставлено нам еще с 
советских времен: тогда общественность считала, что об инвалидах забо-
тится государство, но государство было не в состоянии обеспечить даже 
надлежащий уровень социальной защиты. Политика в отношении инвали-
дов была преимущественно пассивной – материальная поддержка, госу-
дарственные пенсии, возможность работать на специализированных пред-
приятиях организаций инвалидов. Лица с ограниченными возможностями 
были лишены доступа ко многим социальным благам наравне со здо-
ровыми людьми. 

Инвалиды Украины до сих пор сталкиваются с пренебрежением, 
предрассудками и страхами, которые на протяжении истории человечества 
сдерживали социальное развитие этой категории членов общества и изоли-
ровали их от него. 

Идею социальной адаптации поддерживают многие, но углублённое 
её изучение показали сложность и неоднозначность отношения здоровых 
людей к инвалидам, причём это отношение двояко: с одной стороны ин-
валиды вызывают неприязнь, а с другой – как лишённые многих возмож-
ностей и вызывающие сочувствие. 

Следует также остановиться на проблеме трудоустройства инвали-
дов. Практика показывает, что привлечение граждан с инвалидностью 
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в сферу труда важно как для государства, так и для них самих, поскольку 
повышается их жизненный уровень, увеличивается платежеспособность, 
а также появляется возможность самореализации. 

Во многих странах созданы такие условия, что работающие ин-
валиды составляют в среднем половину лиц от общего количества людей с 
ограниченными возможностями. Так, в США работают 29 % граждан, 
имеющих нарушения здоровья, в Великобритании – 40 %, Италии – 55 %, 
Швеции – 60 %, Китае – 80 %. В Украине работающих инвалидов нас-
читывается около 20%, притом, что количество инвалидов трудоспособно-
го возраста составляет 1,5 млн человек, среди которых работает почти 443 
тыс. [3]. 

Основным законом Украины по социальной защите инвалидов явля-
ется Закон «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украи-
не»от 12 марта 1991 г № 875-12 Настоящий Закон определяет основы со-
циальной защищенности инвалидов в Украине и гарантирует им равные со 
всеми другими гражданами возможности для участия в экономической, 
политической и социальной сферах жизни общества, создание необхо-
димых условий, которые дают возможность инвалидам вести полноценный 
образ жизни согласно индивидуальным способностями и интересами. [2]. 

В законе отмечается, что инвалиды в Украине владеют всей пол-
нотой социально-экономических, политических, личных прав и свобод, за-
крепленных Конституцией Украины и другими законодательными актами. 

В законе определяются целевые сферы создания условий для норма-
льной жизнедеятельности инвалидов, такие как: деятельность государст-
венных органов власти, образование, профориентация и трудоустройство, 
участие инвалидов в принятии решений, материальное и социальное окру-
жение, финансирование социальных проектов и программ по социальной 
защите инвалидов. Во исполнение закона были приняты ряд подзаконных 
и правовых актов, национальные программы, которые регулируют меха-
низм его реализации. 

Органы местного самоуправления имеют право создавать собствен-
ные фонды социальной помощи инвалидам. Порядок и условия расходова-
ния средств этих фондов определяются центральным органом исполните-
льной власти по вопросам экономической политики с учетом предложений 
общественных организаций инвалидов [5]. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Проблема со-
циальной адаптации инвалидов - проблема приспособленности инвалидов 
к полноценной жизни в обществе здоровых людей приобрела в последнее 
время особую важность. Это связано с тем, что в новом тысячелетии стали 
существенно меняться подходы к людям, которые по воле судьбы роди-
лись или стали инвалидами. Сейчас, на смену социальной помощи инвали-
дам, которая долгие годы провозглашалась и с разной степенью успешнос-
ти претворялась в жизнь, приходят прогрессивные идеи и технологии со-
циальной адаптации инвалидов, их интеграции (включения) в современное 
общество, как полноценных его членов. 
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Одним из важнейших направлений преодоления многочисленных 
социальных барьеров, которые не позволяют инвалидам активно вклю-
читься в жизнь общества и полноценно участвовать в ней, является вовле-
чение их в общественную жизнь, активизация творческого, художествен-
ного и интеллектуального потенциала не только для своего блага, но и для 
обогащения всего общества. Творческая и общественная реабилитация ин-
валидов является одним из наиболее действенных способов восстановле-
ния и расширения духовного мира людей с ограничениями в здоровье. 
Именно в искусстве и в науке они на равных могут конкурировать со здо-
ровыми людьми, проявлять в полной мере свои таланты. 

Широкий спектр проблем инвалидов в Украине свидетельствует о 
необходимости усиленного и комплексного внимания со стороны государ-
ства и общества. Практика показывает, что немалая часть положений соци-
ально-экономической политики в отношении этой категории населения 
устарела и не отвечает требованиям настоящего времени, а также не согла-
суется с общепризнанными высокогуманными международными нормами 
и стандартами. 

Необходимо делать все возможное для изменения негативных сте-
реотипов и отношения к людям с особыми физическими потребностями, 
ведь, как правило, обычный день для нас – просто быт, а для них – подарок 
судьбы, борьба за выживание. 
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РОЗДІЛ 6 
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ 

 
 

С. Э. Абдураимова, Н. С. Сухонина  
 

ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КОРРЕКЦИОННОГО ПЕДАГОГА  

ВО ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Постановка научной проблемы и анализ научных исследований. 
Проблему исследования структуры работы коррекционного педагога 
раскрывают в своих трудах такие ученые и психологи как Л. С. Выготский, 
С. А. Бадмаев, М. Ф. Гнездилова, И. Г. Еременко, О. А. Карабанова, 
А. Н. Леонтьев, А. Г. Лидере, В. И. Лубовский, А. С. Спиваковская, 
Д. Б. Эльконин и др. 

Коррекционно-педагогическая деятельность − это сложный психо-
физиологический и социально-педагогический процесс, захватывающий 
весь образовательный процесс, выступающий как его составная часть, куда 
входят объект и субъект педагогической деятельности, ее целевой, содер-
жательный, операционно-деятельностный и оценочно-результативный 
компоненты [2]. 

Цель работы – изучить структуру деятельности коррекционного пе-
дагога во вспомогательной школе. 

Степень разработанности. На современном этапе актуальным оста-
ется рассмотрение педагогической деятельности коррекционного педагога. 
А. Д. Гонеев, Я. И. Лифинцева, Я. В. Ялпаева в своих работах освещают 
сущность деятельности коррекционного педагога, раскрывают структуру 
работы во вспомогательной школе и работы с детьми группы риска. 

Изложение нового материала. На современном этапе актуальным 
остается рассмотрение педагогических аспектов коррекционной работы 
педагога во вспомогательной школе, носящий комплексный характер. По 
мнению ряда ученых (Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенина и др.) педагогиче-
ская деятельность делиться на виды: 

1.Диагностическая – связанная с изучением учащегося и уровнем его 
воспитания [5]. 

2.Ориентационно-прогностическая – основывается на умении учите-
ля определять направление воспитательной работы, ее цели и задачи[6]. 

3.Конструктивно-проектировочная – которая составляет проектиро-
вание и конструирование воспитательной деятельности [5]. 

4.Организаторская деятельность – включает в себя вовлечение уча-
щихся в намеченную воспитательную деятельность [5]. 

5.Информационно-объяснительная − составляет большую часть всей 
деятельности, в той или иной мере обучение и воспитание основано на ин-
формационном обмене [4]. 
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6.Коммуникативно-стимулирующая − связана с влиянием препода-
вателя, которое оказывается на учащихся во время учебы [5]. 

7.Аналитико-оценочная деятельность − заключается в том, что педа-
гог, осуществляя педагогический процесс, анализирует ход обучения, вы-
являя в ней положительные стороны и недостатки [5]. 

8.Творческая деятельность− когда учитель совмещает научную дея-
тельность, с ее требованием к информационности и в тоже время легкость 
подачи, что зависит от виртуозности преподавателя [5]. 

Рассматривая педагогические аспекты деятельности учителя, также 
выделим структуру психологической работы с учеником. Н. В. Кузьмина 
выделила в психологической деятельности ряд компонентов: конструктив-
ный, организаторский, коммуникативный [4; 5]. 

Продуктивность деятельности педагога зависит от его умения устанав-
ливать и поддерживать контакт с учащимися. Если педагогическая деятель-
ность по сути своей заключает в себе организаторские способности, то пси-
хологическая деятельность раскрывает потенциал ученика, делает ударение 
на эмоциональную заинтересованность ученика предметом изучения [1]. 

Коррекционная педагогическая деятельности, в сущности, система 
специального обучения и воспитания аномальных детей. Целью этого обуче-
ния является исправление психических и физических функций развития ре-
бенка в процессе его обучения, воспитания и дальнейшей социализации [3]. 

Основываясь на этом положении, мы делим коррекционную дея-
тельность на три составные части. 

Коррекционно-обучающая деятельность – процесс подачи знаний, с 
сопутствующим преодолением повреждений психического и физического 
развития. 

Коррекционно-воспитательная деятельность – захватывает совокуп-
ность всех мер педагогического воздействия на личность ребенка с особы-
ми потребностями. 

Мерами педагогического воздействия могут быть такие действия пе-
дагога как, изменение познавательных возможностей учащихся; развитие 
эмоционально-волевой сферы; улучшение индивидуальных качеств (ответ-
ственность, собранность, дисциплинированность, организованность); раз-
витие интересов (трудовых, художественных и др.) [3]. 

Выделив границы работы коррекционного педагога, мы можем опре-
делить основные направление его деятельности: 

1. Коррекционная направленность в организации учебного процесса. 
2. Подбор культурно-массовых и оздоровительных мероприятий со-

гласно поставленной цели. 
3. Психогигиена общения и семейного воспитания. 
4. Налаживание отношений ученика с окружающими, с учителями 

и детским коллективом. 
5. Восполнение пробелов и недостатков в общем развитии ученика, 

увеличение деятельности в той области, которую он любит (компенсация в 
области интересного дела, увлечения). 

6. Восстановление у ученика полезных качеств личности, которые 
имеют незначительный дефект. 
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7. Непрерывное поощрение положительных качеств. 
8. Усиление положительного развития личности. 
9. Усвоение и накопление социально-ценного жизненного опыта. 
10. Сохранение навыков морального поведения, здоровых привычек 

и потребностей учеников. 
11. Исправление, как преодоление отрицательного, исключение от-

рицательных качеств и вредных привычек [6]. 
Таким образом, направление педагогической деятельности коррек-

ционного педагога во вспомогательной школе определяется уровнем раз-
вития ученика, его познавательными возможностями. Для успешного обу-
чения педагоги используют комплексный подход, который в полной мере 
раскрывает потенциал ученика. 

Вывод. Вся структура коррекционной работы призвана реабилити-
ровать и социально адаптировать умственно отсталого школьника к окру-
жающей среде, сделать его полноправным и активным членом общества, 
который наравне со всеми людьми может включиться в трудовую и общес-
твенную жизнь. 

Коррекция как специальная форма психолого-педагогического влия-
ния теоретически базируется на социальной ситуации как анализируемой 
единице, которая определяет возникновение и изменение структуры лич-
ности ребенка на каждом возрастном этапе. 

Следовательно, коррекционно-педагогическая работа, как отмеча-
лось выше, должна строиться не как совокупность отдельных упражнений, 
а как комплекс действий, положительно влияющий на развитие правильно 
построенных социальных отношений. 

Коррекционно-педагогическая деятельность предусматривает коорди-
нацию усилий школы, семьи и общества в решении задач предупреждения, 
преодоления недостатков в развитии и поведении учеников с особыми по-
требностями, формирования у них социально значимых качеств личности. 
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ  
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КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ (20–30-ті роки ХХ ст.) 
 

Постановка проблеми та її актуальність. Фізичне виховання, як 
складова загального виховання, спрямоване на становлення фізичної куль-
тури особистості, збереження та зміцнення її здоров’я, формування знань і 
вмінь щодо ведення здорового способу життя (Е.Вільчковський, 
О. Дубогай, Г. Максименко, А. Цьось, Б. Шиян, Б. Шеремет та ін.). Поси-
лення фізичного виховання в умовах загальної освіти є одним із пріоритет-
них напрямків діяльності освітніх установ. Особливо актуальним дане пи-
тання є в роботі з дітьми, які мають порушення психофізичного розвитку, 
оскільки організм таких дітей знаходиться в несприятливих умовах не 
тільки через ураження центральної нервової системи та/або певних аналі-
заторів, а й через наслідки цих уражень, одним з яких є гіпокінезія 
(Т. Власова, В. Лубовський, М. Певзнер, В. Синьов та ін.). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В теорії та практиці коре-
кційної педагогіки обґрунтовано корекційно-педагогічне значення фізичного 
виховання для послаблення вторинних відхилень розвитку дітей із сенсор-
ними та інтелектуальними порушеннями, а також накопичено значний дос-
від фізичного виховання та фізичної реабілітації означеної категорії дітей 
(Н. Байкіна, Б. Долинський, О.Мастюкова, М. Козленко, 
І. Ляхова,В. Мозговий, Л. Сековець, Б. Сермєєв та ін.). Останнім часом пре-
дметом наукових досліджень фахівців у галузі корекційної педагогіки, фі-
зичної культури та фізичної реабілітації є: розвиток рухової активності ді-
тей з порушеннями слуху (Х. Гуринович (2006), І. Випасняк (2007), 
О. Заворотна (2008) та ін.) та зору (К. Яримбаш (2006), Н. Воловик (2008) та 
ін.); розвиток силових якостей глухих підлітків (Г. Кучеренко (2007)), та 
витривалості дітей з порушеннями зору (О. Криличенко (2007)); фізична 
реабілітація та фізичне виховання розумово відсталих дітей (Н. Михайлова 
(2007), Я. Коштур (2009), С. Косівська (2013) та ін.); фізична реабілітація 
дітей з ДЦП в різних умовах – стаціонару, спеціальної школи, сім’ї 
(С. Кобелєв (2006), С. Афанасьєв (2008), К. Бандуріна (2009), Т. Баришок 
(2009), М. Желізний (2009) та ін.). Отже, сучасні педагогічні дослідження 
приділяють фізичному вихованню дітей з порушеннями психофізичного 
розвитку певну увагу, але в основному стосовно до умов і запитів сучасної 
освіти, майже не враховуючи процес його становлення та розвитку. Проте 
з теорії та історії педагогіки відомо, що будь-яке педагогічне явище доці-
льно розглядати в історичному контексті з урахуванням усіх чинників, які 
тією чи іншою мірою впливали на його формування та розвиток 
(В. Бондар, М. Євтух, Н. Дічек, О. Сухомлинська, М. Супрун, 
С. Федоренко, М. Ярмаченко й ін.). Звернення до витоків вітчизняної 
корекційної педагогіки, вивчення та узагальнення теоретичних знань 
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та практичного досвіду впровадження фізичного виховання в навчально-
виховний процес спеціальних шкіл сприятиме більш успішному 
розв’язанню цими закладами питань охорони та зміцнення здоров’я дітей 
сьогодні.  

Мета. Висвітлення наукових поглядів вітчизняних корекційних пе-
дагогів 20–30-х pp. XX ст. на зміст і завдання фізичного виховання дітей 
з порушеннями психофізичного розвитку. 

Викладення основного матеріалу. Історико-педагогічний аналіз 
праць ХІХ-поч.ХХ ст. з проблем виховання дітей з порушеннями психофі-
зичного розвитку дав можливість встановити, що передумовою формуван-
ня вітчизняної системи фізичного виховання таких дітей стала активна дія-
льність прогресивних лікарів, педагогів і громадських діячів 
А. Владимирського, О. Граборова, М. Тарасевича, В. Кащенка, 
І. Сікорського, І. Соколянського та ін. Основна увага в їхніх роботах приді-
лялася загартовуванню дітей, розвитку в них інтересу до рухових вправ, 
привчанню до ранкової гімнастики та здійснення гігієнічних процедур, фо-
рмування потреби перебування на чистому повітрі. З розвитком практики 
навчання глухих, сліпих і розумово відсталих дітей посилювалися завдання 
пошуку засобів корекційної роботи з ними та підготовки цих дітей до само-
стійного життя. Найпотужнішим з таких засобів тривалий час вважалася (і 
небезпідставно вважається й зараз) праця. Разом з цим вітчизняними дефек-
тологами досліджуваного періоду робляться перші спроби визначення коре-
кційно-виховного та оздоровчого значення фізичного виховання, а також 
особливості його організації в спеціальних школах різних типів. 

Аналіз наукових праць з історії розвитку фізичної культури та спор-
ту (Б. Голощапов, В. Вербицький, Г. Деметер, М. Крук, А. Окопний, 
В. Столбов та ін.) дає підставу для твердження, що одним з найпопулярні-
ших видів спорту В Росії кінця XVIII – поч. ХХ ст., а потім і в Радянсько-
му Союзі була гімнастика. Переважала вона й у шкільному фізичному ви-
хованні. У 1923 р. О. Граборов робить спробу обґрунтувати застосування в 
роботі з розумово відсталими дітьми лікувальної гімнастики, наголошуючи 
на суто індивідуальному підході до кожної дитини [3, с. 248–263]. Пізніше 
він поширює свої висновки і на інші категорії дітей з порушеннями психо-
фізичного розвитку [4, с. 192–207].В результаті контент-аналізу норматив-
но-правових документів з питань організації роботи спеціальних шкіл 
встановлено, що навчальний план, затверджений у 1929 році, містив дис-
ципліну «Фізвиховання», на яку в школах для розумово відсталих дітей 
виділялося по 1 годині на тиждень у підготовчому – 2-му класах та по 2 
години в 3-7 класах; у школах для сліпих дітей – по 3 годині у підготовчо-
му – 5-му класах, та по 2 години в 6-7 класах; у школах для глухих дітей – 
по 2 години в усіх класах. [5, с. 48–49]. Проте відповідні програми було ро-
зроблено значно пізніше – у 50-ті роки ХХ ст. 

Контент-аналіз наукової літератури в галузі дефектології показав, що у 
30-ті роки робляться перші спроби визначення змісту фізичного виховання 
глухих, сліпих та розумово відсталих дітей, який пов’язується з особливос-
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тями їхнього фізичного розвитку. Так, серед особливостей фізичного роз-
витку глухих дітей називалися незграбні рухи; хода, що човгає; слабкий 
розвиток легенів і носового дихання; слабкість нервової діяльності. Відпо-
відно до цього фізичні вправи пропонувалося добирати таким чином, щоб 
вони сприяли формуванню в дітей скоординованих рухів, навчали дітей 
володіти своїм тілом і привчали їх до рухової саморегуляції, а також під-
вищували в дітей почуття організованості. Уроки фізкультури неодмінно 
мали бути пов’язані з розвитком мовлення дітей. На початкових етапах на-
вчання їх пропонувалося проводити в ігровій формі [7, с. 135–137]. 

Один із засновників вітчизняної тифлопедагогіки В. Гандер визначив 
наступні особливості фізичного розвитку сліпих дітей: недостатність сво-
боди рухів; наявність нав’язливих рухів; сидячий спосіб життя, і як наслі-
док, сутулість і впала грудна клітина. Основні завдання уроків фізкультури 
В. Гандер вбачав у заохоченні прагнення дітей до рухової самостійності; 
розвитку в них вільних та невимушених рухів, спритності, моторної 
пам’яті та навичок самоконтролю рухів. Також для кращого фізичного ро-
звитку сліпих дітей рекомендувалося використовувати рухливі ігри разом 
зі зрячими дітьми [2, с. 14–17]. Французький тифлопедагог П. Віллей, пра-
ці якого стали відомі у Радянському Союзі завдяки В. Гандеру, вважав, що 
для сліпих дітей може бути рекомендована програма з фізкультури для 
зрячих, в якій потрібно збільшити кількість вправ для постави, для форму-
вання правильної ходьби та розвитку почуття рівноваги. Також програма 
має містити вправи на снарядах для привчання дітей до подолання переш-
код. Особливості навчання сліпих дітей мають полягати в тому, що при 
поясненні способу виконання кожної вправи вчитель має дати дитині об-
мацати положення свого тіла. Виправляти неправильні рухи учнів необхі-
дно підходячи до кожного з них окремо [1, с. 19–20]. У науково-
методичних виданнях досліджуваного періоду знаходимо й висвітлення 
практичного досвіду фізичного виховання сліпих дітей у позакласний час. 
Так, практичним шляхом було визначено особливості навчання сліпих ді-
тей ковзатися, кататися на лижах, купатися в річці, кататися на човні 
[6, с. 166–168]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Провідними те-
нденціями процесу становлення та розвитку вітчизняної системи фізичного 
виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку у досліджуваний 
період є корекційна спрямованість та прагнення дотримання індивідуа-
льного підходу в роботі з дітьми. Реалізація змісту фізичного виховання 
відбувалася шляхом введення уроків фізкультури та організації активного 
відпочинку дітей у позакласний час. Проте дане питання у науковій літера-
турі висвітлюється лише побіжно; пріоритетним на той час було питання 
охоплення спеціальним навчанням якомога більшої кількості дітей, визна-
чення загального змісту спеціальної освіти, а також кадрове забезпечення 
спеціальних шкіл. 

Перспективи подальшого дослідження потребує розвиток теорії і прак-
тики фізичного виховання в спеціальних школах у другій половині ХХ ст. 
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Л. Ш. Абибуллаева, Н. С.Сухонина 
 
 

УСТНЫЙ СЧЕТ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ  
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ УМСТВЕННО  

ОТСТАЛЫХ УЧАЩИХСЯ 
 
Актуальность научной проблемы обусловлена тем, что навыки 

устного счета данной категории учащихся характеризуются нарушениями 
и недоразвитием. Это, в свою очередь, является характерной преградой в 
овладении прочными счетно-вычислительными навыками. Поэтому суще-
ствует необходимость повышения скорости счета, что в дальнейшем пов-
лечет за собой повышение скорости мышления, будет способствовать фо-
рмированию прочных вычислительных навыков, которые помимо коррек-
ционного, имеют огромное практическое значение для учащихся вспомо-
гательной школы, поскольку ее выпускники вступают в самостоятельную 
жизнь и включаются в производственный труд. Быстрота и правильность 
вычислений необходимы в жизни, ибо социальная адаптация невозможна 
без прочного овладения необходимыми навыками счета. 

Степень разработанности. Освещение проблемы устных вычисли-
тельных навыков во вспомогательной школе нашло в исследовательских 
работах Н. Бабенко, Н. Богдановской, Т. Ведмецкой, Н. Корневой. 
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Актуальными в изучении данной проблемы являются также исследо-
вания авторов А. Гаврилова, А. Ляшенко, Н. Перовой. 

Целью данной статьи является изучение особенностей использова-
ния устного счета в коррекционной работе по совершенствованию вычис-
лительных навыков умственно отсталых учащихся. 

Изложение основного материала. Известно, что процесс формиро-
вания устных счетно-вычислительных навыков протекает на основе выпо-
лнения целого ряда умственных операций. Т. Ведмецкая предлагает 
серьезное внимание при обучении математике уделять формированию у 
школьников вычислительных навыков посредством проведения устного 
счета. Он повышает скорость вычислительной работы, а так же, немалова-
жно, активизирует мыслительную деятельностьи развивает познаватель-
ные процессы учащихся вспомогательной школы [3]. 

А. Гаврилов, А. Ляшенко в своей работе отмечают, что ученики в 
процессе устного счета совершенствуют вычислительные навыки, лучше 
запоминают названия чисел, компоненты и законы арифметических дей-
ствий, развивают умение в решении простых и составных задач, овладевают 
математической терминологией. Поэтому существует необходимость разви-
тия  вычислительной техники на основе применения соответствующих 
форм, приемов и специально подобранных упражнений из устного счета [6]. 

Согласно исследованиям Н. Бабенко, успех формирования вычисли-
тельных навыков во многом определяется степенью выработки у умствен-
но отсталых школьников навыков устного счета. Чтобы навыки устных 
вычислений постоянно совершенствовались, указывает автор, необходимо 
установить правильное соотношение в применении устных и письменных 
приёмов вычислений, а именно: вычислять письменно только тогда, когда 
устно вычислять трудно [1, с. 63]. 

Формирование элементарных математических навыков, в том числе 
навыков устного счета, по словам Н. Перовой, является эффективным 
средством коррекции недостатков умственного развития школьников, пос-
кольку процесс счета, сравнения и преобразования чисел предполагает 
осуществление целенаправленных интеллектуальных действий [5]. 

Н. Корнева предлагает развивать вычислительные навыки через все 
этапы урока, в частности, при проведения этапа устного счета, так как он – 
первооснова любых вычислений, как устных, так и письменных[4, с. 35].  

Н. Богдановская подчеркивает, что организация устных упражнений 
всегда была и остается неотделимым звеном в работе на урокеи делает 
вывод, что вычислительные навыки достигают высокого уровня своего раз-
вития в результате длительного процесса целенаправленного их формирова-
ния и коррекции, в том числе и при проведений упражнений по устному сче-
ту [2].  

Выводы. Анализ специальной и методической литературы по про-
блеме использования устных упражнений на уроках у выше указанной 
категории детей показывает, что устный счет как средство коррекции 
вычислительных навыков во вспомогательной школе целесообразно испо-
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льзовать. Использование и внедрение методики устного счета поможет со-
здать условия не только для активизации мыслительной деятельностиумс-
твенно отсталого учащегося, а также коррекции у него нарушений счета и 
помогут лучшему усвоению приемов письменных вычислений. 
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ С УМСТВЕННО ОТСТАЛЫМИ ДЕТЬМИ ПРИ ОНР 

 
Актуальность научной проблемы коррекционной логопедической 

работы с умственно отсталыми детьми  обусловлена тем, что общее недо-
развитие речи у детей данной категории является довольно распростра-
ненным явлением, имеющее стойкий характер, что в свою очередь негати-
вно отражается на психическом развитии и процессе обучения детей с ин-
теллектуальными нарушениями. Именно поэтому остро стоит проблема 
совершенствования уже существующих средств коррекционной работы, 
а также в поиске и внедрении новых нетрадиционныхсредств и технологий 
в коррекционную логопедическую работу с умственно отсталыми детьми 
при общем недоразвитии речи.  

Проблема использования нетрадиционных средств и технологий в 
логопедической работе с умственно отсталыми детьми освещена в работах 

http://cyberleninka.ru/article/n/
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таких современных авторов как О. Алейник, Н. Востокова, А. Коняшина, 
С. Коптик, Т. Москаленко, А. Носачова. 

Так, учитель-логопед С. Коптик в своей работе «Нетрадиционный 
подход в работе с умственно отсталыми детьми при системном недоразви-
тии речи»,исходя из личного опыта работы, освещает, на ее взгляд, наибо-
лее успешные и эффективные нетрадиционные методы  коррекционной 
работы с данной категорией детей [4].  

Актуальные на сегодняшний день, на наш взгляд, методы  логопедиче-
ского воздействия рассмотрены в статье Т. Москаленко «Инновационные те-
хнологии в логопедической работе с детьми со сниженным интеллектом» [5].  

Особенности отдельных средств и технологий, используемых на ло-
гопедических занятиях описаныв работе А. Коняшиной «Развитие связной 
речиобучающихся с нарушением интеллектачерез использование элемен-
тов мнемотехникина логопедических занятиях», а также в статье 
О. Алейник «Использование пескотерапии в логопедической работе» [1; 3].  

Актуальным в изучении данной проблемы является также работа 
Н. Востоковой «Использование элементов сказкотерапии в логопедической 
работе с детьми дошкольного возраста» и А. Носачовой «Нетрадиционные 
методы логокоррекционной работы с детьми дошкольного возраста», в ко-
торой  автор рассматривает возможности и особенности включения нетра-
диционных форм в работу логопеда [2; 6]. 

Целью даннойстатьи является анализ работ ряда исследователей,для 
выявления наиболее эффективных нетрадиционных методов и технологий, 
используемых на логопедических занятиях, а также их коррекционный по-
тенциал при работе с умственно отсталыми детьми с общим недоразвити-
ем речи. 

Изложение основного материала. На основе проанализированных 
работ авторов, которые были отмечены нами выше, мы можем выделить и 
охарактеризовать те нетрадиционные средства, используемые на логопе-
дических занятиях, которые, на наш взгляд, являются наиболее эффектив-
ными в работе с умственно отсталыми детьми. 

Одним из эффективных, на наш взгляд, средством коррекционной 
работы с умственно отсталыми детьми при общем недоразвитии речи яв-
ляется использование сказкотерапии. 

По словам Н. Востоковой сказкотерапия  способствует повышению 
самооценки ребенка, что является немаловажным в работе с умственно от-
сталым детьми, самооценка которых зачастую занижена.Также использо-
вание сказкотерапии существенно снижает уровень тревожности, расши-
ряет круг общения и способствует позитивному развитию эмоционально-
личностной сферы ребенка [2; 6]. 

Мы считаем, что сказкотерапия является средством, подготавли-
вающим  своего рода почву для  более эффективной дальнейшей коррек-
ционной работы по развитию речи умственно отсталых детей. 

Практика логопедической работы С. Коптикпоказывает, что в качес-
тве эффективного коррекционного средства возможно использование ме-
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тода наглядного моделирования. Так как этот метод позволяет ребенку 
зрительно представить абстрактные понятия (звук, слово, текст), научиться 
работать с ними [4].  

Еще одним, на наш взгляд, не менее эффективным нетрадиционным 
средством логопедической  работы является развивающий массаж, ко-
торый представлен большим разнообразием.  Мы считаем, что в коррек-
ционной работе с умственно отсталыми детьми при общем недоразвитии 
речи наиболее эффективным будет использование самомассажа пальцев 
рук и кистей, а также массаж карандашами. 

Самомассаж гранеными карандашами  и игры с ними будут стиму-
лировать речевое развитие малыша, способствовать овладению тонкими 
движениями пальцев, улучшат трофику тканей и кровоснабжение пальцев 
рук. С целью поддержания интереса к упражнению следует выполнение 
его  сочетать с проговариванием коротких стихотворений и рифмовок [4]. 

В последние десятилетия в логопедической работе активно исполь-
зуется такой прием как мнемотехника. 

По мнению Т. Москаленко мнемотехника являетсясистемой 
приёмов, облегчающих запоминание и увеличивающих объём памяти 
путём образования дополнительных ассоциаций. Сущностью данного 
приема является применение не изображения предметов, а символов для 
опосредованного запоминания. Это значительно облегчает детям поиск и 
запоминание слов [3; 5]. 

Мы считаем, что в работе с умственно отсталыми детьми при общем 
недоразвитии речи результативной методикой по преодолению нарушений 
будет использование нерифмованного стихотворения (синквейна). 

Методика синквейн будет способствовать успешной коррекции всей 
речевой системы в целом, при условии системной, ежедневной работы в 
данном направлении. Использование метода синквейна в коррекционной 
работе значительно увеличит и расширит словарный запас детей, обогатит 
их речь, повысит мотивацию к собственным высказываниям [4]. 

Включение в работу с умственно отсталыми детьми нетрадиционных 
техник рисования позволяет развивать сенсорную сферу детей. Кроме того, 
происходит развитие наглядно-образного и словесно-логического мышле-
ния, активизация самостоятельной мыслительной деятельности ребенка. 

При общем недоразвитии речи О. Алейник и С. Коптик рекомендуют 
использовать такие виды рисования как рисование пальчиками и ладош-
ками, рисование пластилином, рисование сыпучими материалами, рисова-
ние ватными палочками, рисование мятой бумагой и т. п. 

Особое внимание специалисты уделяют песку. Так как погружение 
обеих рук в песок снимает мускульное, психоэмоциональное напряжение 
ребенка и развивает моторику рук [1; 4].  

Выводы. Таким образом,анализ специальной литературы по про-
блеме использования нетрадиционных средств в логопедической работе с 
умственно отсталыми детьми при общем недоразвитии речи показал, что 
наиболее целесообразными и эффективными в использовании будут такие 
нетрадиционные методики и средства как сказкотерапия, синквейн, разви-
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вающий массаж, мнемотехника, нетрадиционное рисование и метод нагля-
дного моделирования. 

Нетрадиционные коррекционные средства и методики раскрывают 
широкий спектр способностей ребенка, способствуют эффективному рече-
вому развитию и коррекции нарушений, а также обеспечивают высокий 
уровень трудоспособности и  продуктивности в деятельности на протяже-
нии всего занятия с детьми. 
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ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІ ЗАНЯТТЯ ЯК ФАКТОР  

ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СЛАБОЧУЮЧИХ ДІТЕЙ  
СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Втрата слуху, особливо 

в ранньому віці, негативно позначається на формуванні індивідуальності 
людини, розвитку функціональних систем і гальмує її соціальну, побутову 
і психологічну адаптацію, тому вивчення змін у функціональних системах, 
що взаємодіють і впливають на слуховий аналізатор, має суттєве значення 
не тільки для діагностування хвороби та викликаних нею ускладнень, але 
і для обґрунтування і вибору ефективної методики корекції рухових пору-
шень у слабочуючих. 
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Актуальність дослідження зумовлена необхідністю створення опти-
мальних умов для життєдіяльності інвалідів, особливо дітей, які потребу-
ють відновлення втраченого контакту з довкіллям, корекції та наступної 
психолого-педагогічної реабілітації, трудової адаптації та інтеграції у со-
ціум, що належить до першочергових державних завдань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз науково-
методичної і спеціальної літератури та ознайомлення з практикою роботи 
спеціальних шкіл для слабочуючих дозволяє стверджувати, що зміст коре-
кційних програм з фізичного виховання слабочуючуючих школярів є недо-
статньо розробленим. Наявність суперечностей між психологічними, соці-
альними і фізичними потребами слабочуючих дітей старшого шкільного 
віку та їхніми можливостями визначає пошук і наукове обґрунтування 
ефективних шляхів корекції наявних у них рухових порушень засобами 
адаптивного фізичного виховання та необхідність створення відповідних 
умов для їхньої соціальної інтеграції.  

Мета. Метою дослідження є розробка та наукове обґрунтування про-
грами розвитку рухової сфери слабочуючих учнів молодшого шкільного 
віку засобами адаптивного фізичного виховання. 

Викладення основного матеріалу. Втрата слуху негативно відобра-
жається на формуванні індивідуальності людини, розвитку її фізіологічних 
систем, ускладнює соціальну, побудову і психологічну адаптацію. Тому 
проблемам осіб із особливими потребами надається важливого значення.  

Багаторічна робота вітчизняних та іноземних спеціалістів з глухими 
дітьми свідчить, що найкращим діючим методом впливу на даний контин-
гент є засоби фізичного виховання. Фізичне виховання глухих дітей спря-
моване на всебічний розвиток особистості, вирішення оздоровчих, 
освітніх, виховних та корекційно-компенсаторних завдань.  

Саме гра є одним із найважливіших складників навчання дітей, дже-
релом нових знань. Під час гри діти вчаться дивергентно та абстрактно ми-
слити, розв’язувати проблеми, спілкуватися. Ігри сприяють соціальному, 
емоційному та фізичному розвиткові глухих дітей. Вважається, що під час 
гри діти функціонують на рівні, близькому до оптимального для їхньої по-
точної стадії розвитку. Цей чинник є ще важливішим для дітей із вадами, 
тому їм потрібно надавати найрізноманітніші можливості для гри в класі.  

Розроблено програму корекції фізичного стану глухих дітей молод-
шого шкільного віку засобами фізичного виховання. Вона дозволяє по-
кращити фізичний розвиток, поставу, фізичну працездатність, стан ди-
хальної, серцево-судинної систем організму, створити оптимальні умови 
для процесу навчання у школі-інтернаті.  

За результатами констатуючого експерименту , Який був проведений 
на базі Полтавської загальноосвітньої школи-інтернат І–ІІІ ступенів для 
дітей із вадами слуху, встановлено, що глухі діти поступаються своїм здо-
ровим одноліткам за показниками: 

• фізичного розвитку; 
• фізичної працездатності; 
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• стану дихальної та серцево-судинної . 
Враховуючи цілодобове перебування глухих дітей у спеціальній шко-

лі-інтернаті, обсяг рухової активності у них є недостатнім. Для його збіль-
шення нами використовувалися у комплексі засоби фізичного виховання.  

Програма використання засобів фізичного виховання передбачала ви-
користання рухливих ігор в режимі дня глухих дітей молодшого шкільного 
віку у процесі фізичного виховання. Окрім цього, ми використовували: 

• вправи для формування та корекції постави; 
• комплекси вправ для профілактики плоскостопості; 
• фізкультурні паузи; 
• фізкультурні хвилинки. 
Заняття фізичною культурою проводились, дотримуючись наступних 

принципів: систематичність використання рухливих ігор та комплексів фі-
зичних вправ; безперервність їх застосування; поступове збільшення нава-
нтаження, яке відповідає віку та стану здоров’я глухих дітей 

В корекційній програмі основна увага приділялася рухливим іграм як 
елементу впливу на фізичний стан. Розроблена нами програма корекції фі-
зичного стану глухих дітей молодшого шкільного віку засобами фізичного 
виховання позитивно вплинула на фізичний стан, про що свідчать резуль-
тати педагогічного експерименту. 

Статистичні підрахунки психодіагностичного дослідження засвідчили, 
що зростання рівня адаптаційної поведінки у дітей ОГ (основної групи) стати-
стично достовірне порівняно з КГ (контрольної групи); у них значно зменшив-
ся рівень тривожності в порівнянні з  учнями КГ. 

Програма розвитку рухової сфери слабочуючих учнів молодшого 
шкільного віку засобами адаптивного фізичного виховання сприяла фор-
муванню необхідної адаптаційної шкільної поведінки та зниженню рівня 
тривожності. 

Висновки. 1. Результати дослідження дозволяють стверджувати, що 
різноманітність і спрямованість фізичних вправ, що застосовуються в сис-
темі адаптивного фізичного виховання, варіативність їх виконання дозво-
ляють здійснювати добір і необхідне їх поєднання з урахуванням завдань 
корекції рухових порушень і підвищення фізичної підготовленості слабо-
чуючих учнів спеціальних шкіл до оптимального рівня. 

2. В ході дослідження доведено, що раціонально організована фізку-
льтурно-спортивна робота з переважним використанням рухливих ігор у 
спеціальних закладах освіти, сприяє збільшенню рухової активності та по-
кращенню фізичного стану глухих дітей молодшого шкільного віку.  

3. Отримані результати дослідження дозволяють корегувати фізич-
ний стан та ефективніше використовувати засоби фізичного виховання, зо-
крема рухливі ігри, для глухих дітей молодшого шкільного віку у спеціа-
льних школах-інтернатах. 
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Перспективи подальших досліджень. Актуальність проблеми зу-
мовлює необхідність подальшої розробки соціальної адаптації слабочую-
чих дітей шляхом підвищення фізичної підготовленості. 
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Ф. Р. Хайбуллаева, Н. С. Сухонина 

 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗПР 
 

Актуальность  данной проблемыобусловлена тем, что графический 
навык, являясь компонентом формирования письменной речи, вызывает 
значительные трудности у младших школьников с задержкой психическо-
го развития (ЗПР). У младших школьников наблюдаются трудности освое-
ния графическими навыками письма. Письмо является одним из важных 
видов деятельности для ребенка, от которого зависит психическое разви-
тие учащегося и успех  на всех последующих этапах обучения. Таким об-
разом, проблема формирования графических навыков у младших школь-
ников  с задержкой психического развития особенно важна. 
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Степень разработанности.Проблема формирования графического 
навыка у детей с ЗПР была рассмотрена в работах таких специалистов, как 
Н. Бернштейн и В. Бехтерев. Изучением особенностей формирования гра-
фических навыков младших школьников с нормой развития занимались 
Н. Агаркова и Е. Российская. Е. Мастюкова и В. Петрова исследовали ха-
рактерные особенности восприятия младших школьников с ЗПР. 

Цельюданнойстатьи являетсяанализ литературы по проблеме фор-
мирования графических навыков школьников с задержкой психического 
развития. 

Изложение основного материала.Для того чтобы понять что такое 
графический навык, обратимся  к определению термину «графика». В сло-
варе по психологии А.В. Петровского сказано, что понятие «графика» 
имеет несколько определений (вид изобразительного искусства, раздел 
лингвистики). Графика, как раздел лингвистики изучает систему отноше-
ний между звуками (фонемами) речи и буквами письма, а также рисунок 
буквы, воспринимаемый зрительно, и сам процесс изображения ее [3, 
с. 25]. 

Н. Г. Агаркова в своей статье дала определение графическому 
навыку. Она определила, что графический навык – это автоматизирован-
ный способ дифференцировки и перекодирования звуков (фонем) речи в 
соответствующие буквы, начертание их на бумаге и вместе с тем осозна-
ние воспроизводимых буквенных комплексов (слов) [1, с. 15–17]. 

По её мнению графический навык вбирает в себя все содержание 
графики, как раздела лингвистики, включающий в себя начертание пись-
менных букв или печатных знаков букв. 

Н. А. Бернштейн говорил, что каждый ученик начальной школы неи-
збежно проходит через несколько фаз становления графического навыка. 
На первом этапе обучения школьник пишет крупно, и это связано не толь-
ко с грубостью его пространственных координаций. Причина в том, что 
чем крупнее письмо, тем меньше относительная разница между движения-
ми кончика пера и движениями самой руки, то есть тем проще и доступнее 
перешифровка, и это подтверждено циклографическими наблюдениями 
исследователя. Только по мере освоения этой перешифровки ребенок 
выучивается переносить на кончик пера сначала зрительные коррекции, 
приобретая умение автоматически обеспечивать кончику пера любую тре-
буемую траекторию. Благодаря этому, постепенно, уменьшается величина 
выписываемых букв. Одновременно с этим процессом совершенствуется 
и освоение письма по линейке [2]. 

По данным В. Г. Петровой, Е. М. Мастюковой для младших школь-
ников с ЗПР характерны своеобразные особенности восприятия: замедлен-
ность, неточность и фрагментарность, трудности выделения фигуры на 
фоне и деталей в сложных изображениях и другое.  

А. Р. Лурия в своих исследованиях указывал, что при овладении гра-
фическим навыком письма для младших школьников, особенно первокла-
ссников, характерна очень большая затрата энергии, неадекватная затратам 
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сил, неэкономное вовлечение в исполнение лишних движений мышц. 
Автор отмечает, что ученики в первом классе очень сильно сжимают руч-
ку в руке, сильно жмут на нее при письме указательным пальцем. Напря-
женными оказываются мышцы лица, всего тела. Движение руки в процессе 
письма сначала также осуществляется очень медленно [4, с. 116–178]. 

В формировании графического навыка письма младшего школьника 
Т. П. Сальникова выделяет три основных этапа. 

I этап – аналитический – вычленение и овладение отдельными эле-
ментами действия, уяснения содержания. Данный этап имеет чрезвычайно 
сложную структуру и специфику, отличающую его от последующих эта-
пов обучения и сформированного навыка. На этом этапе ребенок обяза-
тельно должен осознавать не только, «что он должен сделать», но и «как 
это сделать правильно» в соответствии с требованиями (или «задачей дей-
ствия»). Т. П. Сальникова утверждает, что на начальном этапе необходимо 
сосредоточить внимание на графике (постоянный контроль, сличение, кор-
регирование по ходу действия). 

Особенность организации письма данного этапа в том, что выполне-
ние двигательного действия как бы разбивается на отдельные циклы: вре-
мя движения и паузу перед движением, необходимую для осознания пос-
ледующего движения. 

Важным условием успешного формирования графического навыка 
на данном этапе является развитие умения согласовывать действия глаза и 
руки. Пальцы должны уметь слышать информацию, которую им дают гла-
за. Использование шариковой ручки в качестве графического инструмента 
требует сложнокоординированных движений ведущей руки.Внимание об-
ращается на важность формирования осознанного «образа действия» – 
зрительно-двигательного образа буквы.  

II этап – условно назван синтетическим – соединение отдельных 
элементов в целостное действие. Большая роль на этом этапе отводится 
формированию двигательного и зрительного контроля на письме. Веду-
щим при этом является зрительный контроль. Ученик учится постоянно 
следить за тем, как он ведет руку при письме, как отставляет друг от друга 
буквы, пишет ли их на строке. Пишущий зрительно воспринимает напи-
санное и, таким образом, контролирует правильность изображения слов. 
При несоответствии зрительным образам слов  пишущий вносит поправки. 

III этап – автоматизация – фактическое образование собственно 
навыка, как действия, характеризующегося высокой степенью усвоения и 
отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля. Характер-
ными чертами автоматизации являются быстрота, плавность, легкость 
выполнения. Но быстрота не навязанная, а являющаяся естественным ре-
зультатом совершенствования движений, и плавность (связность), возни-
кающая как естественный результат формирования навыка. 

Без упражнений и повторений сформировать навык нельзя, но упра-
жнение целесообразно и эффективно лишь на третьем этапе формирования 



291 

навыка, а первые два этапа – это осознанная действительность (а не меха-
нические упражнения) [5]. 

Н. Г. Агаркова называет и наличие таких проблем формирования 
графического навыка, как колебания наклона, различная ширина букв, не-
равномерная отставленность букв друг от друга, несоответствие в пропор-
циях и так далее. Одна и та же буква в одном и том же слове, предложении 
порой оказывается выполненной по-разному [1]. 

Таким образом можно делать вывод что, формирование графическо-
го навыка письма в начальной школе – длительный и сложный процесс. 
Сложный и по структуре самого акта письма, и по структуре формирова-
ния навыка, и по психофизиологическим механизмам, лежащим в его ос-
нове. В процессе школьного обучения осуществляется динамика развития 
графомоторных навыках учащихся. Устанавливаются связи между зрите-
льным и мускульным контролем движения. В целом же процесс укрупне-
ния движений, ритмизация их происходит очень медленно, в течение мно-
гих лет. 

Выводы. Проблема особенностей формирования графических 
навыков письма младших школьниковс ЗПР является важной, так как пи-
сьмо является одним из значимых видов деятельности для ребенка. Про-
цесс развития графических навыков у младших школьников с нарушения-
ми познавательной деятельности протекает с определенными трудностями. 
Младшему школьнику с ЗПР для успешного овладения графическими 
навыками  необходима коррекционная помощь в овладении процессом пи-
сьма, которая реализуется в системе упражнений и повторений. 
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В. О. Липа, Т. Г. Кузнецова 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ 
ДІТЕЙ З ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Серед багатьох факторів, 

які впливають на стан здоров’я та працездатності дитини, значне місце 
займає рухова активність. Рухова активність – це природна потреба в ру-
хах, задоволення якої є важливішою умовою всебічного розвитку і вихо-
вання дитини. Сприятливо впливає на організм лише рухова активність, 
яка находиться в межах оптимальних величин. 

При вивченні рухової активності дітей з обмеженими можливостями 
здоров’я розглядаються два аспекти: визначення найбільш адекватної дія-
льності, яка сприяє повноцінному задоволенню потреб дитини в рухах, її 
моторному розвитку, а також пошук шляхів і засобів раціональної актив-
ності дітей в організованої та самостійної діяльності.  

В роботі з розумово відсталими дітьми проблема їх фізичного розви-
тку є актуальною. Це пов’язано зі специфікою дефекту, внаслідок якого ві-
дбувається порушення і в соматичному і в фізичному стані. Повноцінне 
формування загальних рухів, дрібної моторики, рухової активності є необ-
хідною умовою успішного навчання цих дітей в школі, одним з аспектів їх 
реабілітації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження в цієї галузі 
проводили вітчизняні дефектологи  Р. Д. Бабєнкова, В. В. Бебешко, 
О. А. Дмитрієв, Н. А. Козленко, А. С. Самилічев, Б. В. Сермієв, 
С. Ю. Юровський, А. В. Симко й  ін. Але питання оптимізації рухової ак-
тивності у дітей з порушеннями інтелектуального розвитку розглянуті не-
достатньо. Саме тому ми вважали за необхідне більш детально вивчити цю 
проблему. 

Метою нашого дослідження стала розробка моделі рухового режиму 
розумово відсталих дошкільників, визначення змісту, методів та прийомів 
роботи з формування рухової активності дошкільників цієї категорії. 

Викладення основного матеріалу. В роботі з корекції рухових по-
рушень у аномальних дітей важливо ураховувати, що в них найбільше по-
рушені не елементарні рухи, а складні рухові акти, які вимагають осмис-
лення, словесного опосередкування, регуляції з боку коркового рівня. То-
му процес фізичного виховання будують таким чином, щоб діти осмислено 
виконували вправи, намагалися їх словесно опосередковувати, аналізувати, 
здійснювати регуляцію темпу, ритму, координації рухів та інших рухових 
характеристик. Необхідно формувати у дітей способи контролю та само-
контролю за рухами, використовувати мотиваційні фактори в досягненні 
цілей і завдань фізичного виховання. Потрібно постійно розкривати їм 
сутність і необхідність занять фізичною культурою, формувати позитивне 
ставлення до них. 
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При розробленні рухового режиму дітей з порушеннями інтелекту 
ми ураховували як структуру основного дефекту, так і рухові можливості 
дітей. Ми виходили з актуальності діагностування рухових порушень в 
структурі аномального розвитку, яка визначається важливою роллю рухо-
вого аналізатору в розвитку вищої нервової діяльності і психічних функцій 
людини. Так, рухові порушення дрібної моторики (дрібних і точних дифе-
ренційованих рухів пальців рук, кінестетичних відчуттів, координаційних 
рухів рук і ніг при ходьбі) визначаються такими же механізмами, що й ін-
телектуальний дефект – порушеннями аналітико-синтетичної діяльності 
кори головного мозку, в основі якого - органічна патологія коркових зон 
рухово-кінестетичного аналізатору. 

Отже, рухові порушення в структурі розвитку розумово відсталої ди-
тини є первинними, вони обумовлені органічним ураженням центральної 
нервової системи. Це положення є визначним при виборі засобів і методів 
корекції недоліків рухової сфери дітей з порушенням інтелекту. 

За результатами комплексного обстеження дітей в спеціальних до-
шкільних закладах, нами зроблено висновки, що в більшості випадків  них 
загальний руховий режим не дозволяє досягти необхідного рівня рухової 
активності дітей. Так, кількість дошкільників з приблизно нормальним рі-
внем рухової активності в 5–7 років складало 20–25 %. Інші підпадають під 
категорію гіперактивних і малорухливих дітей. 

Аналіз організації рухового режиму в старших вікових групах дозво-
лив виявити основні причини його недосконалості. Це: 

- відносно низька моторна щільність (менш 60 %) і слабкий трену-
вальний ефект різних типів фізкультурних занять; 

- недостатнє внесення в різні організовані форми роботи з фізичної 
культури циклічних ігор та вправ, які спрямовані на розвиток витривалості; 

- нетрадиційний підбір ігор та вправ під час прогулянки без ураху-
вання погодних умов, а також недостатнє використання фізкультурного 
обладнання та всього оточуючого простору; 

- безсистемний підхід до корекції розвитку моторики дітей; 
- не завжди ураховується принцип відповідності фізкультурного об-

ладнання віковим етапам розвитку моторики дітей. 
Крім того не в повній мірі педагогами-дефектологами ураховуються 

індивідуальні прояви рухової активності дітей рід час організованої та са-
мостійної діяльності. 

Аналіз рухового режиму, всіх його компонентів повинен проводить-
ся методистом, вихователем з фізичної культури (за наявністю), виховате-
лем групи спільно з медичними працівниками на основі комплексної оцін-
ки рухової активності дітей. 

Особливу увагу треба звертати на створення психологічного ком-
форту в групі. При невідповідності умов виховання і навчання дітей їх ін-
тересам і можливостям у дітей виникає психологічний дискомфорт. Авто-
ритарний стиль спілкування пригноблює їх. Тому одним з важливіших 
умов укріплення психічного здоров’я дітей є створення в групі атмосфери 
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любові та доброзичливості, щоб дитина співчувала себе упевненою та за-
хищеною в будь-яких обставинах. 

Рівень рухової активності дітей визначається особливостями змісту і 
методики проведення кожного заняття, а також умовами його проведення. 

При підборі програмного змісту занять педагогу з фізичної культури 
необхідно особливу увагу приділяти динамічності фізичних вправ, рівно-
мірному розподілу фізичного навантаження на різні групи м’язів. 

Розроблення оптимального рухового режиму для вихованців спеціаль-
ного дошкільного закладу передбачає урахування всіх видів дитячої діяльно-
сті. Ми запропонували три основні напрями роботи з організації оптимально-
го рухового режиму, які охоплюють: фізкультурно-оздоровчі заняття, навча-
льні заняття, активний відпочинок і самостійну рухову діяльність дітей. 

Фізкультурно-оздоровчі заняття передбачають ранкову гімнастику, 
рухова розминка, фізкультхвилинки, рухливі ігри та фізичні вправи на 
прогулянки, оздоровчий біг на повітрі, прогулянки-походи до лісу, гімнас-
тику після денного сну, корекційну гімнастику, логоритмічну гімнастику. 

Навчальні заняття з фізичної культури є основною формою розвит-
ку оптимальної рухової активності дітей. На кожному занятті вирішується 
комплекс корекційних, оздоровчих, освітніх і виховних завдань. Основни-
ми цілями фізкультурних занять є: 

- задоволення природних біологічних потреб дитини в рухах; 
- забезпечення розвитку і тренування всіх систем і функцій організ-

му дитини через спеціально організовані оптимальні для даного віку фізи-
чні навантаження; 

- формування рухових умінь та навичок; 
- розвиток необхідних фізичних якостей і рухових здібностей дитини; 
- активізація мисленнєвої діяльності, пошук адекватних форм пове-

дінки в незвичайних ситуаціях; 
- формування позитивних емоцій, проявлення моральних якостей 

і творчих здібностей. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Фізкультурні 

заняття дають реальну можливість не тільки активізувати у розумово відс-
талих  дітей рухову активність, але й формувати правильні рухи. 

Кожне заняття фізичною культурою повинно приносити радість ди-
тині, пробуджувати в неї інтерес, стимулювати творчу активність, розвива-
ти потребу в різних видах вправ і рухливих іграх. Тому треба варіювати 
види занять з фізичної культури. Це мають бути традиційні заняття, трену-
вальні заняття, ігрові заняття, сюжетно-ігрові заняття, заняття з викорис-
танням тренажерів, заняття ритмічною гімнастикою, заняття за інтересами, 
тематичні заняття, комплексні заняття, контрольно-перевірочні заняття. 

До активного відпочинку і самостійної рухової діяльності дітей на-
лежать: самостійна рухова активність дітей, фізкультурні свята, фізкульту-
рний дозвілля, тиждень здоров’я. 

Створення оптимального рухового режиму в спеціальному дошкіль-
ному закладі буде ефективно впливати на показники здоров’я і фізичного 
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розвитку розумово відсталих дітей, їх емоційного добробуту в дитячому 
закладі та в сім’ї, що сприятиме більш повноцінної підготовки їх до шкіль-
ного навчання, як засобу реабілітації дошкільників. 
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М. С. Омельченко 
 

РОЗВИТОК ДРІБНОЇ МОТОРИКИ ТА ТОЧНИХ РУХІВ  
ДОШКІЛЬНИКІВ З ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУ 

 
Постановка проблеми та її актуальність. В педагогічній, психоло-

гічній та спеціальній літературі робота з формування і вдосконалення зага-
льних рухів та дрібної моторики розглядається як невід’ємна частина ком-
плексної системи корекційно-педагогічного впливу на дітей з порушенням 
інтелекту.  

Відомо, що сензитивним періодом розвитку кори головного мозку є 
вік від 2 до 10 років. Тому в цей період необхідно інтенсивно стимулювати 
розвиток загальної та дрібної моторики дитини, зокрема моторики пальців 
рук. Особливо цього виду комплексної корекційної роботи потребують ді-
ти, які мають органічне ушкодження кори головного мозку. Ця позиція ба-
зується на положенні ряду досліджень про взаємозв’язок розвитку загаль-
ної і дрібної моторики з загальним психічним розвитком дитини. Вченими-
психологами встановлено пряму кореляційну залежність між розвитком 
інтелектуальних здібностей, мовою дитини, становленням її діяльності і 
розвитком дрібної моторики рук.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При інтелектуальному 
недорозвиненні для дітей дошкільного віку скрутна, а іноді й неможлива 
опора в навчанні на розумову й мовленнєву діяльність, а ефективну основу 
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для її навчання становлять сенсорні канали одержання інформації. 
С.В. Шевченко вказує, що саме тому на першому місці серед завдань коре-
кційно-розвивального навчання і виховання дітей дошкільного віку при їх-
ній підготовці до навчання в школі є сенсорний розвиток. 

Для розумово відсталих дітей це має бути формування знань і умінь 
в освоєнні еталонів-зразків кольору, форми, величини й накопичення уза-
гальнених уявлень про властивості предметів і матеріалів. Дослідженнями   
О. П. Гаврилушкиної, О. А. Катаєвої, О. А. Стребелєвої, Н. Д. Соколової, 
Г. І. Шинкаренко й ін. установлено, що це відбувається в процесі освоєння 
продуктивних видів діяльності, що сприяють сенсорному, а через нього  
розумовому й мовленнєвому розвитку дитини. При конструюванні, ліп-
ленні, аплікації, роботі із природними матеріалами розумово відстала ди-
тина розвиває дрібну моторику рук, використовуючи при цьому, в першу 
чергу, відчуття від зорового, тактильного й рухового аналізаторів.  

Дослідження А. А. Дмитрієва, М. Р. Могендовича, Б. В. Сермєєва 
та ін. показали, що визначальне значення у розвитку дрібної моторики та 
точних рухів має кинестетична чутливість, яка поєднує проприоцептивну 
і тактильну рецепцію. Саме у цьому напряму треба розробляти методики 
розвитку моторики розумово відсталих дошкільників. 

Метою нашого дослідження є пошук спеціальних засобів розвитку 
дрібної моторики та точних рухів розумово відсталих дошкільників шля-
хом впливу на їхню тактильну й проприоцептивну чутливість.  

Викладення основного матеріалу. Ми припустили, що розвиток дрі-
бної моторики і точних рухів розумово відсталих дітей буде в значній мірі 
ефективнішим за умовами створення системи спеціальних занять з корекції 
їх проприоцептивної і тактильної чутливості. Саме це сприятиме активному 
мовленнєвому розвитку, підготовки руки дитини до письма що є важливими 
напрямками роботи з формування її готовності до шкільного навчання. 

При вивченні рівня розвитку дрібної моторики у дітей 5–7 років 
з легким ступенем розумової відсталості ми керувалися концепцією 
М. М. Кольцової про роль рухової активності в розвитку мозку дитини, яка 
вказала на істотну роль проприоцепції пальців рук у підвищенні 
працездатності кори головного мозку. Це положення було підтверджено 
і для розумово відсталих дітей. Було виявлено, що навички тонкої 
моторики мають визначальне значення в розвитку мислення у дітей 
з недорозвиненим інтелектом, дозволяючи їм у процесі практичної 
діяльності досліджувати, порівнювати, класифікувати різноманітні 
предмети, власні речі, самостійно обслуговувати себе, виражати себе через 
гру і т. д.  

В констатувальному експерименті при виборі тестів, що 
характеризують дрібну моторику і точні рухи розумово відсталих 
дошкільників, ми враховували, що при інтелектуальній недостатності 
найбільш порушеною ланкою в розвитку рухових здібностей є швидкість 
і спритність рухів. Тому обстеження дрібної моторики  старших розумово 
відсталих дошкільників ми проводили з використанням п’яти тестів. З них 
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перший тест виявляє здатність дітей робити точні рухи, у другому 
і третьому тестах характеризується загальна спритність, а в четвертому 
й п’ятому – швидкість і координація рухів.  

Нами було виявлено, що розумово відсталі діти 5–7 років суттєво 
уступають своїм нормально розвиненим одноліткам за рівнем розвитку 
загальної й дрібної моторики.  

Виявлені достовірні показники загальної й дрібної моторики і рівнів 
розвитку проприоцептивної і тактильної чутливості у дітей 5–7 років з легким 
ступенем розумової відсталості, а також у нормально розвинених однолітків, 
обумовила розробку й використання системи спеціальних вправ, що 
розвивають проприоцептивну і тактильну чутливість. У навчальному 
експерименті були використані вправи й ігри, що сприяють формуванню у 
розумово відсталих дошкільників умінь розрізняти фактуру, вагу 
і температуру предметів, дізнаватися їх на дотик, виконувати рухи по 
контрастних параметрах: далеко – близько, швидко – повільно, сильно – 
слабко, уперед – назад і т. п. В експериментальній групі ці вправи протягом 
навчального року включалися як додаткові засоби розвитку проприоцептивної 
і тактильної чутливості в заняття по фізичному вихованню, ігри, на 
прогулянках, в індивідуальні заняття по корекції рухових порушень.  

Головною методичною вимогою було виконання рухових завдань із 
опорою на сенсорну інформацію, з постійною перевіркою дітьми 
правильності виконання рухів через проприоцептивні й тактильні відчуття.  

Для розвитку дрібної моторики кисті застосовувалися пальчикова гі-
мнастика, ігри й різні види занять, що спонукають дітей до тонкої маніпу-
лятивної діяльності. Основний методичний прийом при цьому полягав у 
тренуванні всіх трьох видів рухів кисті – стиску, розтягання і розслаблен-
ня, і у використанні ізольованих рухів кожного з пальців.  

Результати навчального експерименту свідчать, що систематичне ви-
користання обраних спеціальних вправ на 38–92 % збільшило проприоцеп-
тивну й на 38–88% тактильну чутливість. Це дозволило розумово відста-
лим дітям експериментальної групи за цими показниками максимально на-
близитися до рівня однолітків з нормальним інтелектом, що, у свою чергу, 
позначилося на розвитку загальної й дрібної моторики.  

Виявлено, що навчальний експеримент сприяв значному (на 49–82 % 
у різних тестах) і достовірному поліпшенню показників загальної моторики 
у розумово відсталих дошкільників з експериментальної групи. Так, здатність 
утримувати рівновагу збільшилася до 48–68%, а швидкість рухів зросла на 
68 %, тобто найбільше ефективно покращилися саме ті рухові здатності, які у 
розумово відсталих дітей 5–7 років до початку навчального експерименту 
значно відставали. Після проведення навчального експерименту відбулися 
позитивні зміни в розвитку загальної моторики розумово відсталих дошкіль-
ників експериментальної групи, рухові можливості яких, по більшості показ-
ників, збіглися з результатами однолітків зі збереженим інтелектом. 

Нами встановлено, що при використанні вправ, які розвивають так-
тильну й проприоцептивну чутливість рук, у дітей експериментальної групи 
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значним приростом (86 %) характеризувалися показники рухів кисті 
в цілому, а менш вираженим (31 %) був приріст здібностей дітей викону-
вати диференційовані рухи пальцями.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
запропонована й апробована нами на практиці комплексна програма з роз-
витку проприоцептивної і тактильної чутливості у дошкільників з пору-
шенням інтелекту є ефективною при підготовці дітей до шкільного нав-
чання, зокрема до оволодіння письмом. Ця система роботи може успішно 
використатися в умовах спеціальних дошкільних закладів, а також в умо-
вах сімейного виховання, і на її основі надалі можливе розроблення реко-
мендацій для вихователей та батьків. 

 
Список використаної літератури 

 
1. Бернштейн Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии 

активности / Бернштейн Н. А. – М., 1966. – 349с.  
2. Гаврилушкина О. П. Воспитание и обучение умственно отсталых 

дошкольников / Гаврилушкина О. П., Соколова Н. Д. – М., 1987. – 71 с.  
3. Галкина В. Б. Использование физических упражнений по разви-

тию мелкой моторики пальцев рук при коррекции нарушений речи у уча-
щихся начальных классов / Галкина В. Б., Хомутова Н. Ю. // Дефектоло-
гия. – 1999. – N3. – С. 37–42. 

4. Сермеев Б. В. Формирование двигательных способностей у анома-
льных детей / Сермеев Б. В. // Дефектология. – 1980. – № 4. – С. 36–43.  

 
 

Е. В. Килиенко, И. В. Андрусёва 
 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМ НАВЫКАМ  
ЧТЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Актуальность  научной проблемы коррекционной работы во вспо-

могательной школе состоит в том, что  учащиеся испытывают большие 
трудности в обучении чтению. Формирование качественных навыков чте-
ния у учащихся вспомогательной школы является одной из основных задач 
начальной школы. Овладение ими для учащихся является важнейшим 
условием успешного обучения в школе по всем предметам. 

Данной проблемой занимались ряд авторов (А. К. Аксенова, 
Л. А. Горбушина, С. Ф. Иваненко, Р. И. Лалаева, Б. П. Пузанов, 
Н. Н. Светловская). 

Так, А. К. Аксенова в своей работе «Методика обучения русскому 
языку в специальной (коррекционной) школе» отмечает особенности обуче-
ния чтению умственно отсталых учащихся и дает характеристику каждому 
качественному навыку чтению. Коррекционную работу, направленную 
на устранение ошибок описывают в своих трудах Р. И. Лалаева «Нарушение 
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процесса овладения чтением у школьников» и С. Ф. Иваненко «Формиро-
вание навыков чтения у детей при тяжелых нарушениях речи»  

Актуальным в изучении данной проблемы являются также работы ав-
торов Б. П. Пузанова «Обучение детей с нарушениями интеллектуального ра-
звития: (Олигофренопедагогика)» и Н. Н. Светловской «Обучение чтению». 

Целью данной статьи является анализ работ ряда исследователей, 
для выделения особенностей коррекционно-педагогической работы, на-
правленной на формирование качественных навыков чтения у учащихся 
вспомогательной школы. 

Изложение основного материала. Л. А. Горбушина считает, что 
формирование умения читать пополняет и уточняет словарь детей, расши-
ряет возможности обогащения представлений, в процессе чтения и анализа 
содержания читаемого текста у детей воспитывается внимание к способно-
сти передать чувства и мысли художественным словом и как оно воздей-
ствует на слушателя [2]. 

А. К. Аксенова выделяет такие характерные качества полноценного 
чтения как: правильность, выразительность, осознанность и беглость. Фо-
рмирование этих качеств у умственно отсталых протекает своеобразно. 
Учащиеся медленно запоминают буквы, возникают трудности в соотнесе-
нии звука с буквой, длительное время не могут перейти с побуквенного 
чтения на слоговое, искажают звуковой состав слова, испытывают трудно-
сти при соотнесении прочитанного слова с предметов, действием, призна-
ком. У учащихся наблюдается замедленное узнавание и понимание прочи-
танного слова и поэтому они с трудом переключаются на чтение целыми 
словами, даже хорошо им знакомым, после того, как начали читать по сло-
гам. Темп чтения – медленный и зависит от информационной, лексической 
и структурной сложности текста, то есть, чем сложнее текст, тем медлен-
нее читают дети. Учащиеся могут значительно искажать текст: пропускать, 
переставлять, заменять буквы и слоги, сливают концы одного слова и на-
чало ворого, теряют строку [1]. 

Р. И. Лалаева отмечает, что в процессе чтения слов у умственно отс-
талых учащихся почти не существует доминирующих букв, вследствие не-
дифференцированности восприятия [4]. 

Б. П. Пузанов выделил характерную ошибку – неверное ударение в 
словах, значение которых они не могут осмыслить и в словах, которые ча-
сто встречаются им в речи. Выделяют четыре качественных навыка чте-
ния, которые характеризуют сформированный навык чтения: сознатель-
ность, правильность, беглость и выразительность [5]. 

По мнению А. К. Аксеновой, сознательность чтения – это понимание 
смысла отдельных слов, выражений и всего текста в целом. Правильность 
чтения – чтение без искажений и ошибок. Беглость чтения – темп, который 
характерен для разговорной речи, и при котором понимание читаемого ма-
териала опережает его произношение. Выразительность чтения характери-
зуется как способность передать слушателям главную мысль произведения 
и свое собственное отношение к нему с помощью  устной речи [1]. 
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С. Ф. Иваненок выделяет четыре этапа работы по формированию ка-
чественных навыков чтения. Первый этап – учитель отрабатывает с детьми 
упражнения, направленные на выявление речевых предпосылок к овладе-
нию письменной речью. На данном этапе все тексты сначала читаются 
учителем и постепенно усложняются. На втором этапе – работа направлена 
на усовершенствование самостоятельного чтения. Учащиеся при чтении 
должны уметь правильно определять паузы и соблюдать интонацию. Нео-
бходимая работа на втором этапе – это предварительное объяснение слов 
текста, без понимания значения которых не может быть правильно во-
спринят смысл читаемого и ответы на вопросы, которые могут служить 
планом для пересказа прочитанного. На третьем этапе учащиеся учатся со-
ставлять рассказ по серии сюжетных картинок и работать с деформиро-
ванным текстом. И на последнем, четвертом этапе, происходить самостоя-
тельная работа учащихся над прочитанным текстом. Они учатся составлять 
план рассказа в виде повествовательных предложений. На этом этапе все 
тексты сопровождаются заданиями для самостоятельной работы и возмож-
но использование творчества и прошлого опыта учащихся [3]. 

Н. Н. Светловская выделяет ряд показателей, которые показывают 
успешность работы учителя с учащимися по формированию качественных 
навыков чтения: учащиеся начинают проявлять интерес к книгам, они са-
мостоятельно обращаются к ним, листают их и рассматривают в свободное 
время, учащиеся безошибочно различают знакомые им книги и могут 
определить правильность ли отвечают другие на вопросы по содержанию 
книги [6]. 

Выводы. Анализ специальной литературы по проблеме формирова-
ния качественных навыков чтения у учащихся вспомогательной школы по-
казывает, что учащиеся испытывают значительные трудности при чтении и 
для их предотвращения необходимо проводить специально организован-
ную коррекционную работу с применением упражнений, учитывающих 
особенности мыслительной деятельности учащихся, зрительного восприя-
тия, фонематического развития. Для более успешного овладения навыком 
чтения необходимо помнить, что в процессе чтения качественные навыки 
выступают во взаимосвязи друг с другом и только в комплексе они обес-
печивают формирование полноценного навыка чтения. 
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КОРЕКЦІЙНА РОБОТА З ПІДГОТОВКИ ДО ШКІЛЬНОГО  
НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ВАДАМИ У РОЗВИТКУ 

 
Проблема мовленнєвої підготовки дітей до школи знайшла широке 

відображення у світовому і вітчизняному історико-педагогічному досвіді 
(Я. Коменський, Й. Песталоцці, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.). 

Також проблема мовленнєвої підготовки дітей до шкільного навчан-
ня актуальна і в спеціальній педагогіці. 

Недорозвиток мовлення є одним із проявів розумової відсталості у 
дітей. Він зумовлений раннім ураженням центральної нервової системи та 
специфічними особливостями функціонування психічних процесів. Влас-
тиві цим дітям пізнавальна пасивність, знижений інтерес до навколишньо-
го, а відтак і недостатній розвиток предметної діяльності негативно позна-
чаються на формуванні потреби у спілкуванні дітей-олігофренів з дорос-
лими, розвиткові емоційного ставлення до них.  Для цих дітей властиве па-
сивне,  байдуже ставлення до дорослих. Внаслідок цього порушується 
природний механізм оволодіння дитиною мовою. Адже саме потреба у 
спілкуванні, зацікавлене емоційне ставлення до дорослого, бажання розу-
міти й у всьому наслідувати його є важливою психологічною умовою ви-
никнення усного мовлення у дітей. 

Мовленнєвий недорозвиток розумово відсталих дошкільників неоднорі-
дний. Серед них є діти, котрі зовсім не володіють мовою, діти з невеликим 
об’ємом слів та простих фраз і діти з формально добре розвиненим мовленням. 
Робота педагогів з розвитку мовлення в  спеціальному дошкільному закладі 
має на меті потребу сформувати у мовленнєвому спілкуванні дітей-
олігофренів та практичне оволодіння ними мовленням як засобом комунікації. 

Одним із важливіших завдань спеціального дошкільного закладу 
для дітей з порушенням інтелекту є розвиток у них мовленнєвого спілку-
вання. Сучасна психологічна наука вважає спілкування важливою умовою 
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повноцінного психічного розвитку дитини, у зв’язку з чим визнається не-
обхідність спеціальної педагогічної роботи, спрямованої на розвиток від-
повідних комунікативних умінь, особливо мовленнєвих. 

Проблема становлення комунікативної функції мовлення у розумово 
відсталих дошкільників тісно пов’язана  з багатьма питаннями їхнього на-
вчання і виховання, і в тому чи іншому аспектах привертала увагу багатьох 
вчених. Всі дослідники відмічають  недостатню сформованість самої ко-
мунікативної функції мовлення, але й необхідних передумов її формуван-
ня, зокрема потреби у спілкуванні, орієнтування в навколишньому, домов-
леннєвих форм спілкування. 

Усе це у розумово відсталих дітей без спеціального навчання виявля-
ється недостатньо сформованим не тільки до початку дошкільного віку, 
але і пізніше. У перший клас допоміжної школи діти приходять з несфор-
мованим діалогічним мовленням. 

Суттєве значення у здійсненні корекційно-розвивального процесу 
має вивчення та врахування актуального рівня сформованості мовленнєвих 
умінь кожної дитини. Лише спираючись на реальні досягнення дитини, 
можна забезпечити її подальший розвиток. 

Особливе місце в мовленнєвій підготовці дітей до школи вчені від-
водять формування у дитини оцінно-контрольних дій в мовленнєвій діяль-
ності дітей. Так, А. М. Богуш  осліджує проблему формування оцінно-
контрольних дій у дітей старшого дошкільного віку. 

Контрольні дії, за вченою, - це свідоме  регулювання дитиною мов-
леннєвої діяльності з метою попередження констатації і виправлення мов-
леннєвих помилок, а також забезпечення відповідності результатів нав-
чальної діяльності запропонованому (або складеному самостійно) плану, 
вимогам, зразку, нормам вимови. 

Оцінювальні дії спрямовані на оцінку результатів навчальної діяль-
ності, порівняння отриманого результату із заданими вимогами. Це мов-
лення дія, в якій розкриваються мотиви, що спонукають дитину до вибору 
відповідної оцінки. 

Оцінювально-контрольні дії – це дії, які включають: вміння оцінюва-
ти і контролювати навчально-мовленнєву діяльність, тобто взаємооцінку 
і взаємоконтроль; вміння оцінювати і контролювати власну мовленнєву ді-
яльність, тобто самооцінку і самоконтроль. Оцінно-контрольні дії необхід-
ні у процесі навчально-мовленнєвої діяльності як умови і засоби засвоєння 
знань, формування відповідних мовленнєвих вмінь і навичок; як важливої 
умови застосування засвоєних знань, мовленнєвих умінь і навичок  у прак-
тичній діяльності, у процесі говоріння і аудіювання, як засобу свідомого 
засвоєння мови.  

Позитивних результатів у формуванні оцінно-контрольних можна 
досягти за умови орієнтації дітей у процесі навчання на зону найближчого 
розвитку, поступового їх переводу з ігрової діяльності у навчально-
мовленнєву.  
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Формування оцінно-контрольних дій можливе за наявності певних 
умов: включення дітей в активну оцінно-контрольну діяльність; прийняття 
дитиною завдання здійснення оцінки і контролю; створення спеціальних 
навчально-мовленнєвих та ігрових ситуацій на основі поетапного форму-
вання дій; засвоєння дітьми оцінних еталонів і критеріїв оцінки та контро-
лю; засвоєння дій порівняльного аналізу мовленнєвого висловлювання 
у процесі аудіювання і говоріння із заданими вимогами (зразком, планом). 

Відповідно до встановлених особливостей мовленнєвого дефекту ви-
хованців кожної вікової групи планується система індивідуально-
корекційних заходів. 

Змістом індивідуально-корекційних занять повинні бути загальні за-
вдання розвитку мовлення у дітей певного віку (відповідно до програми) 
та завдання  індивідуального підходу.  

Варто зазначити, що комунікативні можливості деяких розумово від-
сталих дошкільників певної вікової групи можуть бути нижчим або вищим 
від тих, на які розрахований зміст програми. Це вимагає планування педа-
гогами індивідуальних заходів розвитку та корекції недоліків кожної дити-
ни, визначення мовленнєвого навантаження та адекватних її можливостям 
мір допомоги. 

Вчені виокремлюють поняття: мовленнєва (загальна і спеціальна) 
підготовка і мовленнєва готовність дітей до навчання. Цей змістовий ас-
пект навчання рідної мови, що охоплює увесь період мовленнєвого розвит-
ку під час перебування дітей у родині, дошкільних навчальних закладах, 
визначається  програмами й розділами з розвитку мовлення та навчання 
дітей рідної мови, впливає на формування особистості школяра в цілому. 

Під мовленнєвою готовністю дітей до школи ми розуміємо наявність 
навичок усного мовлення, навичок використання одиниць мови для мис-
лення спілкування; усвідомлення знакової системи мови, спеціальні вміння 
у галузі читання, письма, вміння аналізувати мовні явища. Мовленнєва го-
товність дітей до школи включає основні компоненти: певна сума знань 
про навколишню дійсність, змістова сторона мовлення; рівень розвитку 
мовленнєвих навичок: достатній словник, правильна звуковимова, грама-
тична правильність мовлення, діалогічне і монологічне мовлення, мовлен-
нєва активність дітей, якість мовленнєвих відповідей. 

Одним із аспектів  мовленнєвої готовності розумово відсталих дітей 
до школи є усвідомлення дитиною змісту мовлення. Проблема усвідом-
лення мови дитиною досліджувалася низкою вчених (Л.С. Виготський, 
Д.Б. Ельконін та ін.).  Однією з важливих проблем з точки зору готовності 
дітей до навчання у школі є вивчення всіх аспектів їхнього мовленнєвого 
розвитку. Найбільш сприятливою ситуацією для розвитку і усвідомлення 
регулюючого мовлення є спільна навчальна діяльність дітей під керівницт-
вом дорослого. Індивідуальне виконання навчальних завдань не може в 
останній мірі стимулювати розвиток регулюючої функції мовлення. Найе-
фективнішим шляхом розвитку означеної функції є сюжетно-рольова гра. 
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Мовлення дітей, які ідуть до школи, має бути правильним, грамот-
ним. Мовлення випускника дошкільного закладу має бути усвідомленим. 
Навчальна діяльність для дитини становить певні труднощі, адже навчання 
проходять на рівні другої сигнальної системи, яка вимагає реакції на слово 
словом. Для цього потрібно усвідомити завдання, запитання, мовне за-
вдання. Добре зрозуміле запитання, як вважав К.Д. Ушинський, це вже по-
ловина відповіді. 

Однак однієї тільки суми знань у підготовці дітей до школи недоста-
тньо. У них необхідно розвивати якісні особливості мислення, навчити по-
рівнювати, установлювати причинні залежності й закономірності шляхом 
логічних міркувань й умовиводів. 

Тому завдання дошкільного закладу, виховувати в дітей такі якості 
усного мовлення, які потрібні учню в 1 класі. Серед них, у першу чергу, 
слід виділити граматично правильне мовлення, тобто оволодіння грамати-
чними формами слів. Старші дошкільники повинні відповідати на питання 
поширеними реченнями, дотримуючись правильного порядку слів, корис-
туватися правильними граматичними формами зміни слів. 

Забезпечення наступності дитячого садка й школи з розвитку мов-
лення зобов’язує  вихователів формувати систему розумових дій, широко 
використовувати прийом порівняння – основу розуміння й мислення. 

Отже, мовленнєва підготовка дітей до школи – особлива підготовка, 
що стимулює специфікою свого змісту  інтелектуальну, емоційно-вольову, 
мотиваційну готовність дошкільників та готовність їх у сфері спілкування. 
Вона передбачає достатню адаптацію дітей до умов шкільного навчання, 
до виконання нових програмних вимог щодо засвоєння норм і правил мо-
ви, мовленнєвих дій, необхідних для опанування мовленнєвими уміннями. 
Мовленнєва підготовка дошкільників повинна забезпечити в подальшому 
необхідну для життя і розвитку освіченість, компетентність, кваліфікова-
ність у різноманітних сферах життя і галузях діяльності. 
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Золочевський Віталій Вікторович – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання (Комунальний за-
клад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 
ради). 

Зуєва Тетяна Василівна – старший викладач кафедри фізичного ви-
ховання (Національна металургійна академія України) 

Ігнатюк Ольга Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор 
кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами НТУ 
«ХПІ» (Національний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут»). 

Ільченко Алла Михайлівна – доцент кафедри філософії, історії та 
педагогіки, кандидат педагогічних наук (Полтавська державна аграрна 
академія). 

Казановська Л. М. – магістрант (Чернігівський національний педа-
гогічний університет імені Т. Г. Шевченка). 

Калашников Іван Олександрович – фахівець з фізичної реабіліта-
ції (Севастопольський інститут банківської справи Університету Банківсь-
кої Справи НБУ м. Києва). 

Каменчук Наталія Валеріївна – студентка 5 курсу (Комунальний 
заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської облас-
ної ради). 

Каховський Олег Володимирович – студент 4 курсу (Національний 
університет фізичного виховання та спорту України). 

Кілієнко Катерина Валеріївна – студентка (Кримський інженерно-
педагогічний університет). 
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Колос Олена Анатоліївна – старший викладач кафедри фізичного 
виховання (Вінницький національний технічний університет). 

Коношенко Наталія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 
(ДДПУ – Донбаський державний педагогічний університет). 

Коношенко Сергій Володимирович – доктор педагогічних наук, 
доцент, завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 
(ДДПУ – Донбаський державний педагогічний університет). 

Король Аліна Дмитрівна – студентка 2 курсу (Чернігівський націо-
нальний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка). 

Коростельова Вікторія Борисівна – здобувач кафедри соціальної 
педагогіки та соціальної роботи (ДДПУ – Донбаський державний педагогі-
чний університет). 

Короткевич Євгенія Юріївна – викладач фізичного виховання (Се-
вастопольський інститут банківської справи Університету банківської 
справи НБУ м. Києва). 

Костюк Юлія Сергіївна – аспірант (Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ). 

Крижановська Аліна Віталіївна – студент-магістр спеціальності 
«Соціальна педагогіка» факультету дошкільної освіти і практичної психо-
логії (ДДПУ – Донбаський державний педагогічний університет). 

Крицька Лариса Іванівна 
Кузнецова Тетяна Григорівна – кандидат педагогічних наук, до-

цент кафедри корекційної педагогіки (ДВНЗ «Донбаський державний пе-
дагогічний університет»). 

Кулик Денис Григорович – викладач  кафедри фізичного виховання 
(Вінницький національний технічний університет). 

Лапко Світлана Василівна – старший  викладач (Харківський наці-
ональний медичний університет). 

Ленська Ольга В’ячеславівна – викладач (Харківський національ-
ний медичний університет). 

Липа Володимир Олександрович – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри корекційної педагогіки (ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет»). 

Лисенко Людмила Леонідівна – канд. пед. наук, доцент кафедри 
педагогіки, психології і методики фізичного виховання (Чернігівський на-
ціональний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка). 

Литвинкович Альона Юріївна – студент-магістр спеціальності 
«Соціальна педагогіка» факультету дошкільної освіти і практичної психо-
логії (ДДПУ – Донбаський державний педагогічний університет). 

Лобаньова Ольга Володимирівна – викладач (Харківський націо-
нальний медичний університет). 

Лукавенко Олена Геннадіївна – старший  викладач (Харківський 
національний медичний університет). 
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Лутовінов Юрій Анатолійович – викладач ФВ аграрне відділення 
ДНЗ «Луганський центр професійно-технічної освіти». 

Луценко Олексій Олександрович – студент 4 курсу (Національний 
університет фізичного виховання та спорту України). 

Лисенко Владислав Миколайович – доцент, Віце-президент феде-
рації майстрів важкої атлетики України (Кременчуцький національний 
університет імені Михайла Остроградського). 

Мажара Поліна Володимирівна – студентка 4 курсу (Кримськи ін-
женерно-педагогічний університет). 

Максимов Андрій В’ячеславович – викладач кафедри фізичного 
виховання (Національна металургійна академія України). 

Малишкін Андрій Миколайович – здобувач 5 року навчання (Хар-
ківська академія фізичної культури та спорту). 

Малкіна Оксана Анатоліївна – студент-магістр спеціальності «Со-
ціальна педагогіка» факультету дошкільної освіти і практичної психології 
(ДДПУ – Донбаський державний педагогічний університет). 

Маркова А. О. – студентка 4 курс (Чернігівський національний пе-
дагогічний університет імені Т. Г. Шевченка). 

Мартинюк Ольга Вікторівна – кандидат наук з фізичного вихован-
ня та спорту, доцент кафедри фізичного виховання (Державний ВНЗ «На-
ціональний гірничий університет»). 

Мартин Володимир Дмитрович – канд. пед. наук, доцент (Львівсь-
кий державний університет фізкультури). 

Марченко Олександр Олександрович – аспірант кафедри педаго-
гіки і психології управління соціальними системами НТУ» (Національний 
технічний університет «Харківський політехнічний інститут»). 

Матвієнко Роман Юрійович – (Донецький державний інститут 
здоров’я, фізичного виховання і спорту Національного університету фізич-
ного виховання і спорту України). 

Міронов Андрій Олександрович – викладач фізичного виховання 
(ДВНЗ «ПДТУ» Маріупольський механіко-металургійний коледж). 

Морозова Марина Володимирівна – студент-магістр спеціальності 
«Соціальна педагогіка» факультету дошкільної освіти і практичної психо-
логії (ДДПУ – Донбаський державний педагогічний університет). 

Мудрян Володимир Леонідович – викладач кафедри фізичного ви-
ховання і спорту (Донбаська державна машинобудівна академія). 

Мусхаріна Юлія Юріївна – канд. пед. наук, старший викладач ка-
федри валеології та корекційної медицини (ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет»). 

Нагорний Денис Михайлович . – студент 4 курсу (Національний 
університет фізичного виховання та спорту України). 

Некрасов Григорій Григорович – викладач кафедри теорії та методи-
ки фізичного виховання (Бердянський державний педагогічний університет). 
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Огієнко М. М. – канд. пед.наук, доцент кафедра педагогіки, психо-
логії і методики фізичного виховання (Чернігівський національний педаго-
гічний університет імені Т. Г. Шевченка) 

Олешко Валентин Григорович – професор, канд. пед. наук, заві-
дуючий циклами силових видів спорту та фехтування (Національний уні-
верситет фізичного виховання і спорту України). 

Олійник Олег Миколайович – завідувач кафедри фізичного вихо-
вання і спорту (Донбаська державна машинобудівна академія). 

Омельченко Марина Сергіївна – викладач кафедри корекційної 
педагогіки (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»). 

Омельяненко Олександр Васильович – викладач кафедри фізично-
го виховання, спорту та здоров’я людини (Полтавський національний тех-
нічний університет ім. Юрія Кондратюка). 

Панкова Катерина Михайлівна – магістрант 5 курсу (Донецький 
державний інститут здоров’я фізичного виховання і спорту Національного 
університету фізичного виховання і спорту України). 

Пилавов Павло Аристієвич – здобувач кафедри педагогічної майс-
терності та менеджменту (Полтавский педагогический университет имени 
В. Г. Короленко), директор Луганського обласного фізкультурн-
оздоровчого центру «Авангард». 

Погребенник Л. І. – Житомирський державний університет імені 
Івана Франка. 

Подоляка Анастасія Євгеніївна – кандидат наук з фізичного вихо-
вання та спорту, старший викладач (Харківський національний аграрний 
університет ім. В. В. Докучаєва). 

Полях Олександр Володимирович – викладач фізичного виховання 
(Краматорський технологічний технікум). 

Почерніна Марія Григорівна – викладач кафедри фізичної реабілі-
тації, спортивної медицини з курсом фізичного виховання і здоров’я (Хар-
ківський національний медичний університет). 

Пристинська Тетяна Миколаївна – старший викладач кафедри 
здоров’я людини, біології, фізичного виховання і фізичної реабілітації 
(Донбаський державний педагогічний університет). 

Пристинський Володимир Миколайович – доцент кафедри теоре-
тичних і методичних основ фізичного виховання і реабілітації (Донбаський 
державний педагогічний університет). 

Пуздимір М. І. – Житомирський державний університет імені Івана 
Франка. 

Пясківська Ксенія Олегівна – студентка кафедри іноземної філоло-
гії (Краматорський економіко-гуманітарний інститут). 

Решетнікова Катерина В’ячеславівна – аспірантка (Кременчуць-
кий національний університет ім. М. Остроградського). 

Решетняк Олександра Володимирівна – студентка (Краматорсь-
кий економіко-гуманітарний інститут). 
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Роганова Марина Вікторівна – доктор педагогічних наук, профе-
сор, проректор з науково-педагогічної роботи (Донбаський державний пе-
дагогічний університет). 

Савицький Андрій Миколайович – доцент кафедри логопедії, 
канд. пед. наук (НПУ імені М. П. Драгоманова). 

Селіванов Євген Вікторович – викладач кафедри фізичної реабілі-
тації, спортивної медицини с курсом фізичного виховання і здоров’я (Хар-
ківський національний медичний університет). 

Сергеева Татьяна Петровна – завідувач кафедри фізичного вихо-
вання і спорту (Одеська національна академія харчових технологій). 

Сильченко Вікторія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри логопедії та спеціальної психології (ДВНЗ 
«Донбаський державний педагогічний університет»). 

Cимоненко Лариса Іванівна – вчитель фізичного виховання вищої 
категорії (Маріупольський технічний ліцей). 

Сіденко Вероніка Гордіївна  –студент-магістр спеціальності «Соці-
альна педагогіка» факультету дошкільної освіти і практичної психології 
(ДДПУ – Донбаський державний педагогічний університет). 

Скряга Альона Ігорівна – студентка 4-го курсу (Донбаська держав-
на машинобудівна академія). 

Сосновенко Валерія  Константинівна – студентка 2-го курсу (Дон-
баська державна машинобудівна академія). 

Століца Анна Дмитрівна – студентка 2-го курсу (Чернігівський на-
ціональний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка). 

Сухоніна Наталія Сергіївна – кандидат педагогічних наук (Крим-
ський інженерно-педагогічний університет). 

Твердохліб Жанна Олексіївна – викладач кафедри фізичного вихо-
вання (Житомирський державний університет імені Івана Франка кафедра 
фізичного виховання). 

Тихонов Володимир Костянтинович – старший викладач (Вінни-
цький національний технічний університет). 

Тихонова Світлана Володимирівна – старший викладач (Вінниць-
кий національний технічний університет). 

Тімошенко Володимир Валерійович – кандидат педагогічних наук, 
викладач кафедри фізичного виховання і спорту (Донбаська державна ма-
шинобудівна академія). 

Ткаченко Ким Волоимирович – кан. пед. наук, державний тренер з 
важкої атлетики. 

Ткаченко П. П. – Житомирський державний університет імені Івана 
Франка. 

Трухан Л. В. – Житомирський державний університет імені Івана 
Франка. 

Тямало Світлана Павлівна – аспірант кафедри соціальної педагогі-
ки та соціальної роботи (ДДПУ – Донбаський державний педагогічний 
університет). 
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Федотенко Світлана Іванівна – викладач фізичного виховання 
(ДВНЗ «ПДТУ» Маріупольський механіко-металургійний коледж). 

Філінков Володимир Ільич – кан. наук з фізичної культури і спор-
ту, професор кафедри фізичного виховання і спорту (Донбаська державна 
машинобудівна академія). 

Фоменко Валерій Харитонович – професор кафедри спортивно-
педагогічних і біологічних дисциплін, канд. біологічних наук, доцент (КЗ 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ра-
ди), факультет фізичного виховання. 

Фоменко Олена Валеріївна – викладач кафедра фізичного вихован-
ня (КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської облас-
ної ради), факультет фізичного виховання. 

Хайбуллаєва Феріде Рустемівна – студентка 4-го курсу (Кримський 
інженерно-педагогічний університет). 

Холодний Олександр Іванович – кандидат педагогічних наук, за-
ступник декана факультету фізичного виховання (Донбаський державний 
педагогічний університет). 

Цимбал Валентина Петрівна – викладач кафедра фізичного вихо-
вання і спорту (Донбаська державна машинобудівна академія). 

Чалий Вадим Юрійович – викладач, кафедра фізичного виховання 
(Комунальний заклад Харківська гуманітарно-педагогічна академія). 

Чекмарьова Наталя Григорівна – кандидат наук з фізичного вихо-
вання та спорту, доцент кафедри фізичного виховання (Національна мета-
лургійна академія України). 

Чернявська Олена Анатоліївна – викладач кафедри фізичного ви-
ховання (Національна металургійна академія України). 

Шатрова Олена Володимирівна  
Шевчук Анастасія Олександрівна – студентка (Кримський інжене-

рно-педагогічний університет). 
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