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УДК 378.147:316.628:614.253.4 

Т. П. Сергєєва, Т. В. Волкова 
Одеська національна академія харчових технологій  

(м. Одеса, Україна) 
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ  
ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ У СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ  

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 

Т. П. Сергеева, Т. В. Волкова 
Одесская национальная академия пищевых технологий 

(г. Одесса, Украина) 
ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО  

ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ У СТУДЕНТОВ  
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
T. P. Sergeeva, T. V. Volkova  

Odessa National Academy of Food Technologies 
(Odessa, Ukraine) 

FORMING MOTIVATIONAL – THE VALUED ATTITUDE TOWARD 
ZDOROV'ESBEREZHENIYU FOR STUDENTS OF TECHNICAL 

SPECIALITIES 
 

Анотація. У статті розглянуто проблему, яка полягає у розв’язанні 
суперечностей між: рівнем соціальних сучасних вимог до рівня підготовки 
молодого спеціаліста та неефективним використанням у навчально-
виховному процесі заходів, які сприяли б здоров’язбереженню студентсь-
кої молоді.  

Проведено аналіз стану здоров’я студентів 1-го курсу Одеської наці-
ональної академії харчових технологій. Встановлено мотиви занять фізич-
ною культурою та спортом як перспективних регуляторів соціальної 
та професійної активності студентів технічних спеціальностей. 

Проведено ранжування цінностей серед студентів технологічних спе-
ціальностей 1-го курсу. З’ясовано, що серед студенток провідними ціннос-
тями є сім’я, здоров’я та діти, а серед студентів – здоров’я, сім’я та успіх.  

Отримані результати визначають недостатнє розуміння студентами 
технологічних спеціальностей цінності здоров’я, розуміння здо-
ров’язбережувальної діяльності.  

Ключові слова: мотивація, цінність, ціннісне ставлення, підготовка,  
здоров’язбереження, підготовка, майбутній фахівець. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема, которая заключается в 
решении противоречий между уровнем социальных современных требова-
ний к уровню подготовки молодого специалиста и неэффективным исполь-
зованием в учебно-воспитательном процессе мероприятий, которые спо-
собствовали бы здоровьесбережению студенческой молодежи.  

Проведен анализ состояния здоровья студентов 1-го курса Одесской 
национальной академии пищевых технологий. Установлены мотивы занятий 
физической культурой и спортом как перспективных регуляторов социаль-
ной и профессиональной активности студентов технических специальностей. 

Проведена ранжировка ценностей среди студентов технологических 
специальностей 1-го курса. Выяснено, что среди студенток ведущими цен-
ностями являются семья, здоровье и дети, а среди студентов – здоровье, 
семья и успех.  

Полученные результаты определяют недостаточное понимание сту-
дентами технологических специальностей ценности здоровья, понимания 
здоровьесберегающей деятельности. 

Ключевые слова: мотивация, ценность, ценностное отношение, под-
готовка, здоровьесбережение, будущий специалист. 

 
Summary. The problem of solving contradictions between the level of 

social modern demands of the level of a young specialist training and uneffectire 
application (in the teaching and educational process) of the methods which will 
contribute to health saving of the students,youth. 

The analysis of health condition of the first – year students of Odessa 
National Academy of Food Technologies. The motives of going in for sport and 
Physical Training, as perspective regulators of social and professional activity of 
students of technical specialities. 

Ranging of values among the first–year students of the technological 
specialities, has been carried out. It has been determined that among the female 
students the leading values are: a family, health and children and among the 
male students the leading values are: health, a family and success. 

It has been summarized, that the defined results determine insufficient 
understanding by the by the students of technological specialities, of the health 
value, health – saving activity.  

Key words: motivation, value, value attitude, preparation, health saving, a 
specialist to be. 

 
Постановка проблеми. Здоров’я людини за умов сучасних темпів 

світових соціально-економічних і технологічних змін набуває особливого 
значення.  

Проблема здоров’язбереження знаходить відображення в законодав-
чих документах України про охорону здоров’я й у сучасних умовах життя є 
вкрай актуальною з огляду на стан здоров’я молоді, що дедалі погіршується. 
Водночас постійно підвищуються вимоги суспільства до якості підготовки 
та конкурентоспроможності майбутнього фахівця у ринкових умовах. У 
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зв'язку з цим адаптація молодих фахівців до нових умов роботи вимагає від 
них професійної компетентності, мобільності, стійкої працездатності, доб-
рого здоров'я, що у своїй єдності сприяють високій продуктивності праці.  

Індиферентне ставлення української молоді до свого здоров’я свід-
чить про те, що, попри обов’язкові заняття фізичним вихованням у вищих 
навчальних закладах, лише незначна частина молодих людей регулярно 
самостійно займається фізичною культурою та спортом. Натомість у краї-
нах Центральної Європи, Австралії, Японії більшість молоді залучено 
до цієї діяльності, що демонструє зовсім інше, свідоме ціннісне ставлення 
до власного здоров’язбереження. Зазначений факт віддзеркалює сутність 
ціннісного ставлення різних націй до свого здоров’я, що безпосередньо по-
значається на стані здоров’я, тривалості та якості життя. У роботі 
Н. А. Башавець [1] зазначено: що розвиненіша країна, то кращі умови 
створено для здоров’язбереження, помітний вищий культурний рівень на-
ції, більше людей охоплено цією діяльністю, оскільки в них сформовано 
належне ціннісне ставлення до здоров’язбереження.  

Визначена проблема полягає в розв’язанні таких суперечностей: між 
рівнем соціальних сучасних вимог до рівня підготовки молодого спеціаліста 
та неефективним використанням у навчально-виховному процесі заходів, які 
сприяли б здоров’язбереженню студентської молоді, а в майбутньому – під-
вищенню продуктивності їхньої праці; між існуючими підходами до фізично-
го виховання, які склалися у вищих навчальних закладах і зорієнтовані лише 
на покращення фізичної підготовки та вимогами щодо необхідності навчити 
студентів використовувати набуті знання і вміння та навички для забезпечен-
ня собі способу життя, який сприяв би власному здоров’язбереженню; між 
потребою в здорових фахівцях і низьким рівнем їхнього стану здоров’я та 
мотиваційно-ціннісного ставлення до здоров’язбереження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз широкого спектру 
філософських, педагогічних, психологічних, соціологічних, медичних тлу-
мачень ключових дефініцій дає змогу підсумувати, що здоров’я – це опти-
мальна стійкість до дій патогенних агентів, фізична, психічна й соціальна 
адаптивність до змінюваних умов життєдіяльності» (Г. Апанасенко, 1993); 
мотивація – зацікавленість людини, обґрунтування її бажань і прагнень; 
цінність – це найзначущі потреби та інтереси особистості; ціннісне відно-
шення – спрямованість особистості на діяльність крізь призму власної ієрар-
хії цінностей і переконаність у їх важливості; здоров’язбереження – органі-
зація власних здоров’язбережувальних дій, уміння використовувати здо-
ров’язбережувальні знання, уміння, навички під час навчальної, спортив-
ної, побутової діяльності та активного відпочинку.  

Аналіз наукової літератури з проблеми формування мотиваційно-
ціннісного ставлення до здоров’язбереження майбутніх фахівців у вищих на-
вчальних закладах засвідчив багатоаспектність її теоретичного висвітлення. 

Зазначена проблема досліджувалася такими вітчизняними вченими, 
як: Н. Башавець (формування культури здоров’язбереження як світоглядної 
орієнтації майбутніх фахівців-економістів) [1], Є. Жданова (формування 



9 

ціннісного ставлення до здоров’я у студентів педагогічного ВНЗ при ви-
вченні дисциплін медико-біологічного циклу) [2], Н. Ключникова (форму-
вання ціннісних орієнтацій у процесі професійного розвитку студентів 
технічного ВНЗ) [3], З. Литвинова (формування ціннісного ставлення осо-
бистості до культури здоров’я в освітньому процесі ВНЗ) [4], О. Соколенко 
[8] (формування ціннісного ставлення студентів вищих педагогічних на-
вчальних закладів до свого здоров’я) та ін. 

Метою цієї статті є розгляд проблеми формування мотиваційно-
ціннісного ставлення до здоров’язбереження у студентів технічних спеціа-
льностей і пошук шляхів її вирішення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У період професіоге-
незу відбувається визначення особистісних цінностей у становленні фа-
хівця. Підготовка майбутніх фахівців технічних спеціальностей у вищих 
навчальних закладах передбачає наявність як сформованої ціннісної ос-
нови для сприйняття цієї професійної діяльності студентами під час на-
вчання у вищій школі, так і готовності до виконання майбутніх профе-
сійних функцій. 

Оскільки формування готовності майбутніх фахівців до професійної 
діяльності є важливим і цінним для людини, яка здобуває свій фах, то на-
вчально-виховний процес має ґрунтуватися на наукових засадах аксіології 
шляхом реалізації аксіологічного підходу до всіх аспектів професіогенезу, 
у тому числі й формування ціннісного ставлення до здоров’язбереження. 

Ставлення студента до свого здоров’я зазвичай визначається здат-
ністю до збереження життя, до повноцінного виконання свого біологіч-
ного, соціального та професійного призначення. Тому виникає потреба 
не тільки сформувати в майбутнього фахівця ціннісного ставлення до 
власного здоров’я, а й зробити його зацікавленим і активним у власному 
здоров’язбереженні. 

Ціннісне ставлення у філософії трактується як значущість того або 
іншого предмета, явища або суб'єкта, яка обумовлена усвідомленими 
або неусвідомленими потребами, які виражені в якості інтересу або мети. 

Дослідник О. Соколенко ціннісне ставлення молоді до свого здоров’я 
характеризує як особистісний новотвір, що передбачає сформованість знань 
і уявлень про цінність здоров’я, позитивну націленість людини на ведення 
здорового способу життя, свідоме ставлення до нього, сформованість умінь 
і навичок збереження здоров’я, які впливають на поведінку [8]. 

Ціннісне ставлення особистості до культури здоров’я З. Литвинова 
[4] характеризує єдністю об’єктивного та суб’єктивного, де об’єктивний 
стан людини є основою її вибіркової спрямованості на зазначені цінності, 
які пов’язані із задоволенням потреб цієї особистості в суспільстві. Автор-
ка зазначає, що ціннісно-орієнтаційна діяльність студента щодо культури 
здоров’я передбачає його участь як суб’єкта освітнього процесу, оскільки 
це супроводжується напруженою роботою його свідомості й реалізується 
поетапно: 1) цінність цілепокладання, 2) цінність усвідомлення, 3) цінність 
осмислення [4]. 
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Ціннісне ставлення особистості, за Є. Ждановою [2], має велике зна-
чення, оскільки, по-перше, воно виконує роль внутрішнього стимулу, а по-
друге – роль критеріїв, з опорою на які особистість здійснює свою поведінку 
та діяльність. Ціннісне ставлення особистості до здоров’я дослідниця ха-
рактеризує як особистісну систему ставлень суб’єкта до власного здоров’я, 
яка передбачає знання, усвідомлення його основних складових і стійку мо-
тивацію на збереження та подальше зміцнення здоров’я і цілеспрямовану 
ціннісно-орієнтаційну діяльність: позитивні зміни в структурі особистіс-
них цінностей, які підвищують значущість здоров’я для індивідуума [2]. 

Ціннісне ставлення студентів до здоров’язбереження Н. А. Башавець 
[1] визначає як їхню внутрішню переконаність у значущості здоров’я, 
пов’язану з емоційно-вольовою сферою особистості та активністю у відпо-
відній навчально-пізнавальній діяльності.  

Узагальнюючи вищезазначене, якщо цінності здоров’язбереження 
сприймаються майбутніми фахівцями як особистісно значущі, вони стають 
внутрішнім орієнтиром у активній позиції студентів стосовно свого здо-
ров’я, на підставі якого вибудовується й коригується модель їхньої життєді-
яльності щодо власного здоров’язбереження, формується світоглядне під-
ґрунтя здоров’язбереження, що є зовнішньою оболонкою прояву їхніх внут-
рішніх потреб бути здоровими.  

Аналіз стану здоров’я 230 студентів 1-го курсу Одеської національ-
ної академії харчових технологій (з них 160 осіб жіночої статі й 70 – чоло-
вічої) показав, що лише 30,4 % жінок і 32,3 % чоловіків не мають захворю-
вань, схильні до захворювань, відповідно, 50,1 % і 38,2 % респондентів і 
19,5 % жінок і 29,5% чоловіків мають захворювання. Отже, переважна бі-
льшість студентів мають середній і низький рівень стану здоров’я. 

Зазначені результати визначають недостатнє розуміння майбутніми фа-
хівцями цінності здоров’я, розуміння здоров’язбережувальної діяльності, не-
задовільний рівень володіння здоров’язбережувальними знаннями, вміннями, 
навичками та технологіями та, як наслідок, переконливо доводять недостатню 
сформованість їхнього ціннісного ставлення до здоров’язбереження.  

Викладачам фізичного виховання вищої школи необхідно вдоскона-
лювати спеціалізовані розділи знань, умінь і навичок щодо здо-
ров’язбереження сучасної молоді, контролю за станом здоров’я, механізм 
створення та корекції індивідуальних оздоровчих програм, діагностичних 
карток, а також використання здоров’язбережувальних технологій у освіт-
ньому просторі. 

За результатами анкетних даних цих студентів ми проаналізували їх 
ставлення до фізичної культури та спорту та рівень самостійної фізичної 
активності. 

Виявлено, що 42,6 % жінок і 39,4 % чоловіків самостійно займаються 
фізичними вправами 1 раз на тиждень, 40,2 % жінок і 50 % чоловіків – до-
лучаються до фізичної активності 2–3 рази на тиждень, відповідно 14,8 % 
і  8,8 % респондентів займаються понад 3 рази на тиждень, а 2,4 % жінок 
і 1,8 % чоловіків взагалі не займаються. Такі показники свідчать, що лише 
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55 % жінок і 58,8 % чоловіків усвідомлюють значущість фізичної культури 
для їхнього здоров’я, активно систематично займаються спортом і достат-
ньо мотивовані до цієї діяльності.     

Узагальнюючи зазначене, можна стверджувати, що оскільки опиту-
вання проводилось лише зі студентами 1-го курсу, то робота з формування 
їхнього ціннісного ставлення до здоров’язбереження у навчально-
виховному процесі їхніх загальноосвітніх закладів проводилася несистема-
тично, поверхово, з використанням обмеженої кількості методів і здо-
ров’язбережувальних засобів, що потребує корекції у вищого навчальному 
закладі, оскільки ця прогалина може суттєво позначитися на рівні їхньої 
майбутньої професійної діяльності. 

Серед мотивів, які спонукають їх займатися фізичною культурою, 
18,5 % жінок і 19,6 % чоловіків назвали «здобуття заліку та високого балу 
рейтингу», 9,6 % і 6,4 % респондентів, відповідно, визначили «потребу 
в русі», 27,4 % жінок і 21,1 % чоловіків відзначили важливість «зміцнення 
свого здоров’я», 2,8 % і 5,4 %  респондентів – «досягнення високого рівня 
працездатності», 18,2 % жінок і 19,5 % чоловіків займаються для «покра-
щення власної тілобудови», 7,4 % і 8 % респондентів – «для покращення 
загальної фізичної кондиції», 3,5 % жінок і 1,9% чоловіків займаються че-
рез «звичку», 8,7 % і 8,8 % опитаних визначили мотивом «відчутну ко-
ристь від занять», 1,8 % і 2,1 % студентів, відповідно, зазначили «можли-
вість поспілкуватися», 2,1 % і 3,4 % майбутніх фахівців вказали «позитив-
не ставлення до фізичної культури в колективі» та  0 % жінок і 3,8 % чоло-
віків головним мотивом занять назвали «приклад товаришів». Отже, як для 
жінок, так і для чоловіків основними мотивами до занять фізичною куль-
турою є зміцнення здоров’я, покращення власної тілобудови, здобуття за-
ліку та високого балу рейтингу. 

На питання «Які заходи могли б підвищити ваш інтерес до занять фі-
зичною культурою?» 22,9 % майбутніх фахівців харчової промисловості 
жіночої статі та 15,8 % чоловічої визначили «задоволення потреби у рухо-
вій активності», 38,2 % жінок і 29,1 % чоловіків – «заняття видами фізич-
ної культури, до яких є схильність», 20 % і 26,5 % респондентів, відповід-
но, зазначили «підвищення оздоровчої спрямованості цих занять», 8,5 % 
жінок і 6,8 % чоловіків назвали «високу організацію занять фізичною ку-
льтурою», 4,4 % студенток і 5,8 % студентів вказали «формування свідомої 
потреби в цих заняттях», 3,6 % жінок і 7,7 % чоловіків відзначили «високу 
якість організації занять фізичною культурою», 2,4 % і 8,3 % осіб, відпові-
дно, не змогли визначитися з відповіддю. 

Зазначене доводить, що в сучасних умовах інтерес до занять фізич-
ною культурою могли б підвищити заняття видами фізичної культури. до 
яких є схильність, тобто студент має сам обирати ті види фізичної актив-
ності, які йому більше до вподоби і, відповідно, таке фізичне навантаження 
викликає «ефект задоволення від руху». 

Проведене ранжування цінностей серед 453 студентів технологічних 
спеціальностей 1-го курсу Одеської національної академії харчових техно-
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логій (з них у дослідженні взяло участь 287). Встановлено, що на першому 
місці у жінок визначено «сім’ю» (27,1 %), на другому – «здоров’я» 
(25,2 %), на третьому – «діти» (20,4 %), на четвертому – «успіх» (12,1 %), 
на п'ятому – «престижну роботу» (10,4 %) і на останньому – «гроші» 
(4,8 %). Студентами чоловічої статі на першому місці визначено «здо-
ров’я» (22,3%), на другому – «сім’ю» (19 ,2 %), на третьому – «успіх» 
(18,2 %), на четвертому – «діти» (14,6%), на п'ятому – «престижну  робо-
ту» (14,4 %) і на останньому –«гроші» (11,3 %). Отже, серед студенток 
провідними цінностями є сім’я, здоров’я та діти, а серед студентів – здо-
ров’я, сім’я та успіх. Вказане потребує корекції щодо ціннісного ставлення 
майбутніх фахівців до здоров’язбереження. 

Основоположним принципом формування мотиваційно-ціннісного 
ставлення майбутніх фахівців до здоров’язбереження є активність студента 
в пошуку здоров’ятвірного сенсу професійної підготовки, занять з фізич-
ного виховання, власної повсякденної практики життєдіяльності, що пе-
редбачає спрямованість освітнього процесу ВНЗ на кінцевий результат – 
становлення здорового, конкурентоспроможного фахівця, який споживає, 
привласнює й вводить до внутрішнього плану як особистісно значущі за-
гальні цінності, норми, значення, способи діяльності в напрямі здо-
ров’язбереження для керування ними у своєму повсякденному житті 
та  фаховій діяльності. 

Процес формування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх 
фахівців до здоров’язбереження не можливий без цілеспрямованої ролі ді-
яльності викладача фізичного виховання в процесі навчання й виховання 
студентів. За рахунок впливу особистості викладача формується ставлення 
студентів до дисципліни «Фізичне виховання» (усвідомлюється цінність 
здобутих знань, формуються ціннісні настанови на домінування цінності 
здоров’я в ієрархії людських потреб і в житті в цілому). 

Завдання викладача вищої школи, який поставив за мету сформувати 
ціннісне ставлення майбутніх фахівців до здоров’язбереження, полягає в тому, 
щоб переконати молодь у значущості для них таких цінностей, як здоров’я 
та здоров’язбереження, організувати таку форму навчально-пізнавальної дія-
льності та фізичної активності студентів, яка ґрунтується на науковій основі 
шляхом реалізації аксіологічного підходу, усвідомленні й особистісному став-
ленні студентів до здоров’язбереження, формуванні їхнього власного бачення 
себе в соціумі, професії, усвідомленні системи цінностей і відповідної поведі-
нки в напрямі здоров’язбережувальної діяльності, орієнтації на запити й інте-
реси студентів щодо фізичної активності, використанні активних форм навчан-
ня (тренінгів, проблемних ігрових ситуацій тощо), стимулюванні організації 
самостійної здоров’язбережувальної діяльності.  

На наш погляд, процес підготовки студентів технологічних спеціально-
стей має базуватися на засадах аксіології і бути спрямований на побудову 
ними свого образу-ідеалу й прагнення до нього як безперервний процес-
вчинок над собою, оволодіння студентами інтерактивними методами, іннова-
ційними методиками здоров’язбереження, при цьому вони мають бути залу-
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чені до самостійної, активної, пізнавальної, здоров’язбережувальної профе-
сійної діяльності. Зазначена діяльність має передбачати розроблення відпові-
дних проектів, щоденників самоконтролю, паспорта здоров’я, розроблення 
та коригування індивідуальних оздоровчих програм, діагностичних карток, 
відповідних творчих завдань, сценаріїв спортивно-оздоровчих заходів і свят, 
лекцій і виховних годин, тренінгів, круглів столів,  конференцій тощо. 

Висновки. Таким чином, вирішення сучасних проблем формування 
мотиваційно-ціннісного ставлення у студентів технологічних спеціальнос-
тей до здоров’язбереження полягає в дотриманні таких вимог: розуміння 
й визнання студентами здоров’я та здоров’язбереження як особистісно 
значущих чеснот, підвищення рівня їхньої здоров’язбережувальної компе-
тентності, володіння відповідними знаннями, вміннями і навичками, ство-
рення здоров’язбережувального середовища освітнього закладу.  

Перспективу подальших досліджень убачаємо в пошуку найбільш 
ефективних засобів здоров’язбереження майбутніх фахівців і керування 
їхньою здоров’язбережувальною діяльністю, вивчення зарубіжного досві-
ду, що дасть змогу призупинити катастрофічне погіршення стану здоров’я 
сучасної молоді в Україні.  
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THERAPEUTIC EXERCISES AS A PART OF EDUCATIONAL 
PROCESS OF STUDENTS OF SPECIAL MEDICAL GROUPS IN 

HIGHER EDUCATION 
 

Анотація. У статті подано короткий огляд проблематики в галузі на-
вчання студентів спеціального медичного відділення, тобто аналізуються 
поняття «лікувальна фізична культура» і «спеціальні медичні групи», розг-
лядається класифікація груп спеціального медичного відділення, процес 
проведення занять з фізичного виховання зі студентами спеціальних меди-
чних підрозділів, види вправ, необхідні для поліпшення стану здоров'я, а 
також для профілактики різних захворювань. Особливу увагу приділено 
проблемам опорно-рухової системи. Головною метою дослідження є вико-
ристання лікувальної фізичної культури в процесі навчання студентів спе-
ціального медичного відділення. Проаналізовано напрацювання українсь-
ких викладачів, лікарів і вчених; узагальнюються загальні знання про про-
цес навчання студентів спеціального медичного відділення, про методику 
проведення занять, а також про вплив елементів лікувальної фізичної куль-
тури на здоров'я студентів та ін. 

Ключові слова: фізична культура, лікувальна фізкультура, спеціальні 
медичні групи, лікувальна гімнастика, фізичні вправи, плавання, профілак-
тика захворювань. 

 
Аннотация. В статье дан краткий обзор проблематики в области 

обучения студентов специального медицинского отделения, то есть анали-
зируются понятия «лечебная физическая культура» и «специальные меди-
цинские группы», рассматривается классификация групп специального ме-
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дицинского отделения, процесс проведения занятий по физическому вос-
питанию со студентами специальных медицинских подразделений, виды 
упражнений, необходимые для улучшения состояния здоровья, а также для 
профилактики различных заболеваний. Особое внимание уделено пробле-
мам опорной системы. Главной целью исследования является использова-
ние лечебной физической культуры в процессе обучения студентов специ-
ального медицинского отделения. Проанализированы наработки украин-
ских преподавателей, врачей и ученых; обобщаются общие знания о про-
цессе обучения студентов специального медицинского отделения, методи-
ке проведения занятий, а также о влиянии элементов лечебной физической 
культуры на здоровье студентов и др. 

Ключевые слова: физическая культура, лечебная физкультура, специ-
альные медицинские группы, лечебная гимнастика, физические упражне-
ния, плавание, профилактика заболеваний. 

 
Summary. The article deals with a brief overview of issues in the field of 

training of students of special medical branch, that is analyzed concept of 
"therapeutic physical culture" and "special medical group", it is considered the 
classification of groups of special medical branch, the process of training with 
physical education with students of special medical units, types of exercises 
needed to improve health, as well as for the prevention of various diseases, 
special attention is paid to the problems of the support system; the main purpose 
of the study is the use of therapeutic physical training in the course of training of 
students of special medical department; analyzed the achievements of Ukrainian 
teachers, doctors and scientists; summarizes the general knowledge about the 
process of training of students of special medical offices on the procedure of 
employment, and the impact of the elements of medical physical training on the 
health of students and others. 

Key words: physical education, physiotherapy, special medical teams, 
physiotherapy, exercise, swimming, disease prevention. 
 

Постановка проблеми та її актуальність. Сучасний стан здоров’я 
різних груп населення залишає бажати кращого. Негативний стан еколо-
гії, нераціональний спосіб життя, шкідливі звички, зниження імунітету – 
це неповний перелык причин, які є джерелом різноманітних захворювань 
серцево-судинної, нервової, травної чи опорно-рухової систем організму 
людини.  

Останнім часом кількість студентів вищих навчальних закладів з різ-
ними хворобами різко зростає, а це, у свою чергу, сприяє тому, що викла-
дачі фізичної культури не можуть проводити повноцінні заняття для всіх. 
Деякі студенти потребують особливого ставлення, що і спричиняє поділ 
на відповідні спортивні групи.  
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Пошук шляхів покращення фізичного стану молоді сприяє тому, що 
не лише лікарі та реабілітологи використовують усі відомі медицині мето-
ди, а й викладачі фізичної культури вищих навчальних закладів. Одним 
із таких методів є лікувальна фізкультура. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під час проведеного дос-
лідження проаналізовано праці українських науковців, лікарів і викладачів. 
Також було опрацьовано навчальні матеріали багатьох українських вищих 
навчальних закладів з метою узагальнення наявних знань про лікувальну 
медичну фізкультуру та пошуку нових вправ, які використовують україн-
ські викладачі у власній методиці проведення занять зі студентами спеціа-
льних медичних груп.  

Мета і задачі досліджень. Визначити роль лікувальної фізичної ку-
льтури в процесі навчання студентів спеціальних медичних груп; відби-
рання тих елементів лікувальної фізичної культури, які найкраще відпові-
дають студентам спеціальних медичних груп; розроблення оптимального 
плану та структури занять з використанням елементів лікувальної фізичної 
культури. Проаналізувати особливості формування спеціальних медичних 
груп в навчальних закладах. Визначити правила розвитку окремих рухових 
якостей у спеціальних медичних групах. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні гостро стоїть питання інтен-
сифікації виробництва, посилюються вимоги до якості підготовки спеціа-
лістів у вищих навчальних закладах, до конкретних видів професійної дія-
льності, до стану здоров’я майбутнього працівника. У сучасних умовах 
змінюються місце й функціональна роль людини в сучасному виробничо-
му процесі. Це вимагає психофізичної підготовки, оскільки зменшення ча-
стки простої фізичної праці зовсім не знімає вимог до психофізичної підго-
товленості студентів, але змінює її структуру й висуває додаткові вимоги 
до активного формування психофізичних здібностей за допомогою ціле-
спрямованого використання фізичних вправ [1, с. 7]. 

Лікувальна фізична культура (ЛФК) — самостійна медична науково-
практична дисципліна, спрямована на відновлення зниженого рівня здо-
ров’я шляхом запобігання прогресуванню наявного захворювання, замі-
щення втрачених функцій і повернення працездатності засобами фізичної 
культури з використанням цілющих природних факторів [3, с. 2]. 

Найбільш характерною особливістю методу ЛФК є використання су-
воро дозованих фізичних вправ. Їх застосування в ЛФК потребує активної 
участі хворого в лікувальному процесі. 

З метою диференційованого підходу до організації занять ЛФК усі 
студенти вищих навчальних закладів за рівнем здоров'я та фізичної підго-
товленості розподіляються на три медичні групи: основну, підготовчу та 
спеціальну медичну. 

Студенти, які мають відхилення в стані здоров’я, як правило, хроніч-
ні захворювання або пошкодження опорно-рухового апарату, займаються 
в спеціальних медичних групах (СМГ). 
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При комплектуванні спеціальної медичної групи студентів розподі-
ляють на 2 підгрупи: А та Б. Це, як показує практика, забезпечує диференці-
йований підхід до процесу оздоровлення та підвищує ефективність занять 
ЛФК. Пропонується такий принцип поділу студентів на підгрупи. 

Підгрупа А. Студенти, що мають відхилення в стані здоров'я зворот-
ного характеру. Можливе переведення їх до підготовчої групи протягом 
декількох років занять. 

Підгрупа Б. Студенти, що мають органічні тяжко зворотні зміни 
в стані органів і систем. Для них головною та цілком досяжною метою є 
перехід до підгрупи А [2, с. 8]. 

Студентам СМГ підгрупи А дозволяються заняття лікувальною фізи-
чною культурою в освітніх установах за спеціальними програмами. 
Для студентів підгрупи А фізичні навантаження поступово зростають 
за інтенсивністю та обсягом відповідно до адаптаційних і функціональних 
можливостей організму. Рухові режими проводять при частоті серцевих 
скорочень 120–130 поштовхів за хвилину на початку навчального року 
та доводять інтенсивність фізичних навантажень до частоти серцевих ско-
рочень у межах 140–150 поштовхів за хвилину в основній частині заняття 
ЛФК у кінці навчального року [3, с. 13] 

Для студентів СМГ підгрупи Б рухові режими проводять при частоті 
серцевих скорочень не більше ніж 120–130 поштовхів за хвилину протягом 
усього навчального року. За даними фізіологів такі рухові режими сприя-
ють адекватній роботі серцево-судинної, дихальної та нервової систем, 
опорно-рухового апарату та інших органів і систем організму студентів. 
Збільшується хвилинний обсяг крові за рахунок систолічного об’єму, по-
ліпшується зовнішнє та тканинне дихання. За таких рухових режимів доб-
ре формуються необхідні навички та вміння, не застосовуючи до ослабле-
ного організму підвищених вимог. В окремих випадках при виражених по-
рушеннях функції опорно-рухового апарату та нервово-м'язового апарату, 
значному порушенні здоров'я, що перешкоджають груповим заняттям 
в умовах навчального закладу, студентів направляють на заняття ЛФК 
до лікувально-профілактичної установи. Переводять студентів з однієї ме-
дичної групи до іншої після додаткового обстеження [3, с. 14]. 

Педагогічні принципи лікувальної фізкультури: 
1. Свідомість. 
2. Активність. 
3. Доступність. Вправи повинні бути простими, легкими для запам'я-

товування та виконання. 
4. Міцне засвоєння. Вправи необхідно добре вивчити, старанно ви-

конувати. 
5. Систематичність. 
6. Послідовність: додержання окремих принципів методики. 
7. Збільшення навантаження. 
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8. Усунення різких переходів у коливанні навантаження. 
9. Емоційність [4, с. 9]. 
До форм ЛФК відносяться: лікувальна гімнастика (далі – ЛГ), ранко-

ва гігієнічна гімнастика, тренувально-оздоровчі заходи, самостійні заняття 
фізичними вправами за завданням, механотерапія із застосуванням коліно-
опору, гімнастика у воді (гідрокінезотерапія), лікувальна дозована хода, 
виробнича гімнастика, працетерапія, елементи спорту [7, с. 9] 

У лікувальній фізкультурі фізичні вправи застосовуються у вигляді 
гімнастичних, спортивно-прикладних, трудових та ігрових вправ. 

1. Гімнастичні вправи – це вправи, які характеризуються цілеспрямо-
ваним виконанням різних штучних рухів з певних вихідних положень, 
з точно передбаченим напрямком, амплітудою та швидкістю. Гімнастичні 
вправи розвивають м’язову силу, зміцнюють зв’язковий апарат, покращу-
ють рухомість у суглобах, удосконалюють координацію рухів. Виражений 
вплив мають вони й на внутрішні органи [10, с. 13]. 

За методичною спрямованістю вправи поділяють на дихальні, на ко-
ординацію рухів, на розвиток рівноваги, коригувальні, на розслаблення, 
рефлекторні, з полегшенням рухів або з опором, для збільшення рухливос-
ті в суглобах, ідеомоторні тощо.  

2. Спортивно-прикладні вправи – природні рухові дії та їх елементи, 
які зустрічаються в житті чи спорті. Ці вправи відновлюють або удоскона-
люють складні рухові навички, здійснюють загальнозміцнювальний вплив, 
заспокійливо впливають на організм. Найбільш поширеними з них є: ходь-
ба, біг, прогулянки, плавання, ближній туризм, їзда на велосипеді (на вело-
тренажерах чи відкритій місцевості), катання (на лижах, на ковзанах), 
вправи на тренажерах тощо. Вибір їхнього виду залежить від індивідуаль-
них особливостей хворого (віку, статі, попередньої підготовки), функціо-
нальних можливостей, стану здоров’я, наявності спеціальних умов, облад-
нання та відповідної попередньої підготовки і вмінь (наприклад, їзда на ве-
лосипеді, плавання тощо) [10, с. 16]. 

3. Ігрові вправи – високоемоційний вид фізичних вправ, який сприяє 
розвитку спритності, рухливості, швидкості реакції, уваги. Ігрові фізичні 
вправи спрямовані на удосконалення рухових якостей, покращення функ-
ції ряду аналізаторів, здійснюють тонізувальний вплив на організм хворо-
го, підвищують його функціональні можливості. Важливе значення при 
цьому має здатність ігор переключати думки хворого на процес гри, відво-
лікаючи його від думок про хворобу. 

4. Трудові вправи – активний метод відновлення втрачених функцій 
після перенесених захворювань чи травм. Залежно від завдань виділяють 
побутові, загальнозміцнювальні, відновні та професійні трудові вправи. 
Вправи, спрямовані на удосконалення побутових дій, застосовуються при 
порушенні рухових функцій внаслідок травм, паралічу, ампутації. Ці впра-
ви виконуються у вигляді різних рухів для навчання самообслуговуванню 
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(одяганню, умиванню, прийманню їжі тощо) та для використання різних 
пристосувань і приладів (відкривання й закривання замка, набирання но-
мера телефону, вмикання й вимикання електричних приладів, шнурування 
черевиків, перекладання предметів різних розмірів тощо) [10, с. 20]. 

Олександр Маковецький, у своїй книзі «Фізичне виховання студентів 
спеціальної медичної групи» [5, с.53] стверджує, що, виходячи з умов ор-
ганізації навчального процесу, слід проводити для спеціальної медичної 
групи два уроки на тиждень по 90 хвилин кожен. Але все ж, дана форма 
проведення занять не ідеальна, тому що для студентів, які за станом здоро-
в'я потребують особливо обережного регулюванню фізичного навантажен-
ня, рекомендується проводити урок тривалістю 45-60 хвилин 3-4 рази 
на тиждень. 

О. Ф. Маковецький створив власну модель проведення уроку в СМГ. 
Заняття розбито на 5 частин: 

1. У першій і другій частинах уроку, які приблизно тривають 30–35 
хвилин, головним чином вирішується завдання організації, оздоровлення 
та фізичного розвитку студентів. Для цього застосовуються стройові, по-
рядкові вправи, легка гімнастика або легкоатлетична розминка. Вважається, 
що ці дві частини уроку не повинні стомлювати студентів. Основне завдан-
ня цієї частини заняття – забезпечення загальної розминки. Наприкінці дру-
гої частини уроку рекомендується використовувати вправи емоційного ха-
рактеру, наприклад: танцювальні кроки, елементи веселих рухливих ігор. 

2. Третя частина уроку (яка триває 15–20 хвилин) – це відпочинок 
активного характеру, так звана фізкультурна пауза. Цей час використову-
ється для вивчення елементів масажу й самомасажу, перевірки індивідуа-
льних завдань, проведення лікарського контролю, а також для проведення 
планових бесід і консультацій освітнього характеру. 

3. Четверта частина уроку – основна. Під час цього етапу виконують-
ся головні завдання всього уроку, напрями вивчення та удосконалення студе-
нтами певних рухових навичок і вмінь; вправи на тренажерах, вивчаються 
елементи ігор. Удосконалення раніше засвоєних навичок і вмінь має відбува-
тися після засвоєння нового матеріалу. На початку цієї частини слід провести 
спеціальну розминку, а потім переходити до вивчення нового матеріалу. 

4. У п'ятій частині уроку вирішуються організаційні питання, пов'я-
зані з проведеним або наступним заняттям [8, с. 55]. 

Розглядаючи найбільш поширені серед студентів хвороби, особливу 
увагу слід звернути на ураження опорно-рухового апарату (сколіоз, остео-
хондроз тощо). Сидячий спосіб життя, неправильна постава чи спосіб си-
діння призводять до формування подібних захворювань, які досить часто 
супроводжуються больовим синдромом, що унеможливлює заняття з фізич-
ної культури в складі основної групи. 

При сколіозі доцільно підбирати вправи суворо за анатомо-
фізіологічним впливом відповідно до форми, напрямку й ступеня викрив-
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лення хребта. Вони повинні відповідати принципам корекції. При корекції 
зміщення тіл хребців у фронтальній площині виконують вправи для розтя-
гування м’язів з урахуванням напрямку викривлення хребта в увігнутий 
бік і скорочення розтягнутих м’язів на випуклій. При сколіозі грудного 
відділу хребта застосовують асиметричне положення рук, поперекового – 
ніг. Нахил слід виконувати тільки в бік випуклості викривлення. Студентів 
з S-подібним викривленням навчають фіксувати відповідні відділи хребта: 
слідкують, щоб скорочувались м’язи того відділу хребта, корекцію якого 
проводять [6, с. 17]. 

Плавання як одна з форм організації проведення занять у СМГ є до-
волі ефективним. Для тих, хто не вміє плавати, дають такі вправи: навчи-
тися триматися на воді; пропливання відрізків з поступовим збільшенням 
їхньої довжини, пірнання під воду (кому не протипоказано) із затримкою 
вдихання та видихання; діставання предметів з мілкого місця басейну (із 
дна); вправи на відновлення дихання. Для тих, хто вміє плавати: удоскона-
лення техніки плавання вивченими способами; подолання відрізків і дис-
танції з метою виховання витривалості, удосконалення дихання; пірнання 
під воду із затримкою дихання; рухливі ігри на воді [9, с. 31]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, елементи 
лікувальної фізкультури є вагомою частиною процесу навчання студентів 
спеціальних медичних груп. Подібні вправи допомагають студентам 
не лише поборотися з хворобою, а й розвинути в собі відповідальність, ор-
ганізованість і стриманість. Лікувальна фізкультура необхідна і для здоро-
вих студентів у ролі профілактики захворювань опорно-рухової, серцево-
судинною, нервової систем та ін. 
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Анотація. У статті характеризується мотивація рухової активності 
студентів аграрного вишу. Розглядаються результати даних, отриманих 
у результаті анкетування студентів 1–2-го курсів Сумського національного 
аграрного університету. Піддано додатковому вивченню потреби в руховій 
активності студентів. Визначено причини недостатньо сформованої внут-
рішньої мотивації студентів до занять фізичною культурою і спортом. 
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Аннотация. В статье характеризуется мотивация двигательной актив-

ности студентов аграрного вуза. Рассматриваются результаты даннях, по-
лученных в результате анкетирования студентов 1–2-го курсов Сумского 
национального аграрного университета. Подвергнуты дополнительному 
изучению потребности в двигательной активности студентов. Определены 
причины недостаточно сформированной внутренней мотивации  студентов 
к занятиям физической культурой и спортом. 

Ключевые слова: мотив, потребность, студент, двигательная актив-
ность. 

 
Summary. The article characterizes the motivation of motor activity of 

students of the agrarian University. Examines the results of data obtained as a 
result of the survey of students 1 – 2 courses of Sumy national agrarian 
University. Additional analysis needs in students ' physical activity. Scheduled 
causes underdeveloped inner motivation of students to employments by physical 
culture and sports. 
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Постановка проблеми та її актуальність. Регулярні заняття фізич-
ною культурою і спортом, здоровий спосіб життя, правильне і раціональне 
харчування збільшують тривалість життя, а також сприяють запобіганню 
багатьом захворюванням. Для того щоб бути готовими до майбутньої про-
фесійної діяльності й ведення активного способу життя, студенти мають 
бути зацікавлені займатися фізичними вправами. 

Фундаментальним завданням для успішного залучення студентів 
до занять фізичною культурою і спортом залишається вивчення їхньої мо-
тивації, оскільки знання вихідного рівня мотиваційних настанов дозволяє 
науковцям досить точно спрогнозувати можливу поведінку в цьому на-
прямі через погляд на власне здоров’язбереження [5]. 

У зв’язку з цим виникає необхідність удосконалення як навчального 
процесу, так і позанавчальної роботи з фізичного виховання та спорту 
із студентами аграрних вишів для оптимізації фізичного розвитку й здо-
ров’я майбутніх спеціалістів і зростання їх зацікавленості й потреби у фіз-
культурно-спортивній діяльності. 

Дослідження впливу різних засобів фізичної культури і спорту на ро-
звиток професійно важливих якостей і властивостей особистості, на фор-
мування мотивації до здорового образу життя і професійної майстерності є 
актуальними сьогодні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У теорії та методиці фі-
зичної культури мотивацію до рухової активності можна розглядати 
як об’єкт фізичного виховання, оскільки під впливом виховних дій вона 
може змінюватися на різних етапах розвитку людини. 

У дослідженнях М. Р. Могендовича [4], А. Т. Сухарьова [9] та інших 
зазначається, що в людини має місце природжена мотивація до рухової ак-
тивності, так звана «кінезофілія», яка забезпечує природну організацію її 
рухової діяльності. Кінезофілія визначається еволюційними біологічними 
механізмами і змінюється протягом індивідуального життя людини. 

Розрізняють «механізми» поведінки і фактори, від яких залежить 
приведення їх у дію. Перша проблема в тому, як здійснюється поведінка, 
друга – чому людина чи тварина діють так чи інакше? Вивчення мотивації 
стосується саме другої проблеми. У зв’язку з цим говорять про мотиви 
спонукання, імпульси, тенденції і потреби, а деякі автори звертаються 
до понять напруги, сили і навіть енергії. Під час дослідження мотивації ве-
лике значення має потреба. 

С. Л. Рубінштейн характеризує потребу з точки зору двох аспектів: 
з одного боку, як переживання бажаності чого-небудь, що знаходиться по-
за людиною; з другого боку, як початкове спонукання діяльності [6]. 

Під потребою в психології мотивації Х. Ремшмідт [5]має на увазі по-
требу в чомусь, яка виникає в результаті розбіжності між існуючими пот-
ребами і можливостями їх задовольнити. В ієрархічній класифікації потреб 
вищі потреби, як ситуативно, так і генетично, виникають тільки після за-
доволення потреб інших рівнів. Ця ієрархія має такий вигляд: 
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- фізіологічні потреби;  
- потреби в безпеці; 
- потреби в любові й прихильності; 
- потреба в повазі; 
- потреба в самореалізації та індивідуальному розвитку. 
Мотиви, які спонукають тих, хто навчається, до занять фізичною ку-

льтурою і спортом, мають складну структуру. Це й мотиви, пов’язані із за-
доволенням від процесу діяльності (динамічність, емоційність, різноманіт-
ність і новизна, наявність улюблених фізичних вправ, дружба, товаришу-
вання, колективізм); мотиви, пов’язані з результатом діяльності (набуття 
нових умінь, нових знань, навичок і оволодіння новими складними рухо-
вими діями, подолання нормативів, покращення результатів отримання роз-
ряду, активний відпочинок); мотиви, пов’язані з перспективами зміцнення 
здоров’я, стати фізично бездоганною людиною, розвивати фізичні якості, 
бути спортсменом, майстром спорту, чемпіоном тощо, підготуватися 
до служби в армії, виховувати волю, характер, рішучість [1]. 

На думку І. В. Єфімової, формування потреб у фізичному й психічно-
му здоров’ ї є основним у фізичному вихованні студентів. Щоб процес фор-
мування ції потреби був ефективним, він повинен бути усвідомленим [3]. 

Вивчаючи мотиваційно-ціннісне ставлення студентів до фізичної ку-
льтури, А. Т. Семенов [7] встановив наявність комплексу факторів, 
що стимулюють ефективність занять боротьбою, що дозволяє активізувати 
мотиваційно-ціннісне ставлення студентів до занять за рахунок опори 
на механізми індивідуального розвитку (повинен, можу, хочу). До них на-
лежать потреба в руховій активності, а саме фізкультурно-спортивна акти-
вність, здійснення індивідуально-диференційованого підходу до студентів, 
зарахування студентів до змагальної діяльності. Потреба в руховій актив-
ності студентів виражається в їхньому мотиваційному ставленні до фізич-
ної культури. Факторний аналіз дозволив виділити три основні фактори: 

- досвід емоційно-ціннісного ставлення до фізичної культури (49 %); 
- фактор самореалізації (досягнення результату) (29 %), який містить 

мотив зобов’язаності, прагнення до корекції будови тіла і підвищення 
спортивної майстерності; 

- фактор професіоналізації (10,2 %), у якому фізична культура роз-
глядається як засіб соціального захисту та підвищення професіоналізму.  

Подібну тенденцію визначають Ю.Г. Поджаспіров, В.І. Ситник, Є.Я. 
Крупник під час досліджень мотивації студентів не фізкультурних вузів, 
які обрали своєю спеціалізацією спортивні єдиноборства [7; с. 21]. 

М. М. Боген [2] вважає, що сьогодні змінюється принципова основа 
фізичної культури: з’являється принцип спрямування задоволення особис-
тих потреб у фізичному вдосконаленні, які можна розуміти як потребу 
в здоров’ ї, силі, спритності і красі в їх єдності, що виражають високу мо-
ральність поривань, діяльності і вчинків. Цей принцип передбачає існуван-
ня індивідуального способу фізичного вдосконалення, який виникає як 
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предмет задоволення особистої потреби у фізичній бездоганності (доско-
налості), як мотив фізкультурної діяльності особистості. Індивідуальність 
образу фізичної досконалості визначає відмінність у його втіленні в кон-
кретній діяльності в інваліда, у звичайної здорової людини, у добре підго-
товленого спортсмена [10, с. 20]. 

Мета дослідження: визначення потреби в заняттях фізичною куль-
турою і спортом студентів аграрного вишу. 

Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати ступінь розробленості й практичні досягнення 

в мотиваційній проблематиці студентів за даними літературних джерел. 
2. Охарактеризувати потреби в заняттях культурою і спортом студе-

нтів аграрного вишу. 
Виклад основного матеріалу. Досліджено 90 студентів 1-го та 2-го 

курсів Сумського національного аграрного університету. Дослідження 
проводилось на таких факультетах: біолого-технологічному – 39,8 %, еко-
номіки і підприємництва – 52,9 %, будівельному 7,3 %. Усі студенти у віці 
від 17 до 20 років, які займались фізичною культурою згідно з програмою 
з фізичного виховання для основної медичної групи (із навантаженням 
4 години на тиждень). 

Для визначення ступеня потреби в заняттях фізичною культурою 
і спортом у студентів аграрного ВНЗ нами було розроблено анкету, яка мі-
стила в собі 17 питань.  

Більшість опитуваних зовсім не займаються спортом, за виключен-
ням академічних занять (69,6 %), і тільки 30,4 % студентів займаються 
спортом. З них 42,8 % – шейпінгом і атлетичною гімнастикою, 14,2 % – 
настільним тенісом, футболом, 8,1 % – волейболом, боротьбою, 6,8 % – 
іншими видами спорту. 

Згідно з отриманими даними анкетування (табл. 1) бажання покра-
щити свою фізичну підготовленість серед студентів першого курсу вияви-
лось у 46,7 % дівчат і 49,5 % юнаків, другого курсу – 51,4 % дівчат і 53,2 % 
юнаків. Одним із мотивів відвідування занять з фізичного виховання було 
поліпшити своє здоров’я. Серед дівчат це прагнення відзначили 15,1 % 
першого курсу, 17,8 % другого. Серед юнаків цей відсоток, відповідно, до-
рівнює 16,9 % і 17,1 %. Інтерес до особи викладача виявили серед дівчат 
4,5 % і 10,6 % , юнаків, відповідно, – 15,6 % і 17,9 %. На наш  погляд, це 
важливо, адже викладач, який є авторитетом для студентів, завжди зуміє 
більше навчити та передати свій досвід студентам. 

Одним із питань анкети передбачалось виявити ставлення студентів 
до оцінки в процесі занять з фізичного виховання Результати дослідження 
виявили, що цей мотив є одним із головних. Так, 46,8 % дівчат і 40,7 % 
юнаків першого курсу прагнули отримати оцінки «С» та «В». Серед студен-
тів другого курсу цей відсоток дещо нижчий: 32,8 % і 30,7 %, відповідно. 

У таблиці 2 показано мотиви, які спонукають студентів аграрного 
вишу до занять фізичною культурою і спортом. Провідними мотивами є 
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такі, як бажання покращити будову тіла (15,7 %) і зміцнити здоров’я 
(12,1 %). Всього 3,4 % відзначили мотив «отримати необхідні знання і на-
вички з ППФП». 

 
Таблиця 1 – Мета занять фізичною культурою і спортом (%) 

Мотив 
Курс, стать 

1-й курс 2-й курс 
дівчата юнаки дівчата юнаки 

Покращити свою фізичну  
підготовку 

46,7 49,5 51,4 53,2 

Стати здоровим 15,1 16,9 17,8 17,1 
Виховати вольові якості 1,2 2,3 3,5 2,5 
Прагнення отримати добру оцінку 46,8 40,7 32,8 30,7 
Відпочити, розважитись 6,1 4,3 4,5 5,1 
Інтерес до особи викладача 4,5 10,6 15,6 17,9 
Розвивати професійно важливі 
психофізичні якості 

- - - - 

Сформувати потребу  
в систематичних заняттях  

3,5 3,8 0,5 2,8 

 
Таблиця 2 – Мотиви, що спонукають до занять фізичною культурою 

Мотив Всього (%) 
Покращити будову тіла 15,7 
Зміцнити здоров’я  12,1 
Покращити настрій, самопочуття 11,8 
Бути привабливими 10,4 
Бажання подобатись 9,8 

Розвивати фізичні якості 7 
Отримати необхідні знання і навички з ППФП 3,4 

 
Із мотивів, які заважають заняттям фізичною культурою і спортом, 

найбільш цікавими є такі: відсутність вільного часу – 21,1 %, лінь – 16,2 %, 
велике навантаження навчанням, роботою – 14,4 %, відсутність спортив-
них баз і споруд. 

Висновки. Таким чином, ми бачимо, що в ієрархії мотивів занять фі-
зичною культурою і спортом переважають мотиви, пов’язані з досягнен-
нями фізичної досконалості, розвитком фізичних якостей, зміцненням здо-
ров’я і можливістю розважитись. Не менш важливу роль відіграють моти-
ви, які характерні для дівчат: бажання бути привабливими для осіб іншої 
статі, покращити будову тіла і настрій. У студентів аграрного ВНЗ не сфор-
мовані мотиви розвивати професійно важливі якості. 
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Під час проведення занять з фізичного виховання викладачі кафедри 
фізичного виховання повинні більш активно займатися формуванням 
у студентів мотивації щодо занять фізичними вправами, у більшій мірі ви-
користовувати всі форми здоров’язбережувальних технологій з метою ово-
лодіння студентами необхідними знаннями, уміннями й навичками з ура-
хуванням майбутнього фаху. Викладач повинен докладати максимум зу-
силь для того, щоб студенти були зацікавлені його особистістю. Правильно 
організована діяльність викладача підвищує інтерес до занять з фізичного 
виховання у студентів. 

Перспектива подальших досліджень. У майбутньому ми плануємо 
проаналізувати реалізацію педагогічних умов, що активізують діяльність 
студентів у процесі фізичного виховання. 
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Анотація. У статті розглядаються проблеми вдосконалення системи 
фізичного виховання ВНЗ неспортивного типу на основі використання но-
вітніх педагогічних технологій. Визначено шляхи підвищення ефективнос-
ті проведення навчальних занять за допомогою спортивноорієнтованої тех-
нології фізичного виховання студентів. Встановлено мотиви, які визнача-
ють інтерес до занять фізичною культурою, та особисті інтереси студентів 
до занять різними видами рухової активності.  

Ключові слова: фізичне виховання, модернізація, мотивація, іннова-
ція, спортивноорієнтовані технології.  

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы совершенствова-
ния системы физического воспитания вуза неспортивного типа на основе 
использования инновационных педагогических технологий. Определены 
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пути повышения эффективности проведения учебных занятий при помощи 
спортивноориентированной технологии физического воспитания студен-
тов. Установлены мотивы, определяющие интерес к занятиям физической 
культурой, и личные интересы студентов к занятиям разного вида двигате-
льной активностью.  

Ключевые слова: физическое воспитание, модернизация, мотивация, 
инновация, спортивноориентированные технологии.  

 

Summary. The problems of improving the physical education system in 
higher institutions of non-sports type based on the use of innovative educational 
technologies are considered in the article. There were Identifying ways of im-
proving efficiency of training sessions in using of sport-oriented technology 
physical education of students. Established motives determining the interest in 
physical training and personal interests of students for different types of physical 
activity. 

Keywords: physical education, modernization, motivation, innovation, 
sport-oriented technologies. 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важ-
ливими науковими та практичними завданнями. 

Низький рівень фізичного здоров'я більшості населення, у тому числі 
й студентів, дає підстави вважати, що наявна система фізичного виховання 
не спроможна повною мірою вирішити питання культури здоров'я особис-
тості, поліпшення її фізичних якостей. Це вказує на необхідність оптиміза-
ції процесу фізичного виховання, визначення нового змісту, форм і методів 
фізичного виховання та здорового способу життя студентської молоді. 

Підвищення ефективності фізичного виховання студентів передбачає 
вирішення низки наукових проблем, пов’язаних з дослідженням і науковим 
обґрунтуванням більш раціональних форм, засобів і методів оптимізації їх 
фізичного стану на основі задоволення особистих інтересів і розвитку 
стійкої потреби до занять фізичною культурою і спортом.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 
вирішення цієї проблеми і на яких спирається автор.  

Науковці вважають, що стратегічною метою вищої освіти повинно 
бути створення середовища, яке сприяло б фізичному оздоровленню сту-
дентів, морально-етичному становленню особистості, можливості підтри-
мати існуючий рівень здоров’я, поліпшити його, сформувати навички здо-
рового способу життя (М. Віленський, І. Мудрик, О. Леонов, Т. Круцевич, 
В. Кузьменко).  

Теоретичний аналіз науково-методичної літератури (М. Ф. Сауткін, 
А. Б. Артемов, І. А. Анохін, Р. В. Александрова, В. П. Зайцев, С. А. Савчук, 
О. Я. Кібальник та ін.) показав, що для того, щоб домогтися результатів 
у поліпшенні фізичної підготовленості, підвищенні рівня розвитку психо-
фізичних якостей студентської молоді, потрібні принципово нові підходи, 
засоби та технології, які мають відповідати індивідуальним особливостям 
студентів, сприяти максимально ефективній реалізації їхніх інтересів, схи-
льностей і здатностей.  
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Мета та завдання дослідження. Мета роботи – теоретичне обґрун-
тування необхідності впровадження інноваційних педагогічних технологій 
в процес фізичного виховання студентської молоді.   

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання: розгля-
нути гуманітарний вектор сучасної вищої освіти та особливості спортив-
ноорієнтованого фізичного виховання, а також його вплив на розвиток 
особистості студентів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Спортивноорієнтовані 
технології фізичного виховання студентів повинні ґрунтуватися на перева-
гах популярних у студентської молоді видів спорту. Такий підхід на основі 
обраного виду спорту може слугувати засобом виховання гармонійно роз-
виненої особистості студента, дозволить покращити здоров’я, сформувати 
професійно важливі психофізичні якості й позитивну мотивацію до регу-
лярних занять фізичною культурою та спортом, підвищити показники фі-
зичної, спортивно-технічної та теоретичної підготовленості. Тому, незва-
жаючи на численні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів, актуа-
льною є проблема пошуку ефективних шляхів покращення стану здоров’я, 
показників фізичної підготовленості та рівня професійної та фізичної куль-
тури студентів технічного ВНЗ за рахунок впровадження спортивноорієн-
тованих технологій фізичного виховання. 

Орієнтація фізичного виховання на засвоєння жорстко регламенто-
ваного програмного матеріалу, зміст якого визначається обов'язковою при-
кладною підготовкою та складанням нормативних заліків, унеможливлює 
звернення до особи студента та розвиток його індивідуальності. 

З метою формування мотиву вдосконалення студентів, що передба-
чає прагнення прискорити темпи власного розвитку, зайняти гідне місце 
в суспільстві, необхідно розробляти все більш ефективні програми з пред-
мету «Фізичне виховання», що враховують особливості кожного студента, 
новітні науково-методичні розробки, моделі та технології. Особистісноорі-
єнтований підхід найкраще відповідає творчому розвитку студентів, оскі-
льки він спрямований на задоволення інтересів і потреб, будується 
з урахуванням їхніх індивідуальних якостей і відповідає принципам гума-
ністичного напряму в психології і педагогіці. 

Новітні педагогічні технології в організації занять з фізичного вихо-
вання (аеробіка, шейпінг, бодібілдинг, плавання, хореографія, акробатика 
тощо) дозволяють в оптимальному обсязі задовольнити рухові потреби 
студентів, сприяють розвитку основних фізичних якостей, зміцненню здо-
ров’я та формуванню усвідомленої необхідності участі у фізкультурно-
спортивній діяльності [2].  

Спортивноорієнтована програма для студентів, спрямована на пог-
либлене вивчення окремих видів спорту і сучасних рухових систем, дозво-
ляє отримувати результати від виду діяльності в умовах змагань, контро-
льних випробувань і оцінювати здібності й формувати стійку потребу 
в регулярних заняттях. За умов впровадження спортивноорієнтованих тех-
нологій студентам надається більш широкий вибір різних форм фізкульту-
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рно-спортивної діяльності з урахуванням їхніх особистих інтересів, схиль-
ностей і здібностей. У той же час подібна система й організація навчальних 
занять підвищуватиме творчий потенціал викладачів, спонукаючи їх до по-
стійного вдосконалення, пошуку нових методичних прийомів, методів і те-
хнологій навчання й оздоровлення. 

Ключовими позиціями оновлення педагогічної системи фізичного 
виховання повинні стати демократизація і гуманізація його основних по-
ложень, розвиток соціокультурних, регіональних і національних аспектів, 
посилення освітньої спрямованості та творче освоєння цінностей фізичної 
культури [4]. 

Для ефективності організації процесу фізичного виховання та доці-
льності застосування спортивноорієнтованого напряму на основі видів 
спорту, що реалізовується через навчальну програму, повинні поєднувати-
ся  такі принципи: 

- відповідність програмного матеріалу базовим, фундаментальним 
основам науки про фізичну культуру та спорт; 

- структурна єдність змісту програми зі спортивноорієнтованого фі-
зичного виховання з урахуванням особистого розвитку та становлення 
студента. 

При цьому регулювання фізичних навантажень на навчально-
тренувальних заняттях за видами спорту грає важливу роль у формуванні 
всебічно розвиненої і підготовленої особистості за умови збереження інте-
ресу до занять. При плануванні занять необхідно враховувати здо-
ров’язаощаджувальні технології фізичного виховання і спортивного трену-
вання, особливо у виборі та реалізації таких обсягів, інтенсивності і трену-
вальних дій, які є адекватними оперативному і поточному стану студента. 

Після проведення дослідження ми дійшли висновку, що до найбільш 
значущих змін в організації процесу освіти можна віднести такі: перехід 
від педагогіки вимог до педагогіки співробітництва викладача та студента; 
особистісний підхід у освітньо-виховному процесі; єдність навчання 
й виховання. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
аналіз науково-педагогічної літератури показав, що існує багато моделей 
і схем впровадження спортивноорієнтованих технологій у процес органі-
зації фізичного виховання з метою його оптимізації. Програми з викорис-
танням новітніх технологій освіти надають можливість досягти більшої 
ефективності порівняно з традиційними.  

Активне залучення студентів до занять обраним видом спорту, в то-
му числі й у позанавчальний час, можливе лише за наявності мотивації, яка 
виникає лише тоді, коли цей об’єкт (вид спорту) стає вагомим і емоційно 
привабливим.  

Теоретично обґрунтовані організаційно-педагогічні умови, які спри-
яють особистісній орієнтації системи фізичного виховання студентів і зна-
чно підвищують ефективність формування особистої фізичної культури. 
І такими умовами є організація конструктивного спілкування між суб'єк-
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тами педагогічного процесу; стимулювання студентів у фізкультурно-
спортивній діяльності та перехід фізичного виховання студентської молоді 
у фізичне самовдосконалення. 

Щодо подальшого дослідження в цьому напрямі, то передбачається 
дослідити рівень і динаміку показників фізичної підготовленості та здо-
ров’я декількох груп студентів, які займаються різними видами спорту, 
а також студентів, які займаються в інших навчальних відділеннях. 
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Анотація. У статті авторами здійснено аналіз науково-методичної 

літератури з питань вивчення особливостей статевого диморфізму у сфері 
фізичної культури і спорту. Проведено антропометричні вимірювання дів-
чат і юнаків, що займаються і не займаються спортом, на прикладі склад-
нокоординаційних видів спорту, а також подано порівняльну характерис-
тику отриманих даних. 
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Аннотация. В статье авторами осуществлен анализ научно-

методической литературы по вопросам изучения особенностей полового 
диморфизма в сфере физической культуры и спорта. Проведены антропо-
метрические измерения девушек и юношей, занимающихся и не занимаю-
щихся спортом, на примере сложнокоординационных видов спорта, а так-
же представлена сравнительная характеристика полученных данных. 
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Summary.. The authors carried out analysis of scientific and methodical 

literature on the study of the peculiarities of sexual dimorphism in the sphere of 
physical culture and sports. Conducted anthropometric measurements of girls 
and boys involved and not involved in sports on the example of difficult 
coordination sports, and also presents a comparative review of the obtained data. 
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Постановка проблеми та її актуальність. В останні роки дослі-
дження складу маси тіла людини набувають все більш важливого значен-
ня. Ряд авторів стверджують, що склад тіла має істотний взаємозв'язок 
з показниками фізичної працездатності людини, з його адаптацією до умов 
зовнішнього середовища, а також з професійною та спортивною діяльніс-
тю [6, с. 23–26]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У великій кількості нау-
кових публікацій, монографій, практичних посібників подано результати 
вивчення складу тіла людини, переважно вони відображені в роботах зару-
біжних авторів (Brozek, 1965; Behnke, Wilmore, 1974; Forbes, 1987; Lohman 
et al., 1988; Overbeck, Bohm, 1990; Lohman, 1992; Ellis, Eastman, 1994; Hey-
ward, Stolarczyk, 1996; Yasumura et al., 2000; Preedy et al., 2001; Heyward, 
Wagner, 2004; Heymsfield et al., 2005 тощо) [5, с. 3–10].  

На підставі отриманих даних вітчизняних і зарубіжних дослідників 
(Tanner, 1968; Tittel, Wutscherk, 1972; Heyward, Stolarczyk, 1996; Мартіро-
сов Е., 1998 тощо), зауважили, що єдиних стандартів складу тіла у спорт-
сменів не існує. Вони варіюють залежно від виду спорту, конкретної спеці-
алізації і рівня підготовки спортсменів [5, с. 3–10; 6, с. 23–26].  

У теорії фізичної культури і спорту вже досить давно розробляється 
проблема статевого диморфізму, яка ґрунтується на гендерних відміннос-
тях у чоловічому і жіночому спорті. Сьогодні дослідження в спорті необ-
хідно проводити, на думку фахівців, з позиції статевого диморфізму 
[1, с. 18–26; 3, с. 1–2; 7, с. 155–158]. 

Серед багатьох відмінностей найбільша ступінь статевого диморфіз-
му притаманна показникам довжини тіла, ступеня відкладення жиру, біль-
шості дихальних проб, показників якості сили.  

Незалежно від статі в організмі людини існують певні показники, 
що характеризують будову та функції окремих органів і систем. Залежно 
від статі ці параметри відрізняються один від одного за якісними та кількі-
сними характеристиками [2, с. 123–125]. 

Між спортсменами та спортсменками найбільша різниця полягає 
в розмірах їхніх тіл. Наприклад, чоловіки вищі від жінок, вага, розмір чо-
ловічого серця більші, відповідно більша й місткість легенів, а відмінності 
в силових показниках залежать від того, що в цілому жінки менші, ніж чо-
ловіки [1, с. 18–19]. 

Мета – дослідити антропометричні показники студентів-спортсменів 
з позиції статевого диморфізму. 

Завдання дослідження. 1. Здійснити аналіз спеціальної науково-
методичної літератури, що стосується питань вивчення особливостей ста-
тевого диморфізму. 2. Провести антропометричні вимірювання (за Марти-
росовим Е. Р. зі співавторами, 2006) дівчат і юнаків, що займаються і 
не займаються спортом (на прикладі складнокоординаційних видів спор-
ту). 3. Подати порівняльну характеристику отриманих даних, висновки, ро-
зробити загальні рекомендації. 
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Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі знання морфофун-
кціональних особливостей, а також типологічних індивідуальностей орга-
нізму спортсменів є вкрай необхідними [11, с. 108]. 

Жіночий організм, порівняно з чоловічим, має знижені значення 
більшості морфологічних, фізіологічних показників. Ці дані визначені для 
фемінного соматотипу жінок. Маскулінні жінки мають підвищену довжину 
тіла, ширину плечей, довжину кінцівок, велику м'язову масу, невелику жи-
рову масу. 

На сьогоднішній день у жіночому спорті переважає стійкий стерео-
тип про те, що чим ближче за конституцією тип статури жінки до чолові-
чого, тим більш високих спортивних результатів вона може досягти. Це під-
тверджується низкою досліджень, які показали, що серед спортсменок ви-
сокого класу переважають три типи. Наприклад, маскулінні – у легкій ат-
летиці – 70–90 %, у спортивній гімнастиці – 98 %, у плаванні – 44 % 
[3, с. 1–3; 4, с. 79–80].  

Т. С. Соболєва припустила, що багато спортсменок високого класу 
вже народжуються з чоловічим соматотипом, маючи при народженні 
більшу масу тіла і маскулінний тип статури [3, с. 1–3; 9, с. 52–56].  

Найбільша різниця між спортсменами обох статей полягає в розмірах 
їхніх тіл. Чоловіки вищі й важчі від жінок, розмір чоловічого серця біль-
ший, відповідно більша й місткість легенів. Відмінності в силі залежать 
від того, що в цілому жінки менші, ніж чоловіки. 

Нами проведено антропометричні дослідження серед студентів, 
що займаються і не займаються спортом, у віці від 17 до 23 років (табл. 1). 
Ці дані розглядалися в аспекті статевого диморфізму. Вимірювання антро-
пометричних даних проводили за методикою Мартіросова Е. Р. зі співав-
торами (2006) [5, с. 98; 6, с. 23–26]. 

Аналіз отриманих даних дозволив відзначити певні відмінності 
за основними морфологічними параметрами з позиції статевого димор-
фізму. Усі вивчені показники були диференційовані в такі групи: тота-
льні розміри тіла (довжина тіла, маса тіла, обхват грудної клітки), ши-
ротні розміри тіла (ширина плечей, ширина тазу), обхватні розміри тіла 
(обхват плеча, передпліччя, стегна, гомілки), компоненти маси тіла (м'я-
зовий, жировий і кістковий) і індекси фізичного розвитку (Ерісмана, 
Брока, Пін'є, Кетлє). 

Аналізуючи основні антропометричні показники, виявлено, що рос-
тові показники у студенток-спортсменок і дівчаток, що не займаються спо-
ртом, не мають достовірних відмінностей – р > 0,05. Спортсменки мають 
меншу масу тіла. Юнаки-спортсмени при меншому зрості, порівняно 
зі студентами, що не займаються спортом (відповідно при р ≤ 0,5), мають 
велику масу тіла. За показниками довжини і маси тіла між юнаками і дів-
чатами, які займаються та не займаються спортом, виявлені чіткі відмінно-
сті. Отримані нами дані узгоджуються з даними низки авторів [3, с. 1–3; 
6, с. 23–26; 8; 10, с. 52]. 
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Таблиця 1 – Дослідження антропометричних даних (за Е. Р. Мартіро-
совим зі співавторами, 2006) у студентів, що займаються і не займаються 
спортом в аспекті статевого диморфізму 

Ознаки 
Студентки-
спортсменки 

(дівчата) 

Студентки, які 
не займаються 

спортом 

Студенти-
спортсмени 

(юнаки) 

Студенти, які 
не займають-
ся спортом 

Довжина тіла, см 1648,42 ± 8,71 1648,63 ± 9,87 
1756,42 ± 7,38 

P < 0,5 
1782,09 ± 15,12 

P < 0,05 

Маса тіла, кг 57,44 ± 1,54 65,96 ± 2,15 
79,58 ± 2,34 

P < 0,5 
73,86 ± 2,44 

P < 0,5 

Ширина плечей, мм 
362,24 ± 1,78 

P < 0,01 
376,25 ± 4,78 

P < 0,01 
406,33 ± 2,88 

P < 0,01 
393,72 ± 5,56 

P < 0,01 

Поперечний діаметр 
грудної клітки, мм 

249,12 ± 9,23 
P <0,01 

287,02 ± 4,55 
P < 0,01 

303,12 ± 3,21 
P < 0,5 

295,64 ± 7,65 
P < 0,01 

Ширина тазу (тазо-
гребневий розмір), мм 

263,52 ± 10,14 
285,14 ± 4,23 

P < 0,5 
277,02 ± 2,78 266,62 ± 12,41 

Ширина тазу (міжве-
ртельний розмір), мм 

306,42 ±12,06 
337,32 ± 3,92 

P < 0,01 
327,56 ± 2,55 318,96 ±4,25 

Обхват грудної  
клітки (пауза) 

86,02 ± 0,96 
P < 0,001 

92,89 ± 1,02 
P < 0,05 

100,89 ± 1,76 
P < 0,05 

93,88 ± 1,57 
P < 0,01 

Обхват грудної  
клітки (вдих), см 

90,24 ± 0,98 
P < 0,5 

98,21 ± 1,12 
P < 0,5 

104,67 ± 1,06 
P < 0,01 

100,23 ± 1,57 
P < 0,01 

 
Ширина тазу (це показники тазогребневого і міжвертельного розмі-

рів) більша у спортсменів у порівнянні з особами, що не займаються спор-
том. У дівчат-неспортсменок цей показник вищий, ніж у спортсменок, а у 
юнаків виявлена зворотна тенденція. 

Висновки та перспективи подальших досліджень  
1. Виявлено, що найбільші відмінності серед спортсменів і спорт-

сменок встановлено у широтних, обхватних розмірах тіла, а також у показ-
никах товщини шкірно-жирових складок. У спортсменок показники обхва-
ту грудної клітки, плеча і гомілки, а також товщина шкірно-жирової склад-
ки на спині наближені до показників юнаків, які не займаються спортом. 
Як у дівчат, так і у юнаків, що займаються спортом, виявлено односпрямо-
вану зміну в показниках фізичного розвитку, однак у юнаків це проявля-
ється більшою мірою. 

2. Отримані дані можна використовувати в навчально-тренувальному 
процесі студентів-спортсменів. 

Таким чином, встановлено слабкий ступінь вираженості статевого 
диморфізму за показниками довжини тіла, обхвату стегна і гомілки. Серед-
ній ступінь диморфних відмінностей спостерігається в обхватних розмірах 
грудної клітки та плеча, з яким хлопці-спортсмени випереджають дівчат. 
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Заняття фізичною культурою і спортом призводять до природних про-
цесів фізичної втоми, після яких організму необхідно надати деякий час для 
повноцінного відновлення. Врахування особливостей відновлення жіночого і 
чоловічого організму може допомогти тренерам вчасно внести корективи в 
навчально-тренувальний процес і сприяти підвищенню його ефективності. 
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Анотація. У статті подано короткий огляд проблематики в області 

актуальності фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Отрима-
но дані про те, що викладачі вишу не підтримують думку про негативний 
вплив фізичної культури на організм дітей, підлітків, молоді та заклики 
про скасування уроків (занять) фізичної культури в загальноосвітніх на-
вчальних закладах, а також у підготовці бакалаврів, спеціалістів, магістрів. 
Отримані результати збігаються з думкою про необхідність модернізації 
існуючої системи фізичного виховання студентів. 

Ключові слова: фізичне виховання, студенти, дисципліна. 
 
Аннотация. В статье дан краткий обзор проблематики в области ак-

туальности физического воспитания в высших учебных заведениях. Полу-
чены данные о том, что преподаватели вуза не поддерживают мнение о не-
гативном влиянии физической культуры на организм детей, подростков, 
молодежи и призывы об отмене уроков (занятий) физической культуры в 
общеобразовательных учебных заведениях, а также в подготовке бакалав-
ров, специалистов, магистров. Полученные результаты совпадают с мне-
нием о необходимости модернизации существующей системы  физическо-
го воспитания студентов. 

Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, дисциплина.   
 
Summary. In the article a brief overview of issues in the Relevance of 

physical training in universities. The data that high school teachers do not sup-
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port the idea of the negative impact of physical training on the body of children, 
adolescents, young people and calls for the abolition of classes of physical train-
ing in secondary schools and in learning bachelors, masters. The results are 
summarized with the idea of the need to modernize the existing system of physi-
cal education students. 

Keywords: physical education, students, discipline. 
 
Постановка проблеми і її актуальність. Можна констатувати, що 

в студентські роки молодь супроводить низка несприятливих умов, серед 
яких такі: емоційне та інтелектуальне напруження у зв’язку із самою сут-
ністю навчальної діяльності, довготривале знаходження в статичних позах, 
зниження рухової активності в організації навчального дня тощо. Проте 
сьогодні в галузі вищої освіти існує чимало прихильників не тільки щодо 
скорочення годин фізичного виховання, але й взагалі вилучення дисциплі-
ни із навчальних планів. Головним аргументом є відсутність фізичного ви-
ховання у навчальних програмах вишів Європи як обов’язкової навчальної 
дисципліни. Протягом десятиріччя в колі провідних науковців і фахівців 
у галузі фізичного виховання і спорту ведуться дискусії «за» і «проти». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У цілому сучасний світ 
переглядає пріоритети освіти й запити суспільства. Кожна країна, у тому 
числі й Україна, намагається знайти власні шляхи розвитку освіти відповід-
но до нових соціальних потреб і очікувань суспільства. Тому без соціально-
культурних змін неможливо обрати правильний напрям розвитку сучасної 
освіти. Показано, що освітня система, як і будь-яка інша соціальна система, 
функціонує в певному зовнішньому середовищі і з обмеженнями, що накла-
даються, у тому числі, і державними освітніми стандартами [8, с. 15].  

Відомо, що в процесі фізичного виховання в особистості 
розвивається стійке й усвідомленне ставлення до здоров’я, засноване на 
позитивних інтересах і потребах, прагнення до вдосконалення власного 
здоров’я, творчості й духовного світу [6, с. 163]. Проте результати дослі-
джень показують недостатню відповідність змісту робочої програми з дис-
ципліни «Фізичне виховання» запитам і потребам студентів у області фізич-
ної культури і спорту, що не дозволяє повною мірою задовольняти фізку-
льтурно-спортивні інтереси і потреби в активній руховій діяльності 
[7, с. 172]. Тому в наш час фізичне виховання у вищих навчальних закла-
дах потребує суттєвої модернізації. Гостро проявляється необхідність під-
вищення мотивації студентів до занять фізичною культурою. Запропоно-
вано найбільш перспективний методичний підхід до організації занять, при 
якому вибір їх змісту здійснюється студентами на альтернативній основі 
за власними інтересами, можливостями й потребами і який здатний забез-
печити підвищення мотивації до занять фізичною культурою [5, с. 162]. 

При розкритті завдання державної політики України у сфері фізичної 
культури і спорту зазначається зменшення бюджетного навантаження 



44 

та залучення додаткових ресурсів для створення ринку послуг і підвищення 
ефективності реалізації різноманітних фізкультурно-спортивних проектів 
тощо. Підкреслюється також, що такі підходи рекомендовані в умовах 
імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [3, с. 555].  

Перехіний період модернізації вищої освіти за новим законом 
України Про вищу освіту № 1556-VII від 01.07.2014 на сьогодні відзначив-
ся суттєвим скороченням навчального навантаження фізичного виховання 
у навчальних закладах. Цікавим з цього приводу є дослідження ролі 
фізичного виховання (взяли участь 92 студенти Львівського національного 
унверситету), у якому більшість респондентів наголошують на 
позитивному впливі занять фізичними вправами на самопочуття, але 
зазначають, що, якщо заняття будуть факультативними, відвідувати їх 
будуть 30 %, інколи відвідувати – 22 %, не будуть відвідувати ніколи – 
48 % [1, с. 528]. 

Мета дослідження – розкриття актуальності фізичного виховання як 
навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах у період завершення 
перехідного етапу модернізації вищої освіти. 

Викладення основного матеріалу. У дослідженні, що було 
проведено в січні 2016 року, взяли участь викладачі, співробітники 
й аспіранти Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» з різних факультетів і кафедр (усього 39 осіб). 

Респондентам було запропоновано висловити свої думки стосовно 
розвитку сучасних тенденцій фізичної культури та спорту через анонімну 
анкету, що містила твердження з двома варіантами відповідей: «так» і «ні». 

1. Використання засобів фізичної культури і спорту є одним із ефек-
тивних шляхів фізичного вдосконалення, покращення здоров’я, позитивно-
го світосприйняття, підвищення працездатності.   

2. Молоде покоління повинно обов’язково займатися фізичною куль-
турою і спортом в державних, громадських організаціях (або самостійно). 

3. Чи поділяєте ви думку про негативний вплив уроків (занять) фізи-
чної культури на організм дітей, підлітків, молоді. 

4. Чи підтримуєте ви заклики відмінити уроки фізичної культури 
в загальноосвітніх навчальних закладах, а також у підготовці бакалаврів, 
спеціалістів, магістрів. 

5. Ви вважаєте, що для благополуччя в житті необхідно підтримувати 
власні фізичні кондиції, використовуючи засоби фізичної культури 
та спорту. 

Результати дослідження показали, що відповідь «так» була 
зафіксована у 100 % випадків на всі твердження, крім твердження 
під номером 4–95 %. 

Вважаємо, що отримані результати були передбачуваними, тому що 
вони висловлюють загальну суспільну думку, як би не результати збирання 
підписів електронної петиції «Збереження і підтримка галузі фізичної ку-
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льтури і спорту», ініційованої доктором наук з фізичного виховання та 
спорту, деканом факультету фізичного виховання і спорту Житомирського 
державного університету імені Івана Франка Тамарою Борисівною Кутек 
на початку поточного навчального року [4].  

У тексті електронної петиції як звернення до президента, зокрема, 
зазначалось, що «на жаль, на сьогоднішній день, коли наша країна як ніко-
ли потребує фізично підготовленої учнівської, студентської та допризовної 
молоді, здібної до творчої праці й захисту Батьківщини, існує реальна за-
гроза знищення системи фізичного виховання, багаторічних напрацювань 
вчених, а отже, і знищення української нації. На нашу думку, цьому актив-
но сприяють недоброзичливці України. Неодноразово на екранах телеба-
чення висвітлюються антирекламні репортажі щодо занять фізичною куль-
турою. Так, 20 вересня 2015 року в новинах ТСН на каналі «1+1» відбувся 
репортаж, у якому на всю країну було подано неправдиві факти негативно-
го впливу фізичної культури на організм учнів, пролунали вислови, що фі-
зична культура не покращує здоров’я, а «добиває» школярів, а також за-
клики відмінити уроки фізичної культури в загальноосвітніх навчальних 
закладах з метою «збереження здоров’я». Така тенденція спостерігається 
не лише в системі фізичного виховання школярів, але й студентів вищих 
навчальних закладів, що підтверджується закриттям кафедр фізичного ви-
ховання. Ця проблема набуває загальнодержавного значення та потребує 
нагального вирішення. Просимо Вас сприяти збереженню важливої суспі-
льної цінності – фізичної культури з метою збереження здоров’я нації». 

Як видно на рис. 1, зібрано лише 10 % необхідних голосів. Відповідно 
до закону, Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 
України розглядають петиції, які набрали не менше ніж 25 тис. підписів 
громадян протягом не більше трьох місяців з дня опублікування петиції [2].  

Незважаючи на простоту реєстрації на головній сторінці офіційного 
інтернет-представництва Президента України, лише одному з авторів ро-
боти вдалось підтримати петицію після багаторазових спроб протягом 
двох тижнів, а з кафедри фізичної культури і методики її викладання педа-
гогічного інституту із 16 викладачів – тільки трьом. 

Петиція № 22/010247-еп. Подана 23.09.2015. Дата початку збору під-
писів: 23.09.2015. Статус: у встановлений строк не набрала необхідної кі-
лькості голосів. 

Висновки. Сьогодні фізичне виховання у вищих навчальних закладах 
потребує суттєвої модернізації, оскільки існуюча система не дозволяє пов-
ною мірою задовольняти фізкультурно-спортивні інтереси і потреби в ак-
тивній руховій діяльності студентів. 
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Рисунок 1 – Результати збору підписів електронної петиції «Збереження  
і підтримка галузі фізичної культури і спорту» 

 
Викладачі педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національ-

ний університет» з різних факультетів і кафедр не підтримують думку 
про негативний вплив фізичної культури на організм дітей, підлітків, мо-
лоді та заклики про відміну уроків (занять) фізичної культури у загально-
освітніх навчальних закладах, а також у підготовці бакалаврів, спеціаліс-
тів, магістрів. 

Вважаємо, що під час збирання підписів електронної петиції «Збере-
ження і підтримка галузі фізичної культури і спорту», яка була ініційована 
доктором наук з фізичного виховання та спорту, деканом факультету фізич-
ного виховання і спорту Житомирського державного університету імені 
Івана Франка Тамарою Борисівною Кутек на початку поточного навчаль-
ного року, було створено штучні перепони, які кардинально вплинули 
на результати збирання підписів. 
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Мета та завдання дослідження. Майбутнє незалежної України, її 
соціально-економічний, науковий, культурний розвиток значною мірою 
залежать від рівня підготовки фахівців вищої освіти в різних галузях на-
родного господарства. Здоров'я студентів, нарівні з їхньою соціальною зрі-
лістю, становить необхідні умови для успішного навчання у вищому на-
вчальному закладі, що в результаті позначається на рівні їхньої професій-
ної придатності. 

Структура професійної підготовки студентів у вищих навчальних за-
кладах, як відомо, розподіляється на такі складові: 

1) професійна компетентність, яка формує знання, вміння та навички 
спеціаліста; 

2) формування особистості професіонала, де прищеплюються мора-
льно-етичні цінності, науковий світогляд, цінісні орієнтації особистості; 

3) фізичне здоров’я студентів, яке включає валеологічне виховання, 
професійно-прикладну фізичну підготовку, фізичне виховання, ведення 
здорового способу життя та інше. 

Кожна з цих складових в основному спрямована на підготовку спеці-
алістів найвищого рівня.  

Традиційно складені у вишах організаційно-методичні форми вирі-
шення оздоровчих задач покладаються переважно на кафедри фізичного 
виховання. 

Навчальна дисципліна «Фізичне виховання» входить до блоку обо-
в'язкових для всіх вищих навчальних закладів України дисциплін. Програ-
ма цієї навчальної дисципліни передбачає безпосереднє залучення кожного 
студента до фізичної культури та спорту як найбільш впливових засобів 
зміцнення здоров'я. 

Фізична культура – єдина навчальна дисципліна в технічному ВНЗ, 
яка навчає студентів формувати, зберігати та зміцнювати своє здоров'я. За-
няття фізичною культурою та спортом у значній мірі сприяють підготовці 
майбутніх інженерів до професійної діяльності. 

Проте, за даними Г. Е. Іванової (2008 р.), Г. Л . Кривошеєвої (2011р.), 
С. О. Сичова (2012 р.), відомо, що студенти мають недостатній рівень 
знань про культуру здоров'я, професіонально важливі фізичні якості. У тех-
нічних вишах можливість валеологічного навчання й виховання в рамках 
викладання навчальних дисциплін відсутні, окрім дисципліни «фізичне ви-
ховання».  

У зв'язку з цим необхідно структуру підготовки майбутніх інженерів 
розглядати у взаємозв'язку аспектів фізичного виховання та роботи спеціа-
льних кафедр з орієнтації на культуру здоров'я. 

Метою роботи є вивчення особливостей фізичного виховання ін-
женерів-хіміків з урахуванням специфіки їхньої майбутньої професійної 
діяльності. 
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Було використано такі методи досліджень: аналіз наукової літерату-
ри, аналіз досвіду підготовки фахівців, аналіз професійного шляху спеціа-
лістів, педагогічні спостереження. 

Викладення основного матеріалу. Вимоги до фізичної та психоло-
гічної підготовленості інженера істотно відрізняються від вимог, що вису-
ваються до лікаря, педагога, музиканта. 

Серед інженерних професій є такі, які висувають особливі специфіч-
ні вимоги до рухових можливостей і фізичної підготовленості фахівців. Ці 
вимоги особливо важливі для хімічних спеціальностей.  

Основними чинниками, які визначають професійну діяльність інже-
нера на виробництві, як відомо, є: 

1) сфера діяльності, 
2) зміст і умови праці, 
3) психофізіологічні особливості діяльності фахівця. 
Професійна діяльність інженера-хіміка відрізняється специфічними 

умовами праці. До них відноситься робота в умовах загазованості повітря 
шкідливими хімічними речовинами (органічними розчинниками). Тому 
характер майбутньої професії інженерів-хіміків зумовлений можливістю 
виникнення професійних захворювань. До них відносять: 

1) захворювання шкіри: алергія, дерматит, екзема; 
2) поразки системи кістковомозкового кровотворення: анемія, носові 

кровотечі, рясні менструальні крововтрати, лейкоз; 
3) порушення функціонального стану печінки – токсичний гепатит; 
4) хронічні захворювання верхніх дихальних шляхів. 
Для успішної роботи в цих умовах зміст професійно-оздоровчої про-

грами фізичної підготовки майбутніх інженерів-хіміків повинен врахову-
вати всі вимоги майбутньої професії.  

Інженерам-хімікам різних спеціальностей, зайнятим в обслуговуван-
ні технологічних процесів на виробництві із застосування органічних ре-
човин, у процесі роботи необхідно мати: 

• високий рівень функціональної надійності серцево-судинної і ди-
хальної систем (в умовах нестачі кисню в організмі і впливи шкідливих 
хімічних речовин), 

•  добрі показники зорового, слухового та рухового аналізаторів 
(через небезпеку аварій, пов'язаних з витоком шкідливих речовин), 

• спостережливість і колірне сприйняття (для правильного оціню-
вання хімічних реакцій), 

• високу емоційну стійкість і самовладання (через можливі вибухи 
та пожежі). 

Професійна діяльність інженерів-хіміків у більшості випадків здійс-
нюється в денний час у дві зміни, її структурні компоненти не фіксовані 
за часом, режими праці і відпочинку не регламентовані.  
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Таким чином, особливо актуальною є проблема підвищення резервів 
дихальної, серцево-судинної та нервово-м'язової систем студентів–хіміків, 
оскільки їхня професійна діяльність пов'язана з підвищеною вірогідністю 
хронічних захворювань органів дихання, шкірних покривів і системи кро-
вообігу. 

У зв’язку з цим є доцільним використовувати на заняттях зі студен-
тами хімічних спеціальностей такі види спорту, які підвищують аеробну 
витривалість. За допомогою тренувальних занять, які направлені на розви-
ток загальної витривалості, можна розвинути резерви дихальної, серцево-
судинної нервово-м'язової систем організму.  

Тренування на розвиток витривалості сприяють виникненню в орга-
нізму пристосувальних реакцій, що приводить до високої економізації 
споживання кисню, стабілізують діяльність вегетативної нервової системи, 
сприяють економізації роботи серця в спокої та тим самим протидіють фак-
торам ризику в повсякденному житті. 

Загальну витривалість характеризує здатність виконувати роботу 
помірної інтенсивності, при якій функціонує велика частина м’язового 
апарату людини. Ці вимоги задовольняють такі види спорту, як плавання, 
повільний біг, лижний спорт, біг на ковзанах, веслування, туризм, йога, 
різні види дихальної гімнастики тощо.  

При виконанні вправ на витривалість потрібно враховувати їхню ін-
тенсивність, тривалість, кількість повторень і тривалість інтервалів відпо-
чинку. У залежності від поєднання цих компонентів характер відповідних 
реакцій організму буде різний. Як правило, заняття на розвиток загальної 
витривалості мають проходити в умовах сталого споживання кисню, 
без задишки, при помірній інтенсивності вправ. Найбільше зростання пра-
цездатності у студентів спостерігається за умови щоденних занять вправа-
ми на витривалість до 20–30 хв. при інтенсивності 50 % від максимальної. 
Треба проводити контроль за частотою серцевих скорочень (ЧСС), яка по-
винна становити 130–150 ударів за хвилину. Кількість повторень вправ ви-
значається можливостями студентів виконувати їх в умовах сталого спо-
живання кисню. 

Для оптимізації професійної фізичної підготовки майбутніх інжене-
рів-хіміків необхідно включати відомості не тільки про практику фізичних 
вправ, засоби та методи їх застосування, але й ті розділи валеологічних 
знань, які дозволяють створити ціннісне ставлення до свого здоров'я. Тому 
необхідно застосовувати різні форми проведення занять (лекційні, методи-
чні, практичні), слід належною мірою використовувати освітні можливості 
студентів, переслідувати мету – виробити у кожного студента, завдяки ус-
відомленню значення рухової активності, стійку мотивацію до потреби її 
освоєння. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Виходячи з ви-
щесказаного, фізичне виховання повинне бути конкретизоване по відно-
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шенню до особливостей майбутньої професійної діяльності майбутніх ін-
женерів-хіміків. Це має велике значення при складанні індивідуальних 
оздоровчих програм, які повинні враховувати основні вимоги особливос-
тей професії. 

Фізичне виховання не впливає прямо на процес виробництва, воно є 
непрямим фактором, який сприяє ефективності праці.  

У загальному процесі навчання майбутніх інженерів-хіміків фізичне 
виховання повинне займати важливе місце й стати органічною часткою 
програми професійної підготовки у вищому навчальному закладі. 

У подальших дослідженнях планується розроблення теорії та мето-
дики впровадження здорового способу життя, стійкої потреби у ціннісному 
ставленні до свого здоров'я в процесі професійної підготовки майбутніх 
інженерів-хіміків і в їх подальшій трудовій діяльності. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оптимизации про-
фессионально-прикладной физической подготовки на основе применения 
современных педагогических технологий обучения.  

Ключевые слова: педагогическая технология, профессионально-
прикладная физическая подготовка, система физического воспитания. 

 
Анотація. У статті розглядається питання оптимізації професійно-

прикладної фізичної підготовки на основі застосування сучасних педагогіч-
них технологій навчання. 

Ключові слова: педагогічна технологія, професійно-прикладна фізич-
на підготовка, система фізичного виховання. 

 
Summary. The paper discusses the optimization of professionally applied 

physical training through the use of modern pedagogical technologies. 
Keywords: pedagogical technology, professionally applied physical prepa-

ration, system of physical education. 
 
Постановка проблемы и ее актуальность. Современное состояние 

экономики в нашем государстве переживает период стагнации. Особенно 
это касается такой важной отрасли, как машиностроение, где успешность 
зависит не только от объективных факторов, но и от субъективных, 
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а именно качества кадрового потенциала. Путь успешного развития наше-
го государства на современном этапе лежит через проведение широкого 
спектра реформ, которые должны касаться абсолютно всех сфер государс-
твенной жизнедеятельности. Безусловно, в этом процессе ведущее место 
отведено экономико-социальным аспектам жизни общества. Но не следует 
забывать, что немаловажное значение отведено сфере образования, кото-
рая является «двигателем» существующих преобразований, потому что 
благодаря образованию осуществляется эффективная подготовка высоко-
квалифицированных специалистов различных отраслей народного хозяйс-
тва. Именно поэтому сложившаяся тенденция заставляет активно искать 
пути совершенствования сложившейся системы [3, с. 17]. 

Как известно, переход образования на качественно новый уровень 
невозможен без коренных изменений в подходах к структуризации и орга-
низации подготовки высококвалифицированных специалистов. В связи 
с этим возрастают требования к процессу развития и совершенствования 
профессионально необходимых качеств студентов в период их обучения 
в высших учебных заведениях.  

Повышение качества подготовки будущих специалистов в стране воз-
можно путем более активного использования научного и учебного потен-
циала вузов различного профиля при широком применении современных 
психолого-педагогических технологий. Существующая система образова-
ния, соответствующая потребностям индустриального общества и во мно-
гом способствовавшая его успехам, в настоящее время все больше прихо-
дит в противоречие с потребностями зарождающегося информационно-
индустриального общества, которое объявляет спрос на образование 
и профессиональную подготовку в значительно более разнообразных фор-
мах по сравнению с уже существующими [1, с. 35; 5, с. 48]. 

Новое общество должно стать обществом, пронизанным информаци-
ей, открытым для связей с миром, с постоянной восприимчивостью к но-
вым знаниям и навыкам. Успешное его развитие требует создания новой 
системы образования. Безусловно, новая система образования должна опи-
раться на новые технологии преподавания, составляющие фундамент про-
фессиональной психофизической готовности человека [7, с. 97–98 ]. 

Сложность целей, стоящих перед образованием, делает сложным сам 
образовательный процесс, который может быть успешно реализован лишь 
в рамках специально созданных образовательных систем, где существен-
ную роль играют педагогические технологии. Совершенствование препо-
давания по новым педагогическим технологиям и внедрение их в процесс 
позволит студентам играть более активную роль в процессе обучения, 
а преподавателям – иметь обратную связь. На уровне высшего профессио-
нального образования основной целью обучения является повышение ка-
чества подготовки специалистов в стране в рамках как основного, так 
и дополнительного образования путем более активного использования на-
учного и учебного потенциала ведущих вузов [10, с. 52–53]. 
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Анализ последних исследований и публикаций. В физическом во-
спитании накоплен значительный теоретический и практический материал 
как отечественных, так и зарубежных специалистов по вопросам профес-
сионально-прикладной физической подготовки в аспекте поиска и реали-
зации новых педагогических технологий. Проблемы профессионально-
прикладной физической подготовки в своих работах рассматривали Раевс-
кий Р. Т., Ильинич В. А., Жидких В. П., Сигов Н. Д., Каравашкин О. В. 
и др. Педагогические технологии анализировали Селевко Г. К., 
Хмель Н. Д., Хайруллин Г. Т., Берикханова А. Е., Исламгулова С. К., Гуса-
рова Е. Н., Кусаинов Г. М. и др. 

Анализ и обобщение опыта применения образовательных технологий 
позволил нам сделать вывод о необходимости создания технологии препо-
давания профессионально-прикладной физической подготовки в вузах, ос-
нованной на педагогических технологиях, с целью достижения у выпускни-
ков необходимого уровня профессиональной психофизической готовности.  

Формулировка цели и задач работы 
Целью работы является теоретическое обоснование необходимости 

разработки педагогической технологи, обеспечивающей эффективность 
профессионально-прикладной физической подготовки в вузе. 

Согласно цели исследования нами поставлены следующие задачи: 
1) выявить основные направления развития профессионально-

прикладной физической подготовки студентов на современном этапе; 
2) обосновать необходимость разработки педагогических технологий 

комплексного характера, применяемых в процессе профессионально-
прикладной физической подготовки студентов. 

Изложение основного материала. Понимание того, что физические 
упражнения вызывают не только изменение физического состояния, но 
и воздействуют на личность, приводит к тому, что понятие профессиона-
льно-прикладная физическая подготовка начинают толковать расширено. 
Авторы (В. И. Жолдак, В. И. Ильинич, В. А. Кабачков, М. В. Ниязов, А. 
М. Кандауров, Е. А. Полунин и др.) считают, что так называемыми про-
фессионально важными способностями или качествами индивида право-
мерно считать те, от которых существенно зависит не только результатив-
ность (эффективность) профессиональной деятельности, но и возможности 
ее совершенствования, а также адекватность поведения при вероятных 
в ней экстремальных ситуациях, например аварийных. Но ведь адекват-
ность поведения, безусловно, не может относиться к физической подгото-
вленности. Пути разрешения противоречия стали намечаться с постанов-
кой проблемы о физической культуре личности и способах ее достижения. 
Здесь речь идет о физическом совершенствовании как одной из целей вос-
питания человека, повышения уровня его личной культуры. Все это в пол-
ной мере относится и к отрасли физического воспитания, рассматриваю-
щей процессы подготовки личности к будущей трудовой деятельности.  



58 

В этой связи остаются недостаточно изученными вопросы професси-
онально-прикладной физической подготовки студенческой молодежи в от-
расли машиностроения. В настоящее время в высшей школе в связи со 
снижением уровня здоровья студентов недостатками в воспитании личнос-
ти, готовой добиваться успехов в сложившихся условиях избранной про-
фессии, ведется разработка методик с использованием средств физической 
культуры и спорта, которые не соответствуют по инновационным и инфо-
рмационно-технологическим подходам современным требованиям и вызо-
вам времени. В литературе нет единого мнения по вопросу структуры учеб-
ного процесса по физическому воспитанию. Некоторые авторы считают, 
что структура учебных занятий в вузах должна сводиться к развитию 
в определенной последовательности физических качеств или избиратель-
ному развитию профессионально важных физических качеств. В ряде слу-
чаев отдельные авторы определяют систему физической подготовки сту-
дентов в вузах как спортивно-техническую подготовку в определенных 
видах спорта. Наметившиеся противоречия свидетельствуют о том, что 
существующие методики подготовки будущих специалистов средствами 
физического воспитания утрачивают свою актуальность. 

Это объясняется тем, что научно-технический прогресс привел 
к значительному увеличению механизации и автоматизации производст-
венных процессов. Появилась новая, более современная техника и техно-
логия производства, что привело к снижению физической нагрузки на спе-
циалиста. В то же время значительно увеличилась интенсивность и напря-
женность труда, повысилась индивидуальная ответственность инженера 
за результат его производственной деятельности. Поэтому высокий уро-
вень сложности современной техники и технологий, повышение объема 
профессиональной двигательной активности различной интенсивности 
предполагают соответствующую функциональную и физическую подгото-
вку человека, которая в современных условиях может обеспечиваться 
применением комплексной педагогической технологии в структуре про-
фессионально-прикладной физической подготовки студентов машиност-
роительных специальностей [3, с. 32–34]. 

Проведенный нами анализ литературных источников дает возмож-
ность утверждать, что в настоящее время психофизические особенности 
профессиональной подготовки специалистов отрасли машиностроения 
по всему перечню специальностей еще недостаточно исследованы. Отсутс-
твует обобщающий перечень основных профессионально важных психо-
физических качеств, недостаточно разработаны методики их воспитания. 
На наш взгляд, процесс профессиональной подготовки специалиста любой 
профессии должен строиться на основании разработанной психофизичес-
кой модели специалиста. Достаточный минимум развития профессиональ-
но важных качеств должен определяться параметрами модели и уровнем 
их значимости для обеспечения профессиональной готовности. В этой свя-
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зи является актуальным изучение влияния различных средств и методов 
физической культуры на воспитание и коррекцию профессионально важ-
ных качеств. 

Таким образом, достаточно актуальным и своевременным можно 
считать вопрос разработки педагогической технологии подготовки специа-
листов в различных отраслях народного хозяйства, которая носила бы 
комплексный характер. На наш взгляд, эта задача чрезвычайно актуальна 
и сопряжена с привлечением комплекса информационных и технологичес-
ких подходов, отвечающих духу времени. Предполагаемая педагогическая 
технология, а точнее, модель, должна основываться на: 

– гуманно-личностной ориентации занимающихся (индивидуальный 
подход); 

– активизации и интенсификации деятельности занимающихся; 
– эффективности управления и организации учебного процесса (вза-

имообуславливающая связь педагог-студент-педагог); 
– применении новых и новейших информационных средств. 
Применение комплексных педагогических технологий обуславливает 

значительное улучшение показателей совершенствования у студентов на-
выков и умений, нервно-мышечной работоспособности, которые будут со-
ответствовать государственным стандартам профессиональной подготов-
ленности. Кроме этого, решается задача интенсификации учебного процес-
са, расширения диапазона двигательных режимов на основе принципов эк-
страполяции функций высшей нервной деятельности и структурирования 
двигательной функциональной системы.  

Не стоит забывать, что профессионально-прикладная физическая по-
дготовка студентов должна быть включена во все разделы программы 
по физическому воспитанию, выполняя связующую, координирующую 
и активизирующую функцію, где ее основной задачей в высших учебных 
заведениях различного профиля будет формирование физических, физио-
логических и психических качеств, способствующих достижению и поддер-
жанию готовности к успешной профессиональной деятельности. 

Таким образом, необходимо отметить, что современные педагогиче-
ские технологии в профессионально-прикладной физической подготовке 
должны строиться на основании системного подхода к использованию 
всех форм, средств и методов, с помощью которых уровень развития про-
фессионально важных качеств будущих специалистов к моменту оконча-
ния учебного заведения будет доведен или максимально приближен к па-
раметрам модели. 

Выводы 
1. Современный этап развития «информационно-индустриального» 

общества, требующий повышения качества подготовки молодых рабочих 
кадров, обуславливает усиление роли прикладной функции физического 
воспитания. Вместе с тем в условиях традиционной организации учебного 
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процесса профессионально-прикладная физическая подготовка учащихся 
вузов не всегда обеспечивает необходимое воздействие на их профессио-
нально значимые качества. Это обуславливает поиск новых эффективных 
педагогических технологий в реализации профессионально-прикладной 
физической подготовки студентов. 

2. Разработка и применение новых педагогических технологий в сис-
теме физического воспитания позволит эффективно реализовать основные 
задачи профессионально-прикладной физической подготовки. Что в свою 
очередь обеспечит формирование физических, физиологических и психи-
ческих качеств, способствующих достижению и поддержанию готовности 
к успешной профессиональной деятельности. 

Перспективами дальнейших исследований в данном направлении 
считаем разработку и апробацию комплексной педагогической технологии 
с учетом психофизической модели специалиста в структуре профессиона-
льно-прикладной физической подготовки. 
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Анотація. Метою дослідження було вивчення потреби студентів-

першокурсників Криворізького педагогічного інституту «Криворізького 
національного університету» у заняттях фізичною культурою і спортом і 
ставлення до дисципліни «Фізичне виховання». У результаті проведених 
досліджень у статті висвітлюється взаємозв’язок фізичного виховання 
в школі та ВНЗ і виявлення бажання студентів займатися ти чи іншим ви-
дом спорту, який більше до вподоби цій особі. 

Ключові слова : студенти, здоров’я, фізичне виховання. 
 
Аннотация. Целью данного исследования было изучение потребнос-

ти студентов-первокурсников Криворожского педагогического института 
«Криворожского национального университета» в занятиях физической ку-
льтурой и спортом и отношение к дисциплине «Физическое воспитание». 
В результате проведенных исследований в статье отображается связь фи-
зического воспитания в школе и вузе и исследование желания студенов за-
ниматься тем или иным видом спорта, который более близок данному су-
бьекту. 

Ключевые слова: студенты,здоровье,физическое воспитание. 
 
Summary. The aim of this study was to investigate the needs of first-year 

students for classes in physical culture and sports of the Krivoy Rog Pedagogical 
Institute National University of Krivoy Rog and relevant to the subject "Physical 
education". The studies in the article  shows the plusyes and minesyes education 
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in schools and universities, and research desires to engage in some kind of sport 
, a sport that is closer to this students . 

Keywords: students, health, physical education.  
 
Постановка проблеми. Фізична культура (ФК) – це частина загаль-

ної культури, яка являє собою творчу діяльність з опанування минулих і 
створення нових цінностей переважно у сфері фізичного розвитку, оздоро-
влення й виховання людей [1]. 

Фізичний розвиток тісно пов'язаний зі здоров’ям людини. Здоров’я 
виступає як провідний чинник, який визначає не тільки гармонійний роз-
виток молодої людини, а й успішність опанування професії, плідність її 
майбутньої професійної діяльності, що становить загальне благополуччя [3]. 

Не потребує доказів той факт, що нормальний фізичний розвиток 
сприяє і нормальному розвитку таких якостей, як пам'ять, увага, високий 
рівень стійкості, сприйняття, спостережливість, розумова працездатність. 
На заняттях з фізичного виховання індивідуум засвоює раціональні при-
йоми життєдіяльності, раціональних дій, правил особистої і громадської 
гігієни, загартування тощо, що позитивно впливає на розумовий розвиток, 
на процес розумового виховання, інтелект [1]. 

Мета дослідження: зробити порівняльний аналіз-виклад дня фізич-
ного виховання в школі та інституті з точки зору сприйняття предмета сту-
дентами першого курсу. 

Задачі.  На підставі анкетування: 
1) виявити ставлення колишніх учнів до занять фізичним вихованням 

у школі; 
2) охарактеризувати навантаження на заняттях з фізичного виховання; 
3) виявити ставлення студентів до занять фізичним вихованням 

у інституті; 
4) охарактеризувати фізичне виховання в інституті; 
5) провести порівняльну характеристику ставлення студентів до ви-

кладання  фізичного виховання в школі та вищому навчальному закладі. 
Методи дослідження. Основним методом наших досліджень був об-

раний метод анкетування з подальшим аналізом і математичним оброблен-
ням статистичних даних для узагальнення отриманого матеріалу. 

Результати дослідження. Протягом першого семестру занять фізич-
ною культурою в Криворізькому педагогічному інституті ДВНЗ «Криворі-
зький національний університет» студентами першокурсниками (61 респо-
ндент), які вже мали змогу зробити певні висновки, було запропоновано 
відповісти на низку питань, відображених у анонімній анкеті, для виявлен-
ня їхнього ставлення до занять фізичним вихованням у школі та інституті. 

Зміст відповідей першокурсників як колишніх учнів дали можливість 
побачити деякі узагальнені характеристики занять фізичною культурою 
в умовах вишівського середовища  – індивідуально-виховного процесу, 
що відображає особливості навчального закладу, майбутньої професії, 
формування професіонала, громадянина, особистості. 
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Після отримання даних анкетування й оброблення результатів ми 
виявили, що 53 відсотки колишніх школярів мали 3 уроки фізичного ви-
ховання на тиждень, а 47 відсотків – займалися фізичною культурою 2 ра-
зи на тиждень, старшокласники мали 2,5 уроку на тиждень. Це відповідає 
показникам тижневого навантаження шкільної програми з дисципліни 
«Фізичне виховання». Цей показник дає нам можливість зробити виснов-
ки про те, що в школах відповідально ставляться до державних нормати-
вних вимог. 

Аналізуючи відповіді щодо ставлення колишніх учнів до занять фі-
зичним вихованням у школі (рис. 1) 

      Як відвідували заняття з фізичної 
культури в школі?

20%

3 %

13 %

64 %

За бажанням

Без бажання

Не відвідував

Відвідував, тому

що потрібно

 
Рисунок 1 – Ставлення колишніх учнів до занять фізичним вихованням 

у школі 
 

Слід відзначити, що 36 % учнів відвідували заняття, «тому що потріб-
но» або «відвідували без бажання». Таким чином, зрозуміло, що старшо-
класники не були мотивовані для відвідування занять фізичною культу-
рою. Виходячи з позиції Ю. І. Євсєєва, вони не мали: 

- прагнення фізичного вдосконалення; 
- дружньої солідарності, продиктованої бажанням бути разом з дру-

зями, спілкуватися з ними; 
- суперництва, що характеризує прагнення виділитися, самостверди-

тися у своєму середовищі, домогтися авторитету, підняти свій престиж, 
бути першим, досягати якомога більшого тощо. 

За результатами значного показника байдужості колишніх школярів 
до фізичної культури виявилося і їхнє ставлення до власної рухової актив-
ності, як видно з рисунка 2. 
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Рисунок 2 – Рівень фізичного навантаження в школі 
 

33 % колишніх учнів визначили фізичне навантаження як незначне, 
що може пояснити їхню незацікавленість уроками фізичного виховання. 
61 % респондентів вважали навантаження достатнім, що майже відповідає 
кількості бажаючих займатися фізичною культурою. Отже, хто хотів за-
йматись, той і отримав достатнє навантаження. 

З наступного питання (рис. 3) на встановлення обсягу вивчених тех-
нічних вправ з програмних видів спорту випливає, що в школі надавалась 
перевага волейболу й баскетболу, найменше приділялась увага гімнастиці 
й футболу (більшістю анкетованих були дівчата). Ці результати вказують 
на недотримання шкільної програми, адже в програмі повинні бути вправи 
з усіх видів спорту, а не тільки з волейболу та баскетболу, тому що заняття 
з фізичного виховання в школі повинні виходити з одного принципів – 
гармонійності  рухового розвиту. 
 

 
 

Рисунок 3 – Обсяг вивчених технічних вправ з програмних видів спорту 
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Безумовно, кожен вид спорту важливий для фізичного розвитку учня 
та майбутнього студента, тому в програму дисципліни було внесено баскет-
бол, футбол, волейбол, легку атлетику й гімнастику. Гімнастичні вправи 
прискорюють процеси оновлення клітинних білків організму людини, 
впливають на обмін жирів, знижують активність системи згортання крові. 
Ранкова гімнастика стала найбільш поширеною формою занять. Атлетична 
гімнастика допомагає у формуванні гарного, пропорційного тіла, у покра-
щенні координації рухів і відіграє важливу роль у міцності і гнучкості хре-
бта, що є основою здоров’я. Ритмічна гімнастика покращує утилізацію ки-
сню в тканинах організму, веде до підвищення працездатності, фізичної 
витривалості людини. Спортивні ігри розвивають спритність, збільшують 
рухову активність. І, нарешті, «якщо хочеш бути здоровим – бігай, хочеш 
бути красивим – бігай,  хочеш бути розумним – бігай» [2]. 

Розглядаючи дані щодо ставлення першокурсників до фізичного ви-
ховання (рис. 4), слід відзначити деяке зниження бажання займатися 
(59 %), порівняно зі шкільними показниками (64 %), та збільшення відві-
дування занять для отримання заліку до 31 % у порівнянні з попереднім 
показником (20 %). На нашу думку, це відбулося через зростання відпові-
дальності студентів і авторитетність вишівського викладання. 

 

 
 
Рисунок 5 – Дані щодо ставлення першокурсників до фізичного виховання 

 
На противагу показникам навантаження в школі, студенти, ще не 

адаптувавшись до нових вимог, вважають навантаження в інституті значно 
більшим (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Навантаження на заняттях з фізичного виховання у ВНЗ 

 
Так, показник великого навантаження збільшився з 6 % у школі до 

36 % в інституті і зменшилось незначне навантаження з 33 % до 7 %. 
Така різниця в показниках пов’язана, насамперед, з якістю викладан-

ня. За питанням « На ваш погляд, де якісніше проводяться заняття з фізич-
ної культури?» студенти надали велику перевагу інституту – 90 %, школу 
відмітили у своїх відповідях лише 10 % опитуваних. 

Цей факт показує, що в інституті до питання здоров’я студентів під-
ходять дуже серйозно. 

На питання «Чи подобаються вам заняття з фізичної культури?» для 
школярів позитивна відповідь була у 67 % опитуваних, а для студентів – 
у 83 %. Отже, викладачі в інституті знаходять підходи для зацікавлення 
студентів в відвідуванні занять фізичного виховання. 

Крім цього, студентам було запропоновано дати коротку характерис-
тику урокам фізичної культури в школі. 

Серед відповідей були позитивні оцінки уроків, які відображено 
у висновках студентів: 

- «Уроки цікаві, різноманітні, відповідать шкільній програмі. Учням 
дозволялося вносити корективи щодо своїх побажань (шейпінг, біг, робота 
на тренажерах)». 

- «У школі займався багатьма видами спорту: футболом, баскетбо-
лом, волейболом, легкою атлетикою, тенісом, плаванням. Вчитель давав 
добре навантаження». 

- «Цікаві уроки. Завжди враховувались побажання учнів. Програма 
була насиченою». 

-«У моєму ліцеї проводилися уроки фізичної культури на високому 
рівні. Там працюють дійсно професіонали. Наш ліцей неодноразово брав 
участь у різноманітних змаганнях, де ми неодноразово перемагали». 

Більшість характеристик містили негативні відгуки: 
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- «У школі вчителі нас не вчили елементарним правилам з різних ви-
дів спорту. Ми тільки бігали або грали у волейбол» 

- «У старших класах вчитель давав нам завдання і йшов з уроку, рід-
ко знаходячись на уроці, або просто спостерігав за нами». 

- «У школах урокам фізичної культури не надави великого значення. 
Вони були нецікавими». 

- «У школі фізична культура була дуже легкою, ми приходили і про-
сто грали у волейбол, а коли прийшли до інституту, нас питали теорію, 
знання якої в нас немає». 

-«Уроки фізичної культури в школі проходили не так, як хотілося б: 
лише волейбол й баскетбол, а легкої атлетики не було. Не було бажання 
відвідувати ці уроки». 

З оцінок студентів ми бачимо, що в багатьох школах приділяється 
недостатньо уваги дисципліні «Фізична культура». 

36 % студентів не надали жодних оцінок урокам фізичного вихован-
ня. З цього випливає, що учні не виявляли зацікавленості фізичною куль-
турою, вони не отримували достатнього навантаження. 

Висновки. Зміст анкет першокурсників як колишніх учнів дав мож-
ливість побачити деякі узагальнені характеристики занять фізичною куль-
турою в умовах вишівського середовища – індивідуально-виховного прос-
тору, що відображає особливості навчального закладу, майбутньої профе-
сії, формування професіонала, громадянина, особистості. 

Слід зазначити, що 36 % учнів відвідували заняття, «тому що потріб-
но», або «відвідував без бажання». Таким чином, зрозуміло, що старшо-
класники не були мотивовані для відвідування занять з фізичної культури. 

36 % учнів не мали об’єктивної мотивації до занять фізичною куль-
турою в школі. 
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Аннотация. В статье дан краткий обзор литературных источников 

по теме формирования мотивов к занятиям физической культурой 
и спортом учащийся молодежи. Дана сравнительная характеристика моти-
вов и факторов, способствующих повышению интереса к занятиям физи-
ческой культурой и спортом. 

Ключевые слова: анкетирование, мотивация, интерес, физическая ку-
льтура и спорт. 

 
Анотація. У статті подано стислий аналіз літературних джерел 

за темою формування мотивації до занять фізичною культурою і спортом 
молоді, яка навчається. Виконано порівняльну характеристику мотивів 
і факторів, які сприяють підвищенню інтересу до фізичної культури 
та  спорту. 

Ключові слова: анкетування, мотивація, інтерес, фізична культура та 
спорт. 

 
Summary. This article presents a brief overview of the literature on the 

topic of formation of motives and classes in physical culture and sports student's 
youth. Comparative characterization of motives and factors contributing to the 
increase of interest to employments by physical culture and sports. 

Key words: survey, motivation, interest, physical culture and sport. 
 
Постановка проблемы и ее актуальность. Физическая культура – 

это важнейший базовый компонент формирования общей культуры моло-
дежи. Она способствует гармонизации телесно-духовного единства, обес-
печивает формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, 
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физическое и психическое благополучие, физическое совершенство студен-
ческой молодежи. 

Поэтому одним из направлений внедрения концепции физического 
воспитания является работа по формированию заинтересованного отноше-
ния к процессу физического самосовершенствования. 

Экономический, экологический кризис и другие негативные явления, 
которые сейчас происходят в Украине, спровоцировали значительное уху-
дшение здоровья молодежи. Почти 80 % молодежи имеют хронические за-
болевания либо физическое или психическое отклонение. 

Повышение показателей здоровья во многом зависит от физкультур-
но-оздоровительной деятельности и формирования мотивации и интереса 
к занятиям физкультурой и спортом.  

Анализ последних исследований и публикаций. Данная проблема 
широко освещена в исследовательских работах украинских ученых: 
В. Н. Платонова, С. И. Гуськова, С. М. Канишевского, С. И. Операйло, 
В. К. Гаврилко, М. Д. Зубалий, А. С. Нисимчук, М. О. Третьякова, С. С. Сте-
панюк и других. 

В своих работах перечисленные выше авторы рассматривают про-
блемы развития студенческого спорта и физического развития. Авторы 
считают, что главными критериями при разработке различных видов фи-
зической культуры в вузах являются как объективные (требования общест-
ва), так и субъективные (личное желание) потребности. Е. В. Андреева 
обозначила основные факторы в процессе физического воспитания 
[1, с. 771–774). 

Проблема повышенного интереса и мотивации студентов к занятиям 
физической культурой и спортом была освещена также в работах таких 
ученых, как М. В. Орлан, М. Я. Виленский, Т. Ю. Круцевич, Н. И. Волков. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная активность студенчес-
кой молодежи в большой степени зависит от сформированости у них мо-
тивов занятий физической культурой. 

В современной науке существуют различные подходы к проблеме 
мотивации (В. Г. Асеев, Дж. Аткинсон, Л. И. Божович, В. К. Вилюнас, Мак 
Дауголл, Р. Кеттелл, К. Левин, А. Н. Леонтьев, М. Б. Магомед-Эминов, 
А. К. Маркова, А. Маслоу, С. Г. Москвичей, Г. Мюрей, Ю. М. Орлов, 
А. Б. Орлов, Г. Оллпорт, С. Л. Рубинштейн, Е. В. Шорохова, Х. Хекхаузен, 
П. М. Якобсон, Т. М. Ярошевский и др). В психологической литературе 
до сих пор нет единого понимания мотива. Одни считают, что мотив это 
осознанная потребность (П. А. Рудик), другие под мотивом понимают кон-
кретный или же отвлеченный объект, удовлетворяющий потребность 
(А. Н. Леонтьев). Целесообразно соединить эти две точки зрения, ведь без 
потребности не нужен объект ее удовлетворения (цель), но и без цели пот-
ребность не приведет к сознательной и направленной активности человека, 
т. е. пропадает главный смысл мотива [3]. 

В системе обеспечения здоровья студентов выделяют два элемента: 
1) учебное время студента; 2) внеучебное время студента. Учебное время 
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регламентируется расписанием занятий. Важное мсето в нем занимают 
учебные нагрузки, гигиенические условия проведения занятий, питания, 
физкультурно-спортивные тренировки. Внеучебное время «заполняется» 
студентами самостоятельно дополнительными занятиями по учебным пре-
дметам, занятиями в физкультурно-спортивных секциях, выполнением до-
машних заданий и т. д. Именно понимание студентом собственного здоро-
вья как личностно значимой ценности заставляет его часть внеучебного 
времени посвящать укреплению своего здоровья. Формирование адекват-
ного отношения к здоровью, детерминирующего здоровый образ жизни 
средствами обучения, воспитания, предполагает обращение не столько 
к когнитивной сфере, непосредственным мотивам сохранения здоровья, 
сколько к целому комплексу мотивационных подструктур, определяющих 
общую направленность личности. Это могут быть мотивы к труду, перспе-
ктива профессионального роста и мобильность, мотивы материального 
благополучия, достижение социального престижа, повышение социального 
статуса, самооценки, самосовершенствование. 

К сознательно обоснованным мотивам следует отнести ценности и 
убеждения. Убеждения – это такие мотивы практической и теоретической 
деятельности, которые обоснованы теоретическими знаниями и всем ми-
ровоззрением человека. Интересы и склонности могут значительно изме-
ниться на протяжении жизни. Одна из важнейших причин – то, что они 
в очень большой степени зависят от влечения к новому из любопытства. 
Иначе дело обстоит с убеждениями. Если они глубоко обоснованы теоре-
тическими знаниями и всем мировоззрением человека, то сохраняются на 
протяжении всей его жизни. 

Цели и задачи исследования. Выявление мотивов и факторов, спо-
собствующих повышению интереса к занятиям физическими упражнения-
ми у учащийся молодежи. 

Задачи: 1. Изучить мотивы, побуждающие к занятиям физической 
культурой и спортом. 

2. Выявить факторы, влияющие на формирование мотивов и интере-
сов к занятиям физическими упражнениями. 

Изложение основного материала. В нашем исследовании принима-
ло участие 160 респондентов, из них 100 студентов Донбасской государст-
венной машиностроительной академии в возрасте от 17 до 22 лет и 60 
учащихся общеобразовательной школы № 4 г. Краматорска Донецкой обл. 
в возрасте от 7 до 17 лет. 

Результаты проведенного опроса среди учащихся показали, что 95 % 
школьников старших классов, жалуясь на большую учебную нагрузку и 
нехватку времени, тем не менее, в свободное от учебы время занимаются 
спортом или посещают физкультурно-оздоровительные занятия. В отличие 
от старшеклассников, ученики младшего и среднего школьного возраста 
отдают предпочтение другим увлечениям, и лишь 30 % из них занимаются 
спортом или физической культурой. 
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Для 50 % учащихся младших и средних классов основным фактором, 
побуждающим заниматься физическими упражнениями, являются советы 
родителей. С возрастом этот показатель возрастает до 75 %. К совету учи-
теля физической культуры прислушиваются примерно 20 % учащихся, та-
кое же влиение имеют средства массовой информации. 

Занимаются физической культурой и спортом учащиеся с различны-
ми целями. Для 45 % учеников с 1-го по 9-й классы основной целью явля-
ется улучшение состояния здоровья. Надо отметить, что ни один ученик 
младшего и среднего школьного возраста не выбрал этот вариант ответа. 
Это свидетельствует о том, что школьники с возрастом больше внимания 
уделяют своему здоровью и готовы выделять время для занятий в оздоро-
вительных группах. 

При самостоятельной оценке уровня физической подготовки 60 % 
учащихся младших классов оценивают ее на «отлично», 60 % старшеклас-
сников оценили свою физическую подготовленность на «хорошо» и только 
20 % на «отлично». 

Школьники различных возрастных групп выбирают разные формы 
занятий физической культурой и спортом. 5 % учеников младших классов 
выбирают групповые занятия с игровой направленностью, с возрастом их 
интересы меняются и 60 % из них отдают предпочтение индивидуальным 
тренировкам под руководством тренера. 

При выяснении причин, мешающих школьникам заниматься физиче-
скими упражнениями, оказалось, что одной из основных причин является 
отсутствие у них свободного времени. Этот показатель с возрастом увели-
чивается. В младших классах он составляет 25 %, в средних – 55 % и в ста-
рших – 90 %. Также необходимо отметить, что 40 % младших школьников 
не могут заниматься спортом и физической культурой по состоянию здо-
ровья. Этот показатель снижается среди учащихся средних и старших кла-
ссов и составляет всего 10 %. Отмечено, что из-за невозможности оплатить 
занятия 35 % учеников не могут посещать физкультурно-оздоровительные 
занятия в спортивных клубах. 

Недостаточная двигательная активность школьников в повседневной 
жизни неблагоприятно сказывается на состоянии их здоровья. Важнейшей 
задачей школьного физического воспитания является воспитание крепких, 
здоровых молодых людей, в полной мере овладевших навыками и умения-
ми, определенными учебной программой по физической культуре. Зная 
о благоприятном воздействии физической культуры на организм человека, 
более 50 % школьников различного возраста жалуются на малую, то есть 
недостаточную физическую нагрузку на уроке. 

Направленность уроков не нравится 45 % учащихся средних классов, 
25 % – младших и 15 % – старших классов. 

Опрос студентов показал, что до поступления в вуз 80 % из них за-
нимались спортом и другими видами двигательной активности. Это свиде-
тельствует о том, что у них сформирован навык к занятиям физическими 
упражнениями в школьном периоде. 
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59 % опрошенных показали, что им достаточно занятий по физичес-
кому воспитанию в соответствии с программой вуза, 35м% утверждали об-
ратное, 6 % затруднялись ответить на данный вопрос. Среди основных 
причин, препятствующих посещению занятий, являются: отсутствие сво-
бодного времени – 34 % отсутствие соответствующего материально-
технического обеспечения – 30 % отсутствие желания – 17 %, состояние 
здоровья – 3 %. 

Большинство студентов посещают занятия для получения соответст-
вующей оценки. 

Средствами привлечения к занятиям физическими упражнениями 
являются: наличие материально-технического обеспечения – 37 %; средст-
ва массовой информации – 22 %; возможность заниматься в группах здо-
ровья – 18 %. 

Среди мотивов к занятиям тем или иным видом двигательной актив-
ности является потребность в формировании красивой фигуры, 40 % зани-
маются физическими упражнениями для получения удовольствия и раз-
влечения, 26 % – для поддержания нормальной массы тела; 11 % – с целью 
оздоровления; 7 % – для развития двигательных качеств; 3 % – для повы-
шения самооценки; 2 % – для достижения спортивного результата. 

Самым популярными видами двигательной активности среди студен-
тов являются: для 35 % – занятия в тренажерном зале, для 23 % – плавание, 
для 13 % – закаливающие процедуры, для 10 % – бег трусцой, для 7 % – 
шейпинг, для 5 % – туризм и другие виды двигательной активности. 

В свободное время 28 % студентов занимаются физической культу-
рой и спортом, 24 % предпочитают прогулки по городу, 19 % – компьютер, 
просмотр телевизора, 12 % – занимаются домашними делами, 12 % – по-
сещают кинотеатры и музеи. 

Свой уровень физической подготовленности на «отлично» оценива-
ют 7 %; на «хорошо» – 54 %; на «удовлетворительно» – 34 % и 5 % студен-
тов считают свой уровень физической подготовленности неудовлетворите-
льным. 

62 % студентов испытывают обостренное чувство неуверенности 
в себе и своих возможностях, если сталкиваются с какими-либо труднос-
тями. Такие же ситуации возникают у 35 % опрошенных, 3 % испытывают 
чувство неуверенности в себе и своих возможностях на протяжении дня. 

В ответах студентов настораживает то, что только 28 % опрошенных 
отметили отсутствие у них вредных привычек. 

Среди мотивов к занятиям физкультурой в молодежной среде доми-
нируют стремление к красоте тела и силе. Девушки в основном отдают 
предпочтение первому мотиву, юноши – второму, хотя мужской половине 
тоже не чужда заботы о внешнем виде. В студенческом возрасте здоровье 
для большинства не является актуальной проблемой, поэтому этот мотив 
встречается редко. 

Одной из составляющих границ, отделяющих молодежь от взрослой 
части населения, является отношение к физкультуре как средству поддер-
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жание фигуры. Большинство опрошенных студентов регулярно или эпизо-
дически прибегают к этому инструменту конструирования или поддержки 
своего тела. 

Мотивы занятий физической культурой студентами: 
1. Желание красиво выглядеть (усовершенствовать фигуру) – 35 %. 
2. Убрать лишний вес – 30 %. 
3. Возможность проявить себя – 8 %. 
4. Возможность общения с друзьями – 9 %. 
5. Наличие азарта и борьбы – 7 %. 
6. Стремление быть здоровым – 6 %. 
7. Достижение спортивных результатов – 4%. 
Выводы. При выявлении факторов формирования мотивов мы опре-

делили, что возраст занимающихся оказывает существенное влияние на 
цели занятий физическими упражнениями. 

Школьники отметили, что интерес к занятиям повышает применение 
игрового и соревновательного метода организации занимающихся с диф-
ференцированными нагрузками и музыкальным сопровождением. 

На формирование мотивации студентов влияют внутренние и внеш-
ние факторы, такие как укрепление здоровья, снижение стресса, коррекция 
фигуры и стремление к самосовершенствованию. 

Это доказывает, что необходима разработка дифференцированных 
программ физкультурных занятий с учетом полученных результатов о мо-
тивации учащейся молодежи. 
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Анотація. У сучасних соціально-економічних умовах значно зрос-

тають вимоги роботодавців на ринках праці до випускників вищих навча-
льних закладів: здоров'я, професіоналізму, адекватності, адаптації, мобіль-
ності, стресостійкості та інших факторів. 

У статті розглядаються актуальні проблеми фізичної культури і спо-
рту (навчання, формування мотивації і раціональних підходів студентської 
молоді до здобуття цілісності, збалансованості співвідношення інтелектуа-
льних, психофізичних і рухових компонентів людини), а також досліджу-
ються фактори, що характеризують функціональні можливості ФК в про-
цесі навчання й освіти молоді. 

Ключові слова: фізичне виховання студентів, навчання з дисципліни 
«Фізична культура», фізична підготовка, фізичний розвиток, технологічна 
модель, концептуальні вимоги, засоби, методика. 

 
Аннотация. В современных социально-экономических условиях 

значительно возрастают требования работодателей на рынках труда к вы-
пускникам высших учебных заведений: здоровью, профессионализму, аде-
кватности, адаптации, мобильности, стрессоустойчивости и др. факторам. 

В статье рассматриваются актуальные проблемы физической культу-
ры и спорта (обучение, формирование мотивации и рациональных подходов 
студенческой молодёжи к обретению целостности, сбалансированности со-
отношения интеллектуальных, психофизических и двигательных компонен-
тов человека), а также исследуются факторы, характеризующие функциона-
льные возможности ФК в процессе обучения и образования молодёжи. 
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Ключевые слова: физическое воспитание студентов, обучение по 
дисциплине «Физическая культура», физическая подготовка, физическое 
развитие, технологическая модель, концептуальные требования, средства, 
методика. 

 
Summary. U suchasnih sotsialno-ekonomichnih umovah znachno 

zrostayut vimogi robotodavtsiv na rinkah pratsi do vipusknikiv vischih 
navchalnih zakladiv: zdorov'yu, profesionalizmu, adekvatnosti, adaptatsiyi, mo-
bilnosti, stresostiykosti, ta in. faktoram. 

U statti rozglyadayutsya aktualni problemi fizichnoyi kulturi i sportu 
(navchannya, formuvannya motivatsiyi i ratsIonalnih pidhodiv studentskoyi 
molodi do zdobuttya tsilisnosti, zbalansovanosti spivvidnoshennya 
intelektualnih, psihofizichnih i ruhovih komponentIv lyudini); a takozh 
doslidzhuyutsya faktori, scho harakterizuyut funktsionalni mozhlivosti FK v 
protsesi navchannyai osviti molodi. 

Key words: physical upbringing of students, teaching the subject 
“Physical culture”, physical training, physical development, technological 
model, сonceptual requirements, facilities, method. 

 
Постановка проблеми і її актуальність. У сучасних соціально–

економічних умовах значно зростають вимоги роботодавців до випускни-
ків вищих навчальних закладів. Однак, за даними багатьох авторів, майже 
90 % студентів мають відхилення в стані здоров'я і 50 % студентів мають 
незадовільний рівень фізичної підготовленості [13]. З кожним роком кіль-
кість студентів, які мають відхилення в стані здоров'я, яке продовжує погі-
ршуватися й у процесі їх навчання у ВНЗ, неухильно зростає [12]. 

Тому все актуальнішою стає провідна роль ФВ, формування ФК сту-
дентів і, як результат, створення здорового колективу в період навчання у 
виші і на виробництві [11, 8, 12]. 

Якщо тіло і душа молодої людини будуть розвинуті в однаковій мірі, 
то вона буде здоровою і, ставши дорослою людиною, створивши сім'ю, 
зможе фізично правильно й духовно грамотно виховувати своїх дітей. У 
неї будуть сили і потреба брати активну участь у підвищенні добробуту 
нації, у долі свого народу [11]. 

ФВ у вищих навчальних закладах завжди було і буде не просто педа-
гогічним процесом. Це суто культурне явище, яке вирішує проблеми і 
створює єдність між тілесним і інтелектуальним вихованням студентів, 
духовним і фізичним розвитком молодої людини, моральним, естетичним 
розвитком, а також професійно-прикладною фізичною підготовкою 
(ППФП) [6]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ще давньогрецький філо-
соф Платон (427–348 рр. до н. е.) називав кульгавою людину, тіло і душа 
якої не були розвинені в однаковій мірі. 

У наш час, в умовах постійного підвищення розумових навантажень 
із зростанням їхньої інтенсивності, у реаліях комп'ютеризації (інформати-
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зації) та глобалізації соціуму, ми, як і переважна більшість учених усього 
світу, вважаємо головним джерелом розвитку і зміцнення ресурсів здоров'я 
людини, збереження найтоншим чином організованого механізму регуляції 
її життєдіяльності саме систематичну фізичну активність протягом усього 
життя індивідуума [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8]. 

Це і зміна виду діяльності, і шлях до всебічного розвитку особистос-
ті, до збереження та зміцнення здоров'я за будь-яких несприятливих зов-
нішніх умов і різних внутрішніх напругах. 

Усвідомлена систематична фізична активність комплексно впливає 
на зміцнення здоров'я людини і її всебічний розвиток: рівень розвитку фі-
зичних якостей, формування рухових умінь і навичок, рівень загальної фі-
зичної працездатності, морфофункціональні зміни організму, засвоєння 
системи знань, умінь і навичок вести здоровий спосіб життя (ЗСЖ) [5, 6, 7, 
8, 9, 4, 10]. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є виявлення 
прихованих резервів системи ФВ студентів у вищих навчальних закладах, 
а також постановка завдань і визначення шляхів підвищення здоров'я мо-
лоді в сучасних умовах. 

Аналізуючи суперечності в сучасній системі ФВ, ми бачимо необ-
хідність широкого застосування науково обґрунтованих підходів і ство-
рення умов технологічного забезпечення ФК. 

На їх базі необхідно розвивати стійку потребу студентів до здатності 
пізнавати, творчо використовувати широке коло теоретичних і методичних 
знань у фізкультурно-спортивній практиці [8], оскільки, на нашу думку, 
у вирішенні актуальних завдань ВФ величезне значення зараз належить 
саме саморозвитку, самовдосконаленню, самоосвіті й самоорганізації 
студентів. 

Виклад основного матеріалу. Процес ФВ починається зі з'ясування 
студентом цілей і завдань цієї дисципліни: розвиток і вдосконалення фун-
кціональних і рухових можливостей особистості, засвоєння системи теоре-
тичних знань, оволодіння методичними вміннями в плануванні та здій-
сненні фізкультурно-спортивної діяльності. У комплексі вони становити-
муть процес загального фізкультурної освіти (ЗФО) студента [11]. 

Цілі ФВ реалізуються в оздоровчих, освітніх і виховних завданнях 
(сегменти 1, 2 і 3 на рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Місце ЗФО студентів у галузі ФК в процесі ФВ 

3. Фізичне виховання 

2. Загальна освіта в галузі фізичної культури 

1. Навчання з предмету «Фізична культура» 
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Співвідношення категорій ФК, відображених на рис. 1: перші дві ві-
дображають переважно навчальну роботу з предмета; третя (ФВ) включає 
також позанавчальну роботу, форми і види занять фізичними вправами: 
позавишівські, сімейні та дворові. 

Загальна фізична освіта (ЗФО) – це і процес ФВ, і результат оволо-
діння знаннями, фізичними вправами, способами їх самостійного вивчення 
та використання в житті [4]. Тому основні поняття теорії ЗФО в області ФК 
можна розділити також на дві групи: процес рухової діяльності («ФВ», 
«освіту за ФК» тощо) і результат рухової діяльності («фізична доскона-
лість» тощо) [10]. 

Завдання ФВ методично грамотно реалізуються за допомогою фізич-
них вправ у різних формах занять (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Засоби ФВ 
 

Технологічна модель предмета «Фізичне виховання», вибудувана 
за цими вимогами, складається з ряду квадратів (форм ФВ). Кожен квад-
рат, будучи самостійним об'єктом, об'єднаний завданнями в єдине ціле: 

– навчальні заняття: дві пари на тиждень по 90 хвилин забезпечують 
24,83 % тижневої рухової активності студентів; 

– академічне заняття об'єднується з домашніми завданнями; останні 
виконуються 3–4 рази на тиждень по 20 хвилин і складають 8,28 % рухової 
активності студента; 

– ранкова гімнастика: при щоденному виконанні становить 29,31 % 
тижневої зайнятості студента; 

– спеціалізована гімнастика: щодня перед першою парою і триває 
15  хвилин; вирішує завдання підвищення загального тонусу ЦНС і займає 
14,48 % часу; 

– самостійні тренування проводяться за індивідуальними планами 
занять; за умови трьохразових тренувань на тиждень тривалістю 20 хвилин 
становлять 8,28% від загал ьного бюджету часу; 
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– інші заняття фізичними вправами: тренування в спортивній секції, 
день здоров'я, туристична робота, ігри (рухливі, спортивні) тощо; можуть 
становити 150 і більше хвилин тижневої рухової активності, що дорівнює 
в цілому 24,83 % бюджету часу. 

Безперервність і комплексність процесу ФВ реалізується шляхом 
постановлення і вирішення наскрізних завдань ФВ в триместрах, у каніку-
лярний час, у період літнього відпочинку. 

У цілому порядок процесу діяльності студента в ФВ наочно 
подається у вигляді ієрархічної структури (рис. 3): мета (М), завдання (З), 
засоби (З), методи (М), організація процесу (О), результат (Р), контроль (К). 

 

 
 

Рисунок 3 – Порядок процесу діяльності студента в ФВ 
 

Під час занять з ФВ у студентів підвищується всебічна ЗФП: 
– загальна ФП спрямована на підвищення рівня фізичного розвитку 

(ФР), широкої рухової підготовленості як передумов успіху в різних видах 
діяльності; 

– спеціальна ФП – спеціалізований процес, що сприяє успіху в кон-
кретній діяльності (вид професії, спорту тощо) і висуває спеціалізовані ви-
моги до рухових здібностей людини; 

Фізичний розвиток – це процес становлення, формування і подаль-
шої зміни морфофункціональних властивостей організму індивідуума і за-
снованих на них фізичних якостей і здібностей. Формується він протягом 
усього життя індивідуума, починаючи з народження. 

ФР визначається не тільки законами спадковості й вікової ступінчас-
тості, єдності організму і середовища, єдності форм і функцій організму 
в його діяльності; а також біологічним законом виконання вправи. 

Однак не всі ознаки ФР однаковою мірою піддаються виправленню 
в студентському віці: найважче – зріст (правильніше, довжина тіла), знач-
но легше – маса тіла (вага) і окремі антропометричні показники (окруж-
ність грудної клітки, стегон тощо) [12]. 

Вирішення цієї проблеми, як і проблеми налагодженого функціону-
вання всіх ланок концепції ФР студентів, можливо і необхідно прискорити 
шляхом синтезу багатогранності завдань ФВ. 

Концептуальні вимоги до процесу ФВ: 
– оптимізація, інтенсифікація та ритмування процесу ФВ: заняття фі-

зичними вправами будуються шляхом створення раціонального рухового 
режиму студента, групи, академії в цілому; 

– комплексний підхід до вирішення завдань ФВ: на базі ефективного 
планування, формування мотивації та потреби студентів у систематичних 
заняттях фізичними вправами, творчої взаємодії викладача і студентів, де-
мократизації та гуманізації педагогічного процесу; 

М З З М О Р К 
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– вікова і статева адекватність у постановці завдань, визначення за-
собів і методики занять фізичними вправами; 

– диференціація та індивідуалізація занять; 
– психологічне забезпечення ФВ, опора на знання сучасної біологіч-

ної науки. 
Висновки. Враховуючи складність і різноманіття сучасної дійсності, 

її багаторівневість, усвідомлюючи постійне зростання напруженості як у 
внутрішньому стані студентів, так і в природних, а також соціальних про-
цесах, необхідно: 

– у процесі занять фізичними вправами забезпечувати різнобічний 
ФР студентів, забезпечити високий рівень їхнього здоров'я; 

– формувати належний рівень морального виховання на основі осві-
тнього стандарту з ФК; 

– сприяти інтеграції вітчизняної вищої школи до європейської сис-
теми вищої освіти шляхом впровадження інноваційних технологій; 

– сприяти формуванню та розвитку інтересу студентської молоді 
до впровадження нетрадиційних оздоровчих програм (східної культури), 
оздоровчих практик (йога, цигун, ушу), а також деяких видів єдиноборств 
(дзюдо, айкідо) з урахуванням особливостей і можливостей адаптації 
до нашого клімату, способу життя, національних особливостей. 

Перспективи подальших досліджень. Реалізація різноманітних 
форм і напрямів фізичного виховання студентів покликана відображати 
потреби суспільства в навчанні й вихованні, у фізичному розвитку молоді 
з урахуванням вимог ХХI століття. Потребує подальших науково-
методичних досліджень проблема розвитку якостей індивідуума, його сто-
сунків з соціумом (адаптація з системою фізичного виховання), з природ-
ними компонентами світу (власне внутрішня рівновага, природні аномалії), 
тим самим сприяючи формуванню критеріїв пізнання, встановленню і зміц-
ненню зв'язків з ними, а також гармонізації особистості, розширенню сві-
домості молоді, зміцненню моральних і духовних сил, фізичної працездат-
ності і функціональних можливостей організму. 
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Аннотация. В статье представлен анализ концепции перестройки 

существующей системы физического воспитания в вузах на основе проек-
тирования стратегии саморазвития в образовании. Рассмотрена структура 
управления самостоятельными занятиями студентов в свободное время, 
проанализирован бюджет времени студентов. 

Ключевые слова: физическое воспитание, саморазвитие, бюджет 
времени. 

 
Анотація. У статті подано аналіз концепції перебудови існуючої си-

стеми фізичного виховання у вишах на основі системного проектування 
стратегії саморозвитку в освіті. Розглянуто структуру керування самостій-
ними заняттями студентів у вільний час, проаналізовано бюджет часу сту-
дентів.  

Ключові слова: фізичне виховання, саморозвиток, бюджет часу. 
 
Summary. The article presents an analysis of the concept of restructuring 

the existing system of physical education in high schools on the basis of the de-
sign of the system of self-development strategy in education. The structure of 
management with independent study students in their spare time, students ana-
lyzed the time budget. 

Key words: physical education, self-development, budget time. 
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Постановка проблемы и ее актуальность. Современный этап ре-
формирования системы высшего образования в направлении присоедине-
ния к Болонскому процессу и выполнению соответствующих структурных 
требований приводит к значительному увеличению доли самостоятельных 
занятий. Это, в свою очередь, не только стимулирует переосмысление ро-
ли, функций и структуры традиционного физического воспитания в вузе, 
но и создаёт предпосылки к пересмотру вопроса о том, что и как препода-
вать на протяжении конкретного, ограниченного во времени и ресурсах 
учебного занятия/курса. При этом общая модернизация национального об-
разования стимулирует поиск дополнительных возможностей по адапта-
ции системы высшего профессионального образования к современным 
требованиям по формированию у учащихся умений и навыков здорового 
образа жизни (ЗОЖ), ответственного отношения к собственному физичес-
кому, психическому и социальному здоровью в системе саморазвития.  

Анализ последних исследований и публикаций. Анализируя сос-
тояние физического здоровья студентов, украинские специалисты утверж-
дают, что среди большей части молодежи не сформирована потребность 
проявлять заботу о собственном здоровье [2, 3, 4, 7]. Студенческая моло-
дежь полагается на деятельность лечебных заведений и пренебрегает эф-
фективными и незатратными средствами оздоровления – физическими 
упражнениями, недостаточно осознано относится к вопросам саморазви-
тия, самосовершенствования [1]. 

Помимо очевидной значимости самообразования и физического са-
мосовершенствования, необходимость стимулирования самостоятельной 
работы студентов в области физической культуры обусловлена следующими 
причинами: 1) несоответствием большого количества крупных и сложных 
дидактических единиц теоретического раздела государственной программы 
и времени, отведенного для его трансляции в рамках лекционного курса; 
2) дисбалансом времени аудиторных и внеаудиторных занятий (аудиторные 
практические занятия могут планироваться только на первом и втором ку-
рсах по 15 часов в семестр, а остальные 65 часов в семестр отводятся на са-
мостоятельные занятия, при этом с четвертого по шестой курс такие занятия 
вообще исключены из учебного плана). Всё это не способствует функцио-
нированию системы физического воспитания в рамках традиционных фи-
зиологических и психолого-педагогических рекомендаций по научной орга-
низации данного учебно-воспитательного процесса. Например, согласно 
положениям спортивной физиологии (Зимкин Н. В.), кумулятивный эф-
фект в формировании двигательных умений и навыков, а также в развитии 
физических качеств возможен, если перерыв между занятиями физически-
ми упражнениями не превышает 48 часов. Таким образом, необходимость 
в непрерывности процесса  физического воспитания очевидна, а на работ-
ников сферы физической культуры возлагается непростая задача в разра-
ботке новых подходов к организации и реализации учебной деятельности в 
рабочее время и при самостоятельных занятиях. 
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На наш взгляд, только разработка новых технологий педагогического 
процесса по физическому воспитанию студентов в учебное и свободное 
время даст возможность повысить мотивацию, уровень двигательной акти-
вности и эффективность занятий. 

Цель исследования – научно обосновать концепцию качественной 
перестройки существующей системы физического воспитания в вузах на 
основе системного проектирования в контексте стратегии саморазвития в 
образовании. 

Цель исследования предполагала решение следующих задач: 
1. Дать комплексную оценку действующей системе физического 

воспитания как одного из элементов системы более высокого порядка – 
существующей системы высшего профессионального образования. 

2. Рассмотреть структуру управления самостоятельными занятиями 
студентов в свободное время. 

3. Изучить бюджет времени студентов. 
Изложение основного материала. Универсальный характер идей 

систематического совершенствования образовательной среды стал основой 
развития образования инновационного типа – образования для постоянно-
го развития. Его концепция предусматривает переход к модели, в основе 
которой лежат широкие междисциплинарные знания, базирующиеся на 
комплексном подходе к развитию человека, общества, экономики и окру-
жающей среды. В отличие от традиционного образования, образование для 
постоянного развития направлено на смену экономических моделей потре-
бительского отношения к природным ресурсам, трансформацию личных 
приоритетов и ценностных ориентаций.  

В 2006 году академиком Соколовой Н. И. было обосновано и внед-
рено в практическую деятельность на региональном уровне новое направ-
ление «превентивной физической реабилитации» [6]. Нами предлагается 
последовательно расширить технологический цикл «Программы оздоров-
ления взрослого населения Донецкого региона» новым циклом, основан-
ным на концепции «саморазвития» при формировании здорового образа 
жизни студентов вуза. Этот цикл поможет формировать мотивацию к 
оздоровлению, будет содержать диагностику уровня здоровья и индивиду-
альные оздоровительные программы не только рекреационного направле-
ния, но и основы превентивной физической реабилитации, включая оценки 
их адекватности и эффективности. Также в разработке находится многоу-
ровневая система управления здоровьем населения на региональном и го-
сударственном уровнях, в которой предусмотрен комплекс мероприятий 
по повышению соматического здоровья студентов. Как составная часть ра-
нее созданной «Комплексной программы укрепления здоровья населения» 
разработана программа для самостоятельных занятий по физическому вос-
питанию в свободное время. Суть программы — в индивидуальном подбо-
ре различных видов физических упражнений, способствующих развитию 
физических качеств и повышению уровня здоровья при самостоятельных 
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занятиях. При этом важным научно-практическим аспектом является внед-
рение концепции «Бытовая реабилитация» (оздоровительные центры, 
спортивно-оздоровительные секции, группы общефизической и специаль-
ной (спортивной) подготовки и др.). Перспективным представляется на-
правление по использованию механизмов действия различных физических 
факторов на параметры гомеостаза организма, его индивидуальную реак-
тивность, определение норм двигательного режима в зависимости от гено-
типа и «вегетативного паспорта» (т. е. учёт детерминирующего течения 
компенсаторно-приспособительных процессов) [5] с последующей разра-
боткой дифференцированных научно-обоснованных алгоритмов оздоров-
ления студентов в учебное и внеучебное время [3]. 

В конце двадцатого века в экономике развитых стран мира начались 
интенсивные изменения структуры мотивации трудовой деятельности. 
Традиционная закономерность индустриальной эпохи «отдыхать для того, 
чтобы лучше работать» трансформировалась в новую форму «работать для 
того, чтобы лучше отдыхать». В этих условиях особое значение приобрели 
технологии дистантного образования, самообучения и саморазвития, поз-
воляющие производить обучение и переподготовку с минимальными об-
щественными затратами. 

На наш взгляд, реализация индивидуального подхода при формиро-
вании навыков саморазвития наиболее эффективна при использовании 
студентами технологии тайм-менеджмента. Вызвано это тем, что обучение 
студентов управлению своим временем одновременно является процессом 
тренировки сознательного контроля над количеством времени, потрачен-
ного на конкретные виды деятельности (как в учёбе, так и при формирова-
нии индивидуальных режимов двигательной активности). Тайм-
менеджмент помогает учащейся молодежи овладеть рядом навыков и ме-
тодов, используемых при выполнении конкретных задач, т. к. содержит 
широкий спектр приёмов: планирование, постановку и распределение це-
лей, анализ временных затрат, выделение и расстановку приоритетов, ор-
ганизацию и мониторинг процессов. Поэтому уровень развития умений и 
навыков управления собственным временем является лимитирующей ста-
дией в процессе личностного «саморазвития» и формирования здорового 
образа жизни. 

Отсутствие контроля за использованием собственного времени ве-
дет, как правило, к нерациональной организации учебной деятельности, 
значительному утомлению, нарушению процессов возбуждения и тормо-
жения, и в целом к снижению умственной деятельности, и, как следствие, – 
к снижению качества жизни. Из всех имеющихся в настоящее время мето-
дик обучения самообразовательной деятельности, в составе которых в фи-
зическом воспитании преобладают физические, двигательные действия, 
мы возьмем для рассмотрения структуру управления самостоятельными 
занятиями студентов в свободное время.  
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Анализ исторических и теоретико-методологических особенностей 
трансформации «отношения к здоровью» на индивидуальном и общест-
венном уровнях позволил разработать структуру феномена «саморазви-
тия», определить его суть и связь с системой мотивов и потребностей сту-
дентов; обосновать и проанализировать основные группы показателей 
«саморазвития» на уровне индивида и на уровне общества; разработать 
классификацию и дать описание основных групп факторов, детерминиру-
ющих здоровье и отношение к нему; проанализировать роль основных со-
циальных институтов в формировании здоровья. 

Результаты исследования. В исследовании бюджета времени сту-
дентов медицинского вуза приняли участие 214 студентов первого курса и 
32 студента второго курса медицинского, стоматологического и фармацев-
тического факультетов в период с октября по декабрь 2015 г. включительно.  

1. Общее количество дней проведения анализа бюджета времени 
студентов составило: 

• по первому курсу – 1769 дней; 
• по второму курсу – 228 дней; 
• всего по двум курсам – 1997 дней. 

2. Удельная продолжительность проведения анализа одним студен-
том составила: 

• по первому курсу – 8,3 дн./чел.; 
• по второму курсу – 7,1 дн./чел.; 
• всего по двум курсам – 8,1 дн./чел. 

3. Общее время, затраченное студентами на двигательную актив-
ность, составило: 

• по первому курсу – 4461 час; 
• по второму курсу – 225 часов; 
• всего по двум курсам – 4686 часов. 

4. Время, затраченное на двигательную активность одним студентом 
за период анализа, составило: 

• всего по двум курсам – 19,0 час./чел. 
5. Время, затраченное на двигательную активность одним студентом 

за один день, составило: 
• всего по двум курсам – 2,3 час./чел. в день. 

Исследования показали, что наиболее стабильным в бюджете време-
ни является учебное время занятий, составляющее 6–8 часов. При этом 
специфика вуза вынуждает будущих врачей осваивать теоретический раз-
дел программы более 8–10 часов в день. По данным исследования, свобод-
ное время студентов составляет от 1,5 до 3 часов в день. Это время они 
тратят на общение с друзьями, посещение интернет-сайтов, развлекатель-
ных и культурных заведений, процедуры самообслуживания и в ряде слу-
чаев занятия спортом и рекреацией. В связи с вышеизложенным рациона-
льный бюджет времени является одним из важных показателей эффектив-
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ной жизнедеятельности студентов. Он позволяет оптимально распределять 
умственную и физическую деятельность в процессе учебы. 

По данным различных исследований (например, В. Д. Медведков, 
2014), у большинства студентов двигательная активность знижена. Она в 
среднем составляет 9–11 тыс. шагов в суки, в периоды аттестации – 3–4 
тыс. шагов в сутки, во время каникул – 14–19 тыс. шагов в сутки. Послед-
ние цифры (14–19 тыс. шагов в сутки) свидетельствуют о существующей 
биологической норме физической активности, которую можно принять за 
100 %. Соответственно, в период учебных занятий двигательная актив-
ность студентов снижена на 45–50 %, а в период сессии –ина все 57 % от 
биологической нормы. Двухразовые занятия в неделю по физическому во-
спитанию обеспечивают 4–7,3 тыс. шагов в сутки, т. е. не компенсируют 
недельную двигательную норму студентов. На наш вигляд, наиболее важ-
ным времяпровождением являются физкультурно-оздоровительные заня-
тия, приводящие к снижению нервно-психического напряжения. Для оп-
тимального двигательного режима в неделю для юношей необходимо 8–12 
часов, для девушек – 6–10 часов в неделю. При этом на целенаправленные 
физкультурно-оздоровительные занятия необходимо тратить 6–8 часов 
юношам и 5–7 часов занятий девушкам. Целесообразно дополнить осталь-
ные часы, соответственно, до 8–12 и 7–10 дома или в общежитии. Оптима-
льным количеством времени, затраченным на оздоровление, является 1,3–
1,8 часа в день. Повышенная интенсивность спортивно-оздоровительных 
занятий позволяет сократить это время. Например, двухчасовую ходьбу со 
скоростью 4,5 км/ч может заменить 15-минутный бег со скоростью 10 км/ч 
или 30 минут игры в баскетбол. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Понятие здо-
рового образ жизни (ЗОЖ), в котором на сегодняшний день можно выде-
лить более двух десятков взаимосвязанных стандартных составляющих 
(например, гигиена, здоровое питание, зарядка, ходьба, бег трусцой, фит-
нес, зимнее плавание, закаливание, старение человека, продление жизни, 
долголетие, омоложение, физическая культура, физическая привлекатель-
ность, половое просвещение, личная гигиена, уборка жилья и уход за лич-
ными вещами и т. д.), является абстрактной целостностью, активно иссле-
дуемой представителями физического воспитания, педагогики, психоло-
гии, медицины, социологии и философии на протяжении столетия. Только 
за последнее десятилетие исследователями ЗОЖ опубликованы тысячи на-
учных работ и защищены сотни диссертаций. Выделены три основных из-
мерения «пространства ЗОЖ»: физическое, психологическое и социальное 
(коммуникативно-ролевое). Определены шесть элементов ЗОЖ: рациона-
льно-познавательный, ценностно-ориентационный, мотивационно-
эстетический, двигательно-физкультурный, коммуникативный и поведен-
ческо-преобразовательный. В научном сообществе сформировалось устой-
чивое понимание того, что ответственное отношение молодёжи к своему 
физическому, психическому и социальному здоровью можно сформиро-
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вать лишь в системе взаимосвязанных действий, которые самостоятельно 
выполняются индивидом при реализации своих социальных ролей в обще-
стве, т. е. в результате саморазвития. Авторы статьи полагают, что именно 
последний элемент ЗОЖ (поведенческо-преобразовательный) является 
своеобразным катализатором формирования «здоровьеформирующей и 
сберегающей», внутренне мотивированной траектории саморазвития субъ-
екта обучения в современном вузе. Если с этой точки зрения оценивать 
роль занятий физической культурой в вузе, то эти занятия неявно трансфор-
мируются в важнейший и универсальный предмет высшего профессиона-
льного образования. При среднем объёме в 10 тыс. академических часов, 
необходимых для получения высшего образования на протяжении 5–6 лет 
обучения в современном вузе, на самостоятельные внеаудиторные и ауди-
торные занятия, формирующие ЗОЖ и обеспечивающие успешность обу-
чения, требуется минимум от 1,5 до 3 тыс. астрономических часов. Ника-
кого подобного «времяёмкого» предмета в современной высшей школе не 
существует. Более того, качество этого «процесса физически-психолого-
социального обеспечения успешности обучения» формируется в основном 
случайным образом, т. к. функции и ответственность за его формирование 
делокализованы в основном по трём структурам (это структуры проректо-
ров по воспитательной работе, студенческого самоуправления и физичес-
кого воспитания; кое-где зарождаются структуры психологической и соци-
альной поддержки в форме психологических консультаций и отделов по 
трудоустройству и работе с выпускниками).  

Можно сказать, что современная высшая школа не сможет сущест-
вовать как отдельно стоящее здание, не подключённое к городским ком-
муникациям и не имеющее благоустроенной инфраструктуры. В простран-
стве высшей школы аналогом такой инфраструктуры являются технологии 
формирования ЗОЖ, позволяющие более эффективно связывать аудитор-
ную и внеаудиторную учебную деятельность. 

Наши исследования студенческого бюджета времени показывают, 
что даже в самых неблагоприятных условиях (учёба в зоне АТО в условиях 
эвакуации учебного заведения) в студенческом коллективе устойчиво при-
сутствуют носители ЗОЖ. Задача педагогических коллективов состоит в 
эффективном использовании потенциала таких энтузиастов. 
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Аннотация. В статье выполнен краткий обзор проблематики в обла-
сти физического воспитания в высших учебных заведениях Украины. Ак-
туальность обусловлена снижением мотивации студентов к занятиям фи-
зической культурой и спортом вследствие недостаточной эффективности 
системы физического воспитания. В результате анализа литературных ис-
точников и исследования, проведенного в ДГМА в рамках госбюджетной 
работы, доказана необходимость внедрения в учебный процесс спортивно-
ориентированных технологий и отслежено, как результат, положительное 
влияние на мотивацию студентов к здоровому образу жизни. 

Ключевые слова: физическое воспитание, мотивация, студент, здоро-
вый образ жизни. 

 
Анотація. У статті виконано короткий огляд проблематики в галузі 

фізичного виховання у вищих навчальних закладах України. Актуальність 
обумовлена зниженням мотивації студентів до занять фізичною культурою 
і спортом внаслідок недостатньої ефективності системи фізичного вихо-
вання. У результаті аналізу літературних джерел і дослідження, проведено-
го в ДДМА в рамках держбюджетної роботи, доведено необхідність впро-
вадження у навчальний процес спортивноорієнтованих технологій і від-
стежено, як результат, позитивний вплив на мотивацію студентів до здоро-
вого способу життя. 

Ключові слова: фізичне виховання, мотивація, студент, здоровий спо-
сіб життя 
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Summary. This article gives an overview of issues in the field of physical 
education in university of Ukraine. The urgency due to the decline in motivation 
of students to physical culture and sports, due to lack of effectiveness of the sys-
tem of physical education. An analysis of the literature and research conducted 
in the DSEA (within the state budget works) proved the need to introduce in the 
educational process of sports-oriented technologies and tracked, as a result, a 
positive effect on students' motivation for a healthy lifestyle. 

Key words: physical education, motivation, student, healthy lifestyle 
 
Постановка проблемы и ее актуальность. Система современного 

высшего образования направлена на подготовку высококвалифицирован-
ного специалиста, который в условиях рыночной экономики способен вы-
полнять значительные объемы работы без снижения их качества и интен-
сивности. Также он должен обладать высоким уровнем развития психомо-
торных качеств, которые в совокупности отражает модель требований к 
физическому и психическому здоровью, общей и специальной физической 
подготовке и работоспособности студента. Но, к сожалению, она не фор-
мирует у студентов должной мотивации к здоровому образу жизни [1, с. 5]. 

В «Национальной доктрине развития физической культуры и спорта» 
подчеркивается, что физическая пассивность характерна для большинства 
юношей и девушек. Занятия физическими упражнениями оцениваются 
студентами как вынужденная необходимость, а не как возможность улуч-
шения состояния здоровья [7, с. 15].  

Традиционная система физического воспитания, ориентированная, 
в большей степени, на реализацию задач общей физической подготовки в 
недостаточной степени способствует удовлетворению физкультурно-
спортивных интересов, потребностей студентов и формированию у них 
мотивационно-ценностных установок к регулярным занятиям физически-
ми упражнениями. Она не способствует эффективному решению проблемы 
уменьшения недостатка двигательной активности, которая является одной 
из причин различных отклонений в состоянии здоровья студентов. Органи-
зованные занятия физической культурой, предусмотренные учебной про-
граммой, удовлетворяют лишь 25–30 % от суточной потребности студен-
тов в двигательной активности (Виленский М. Я., 1999). Положение усугу-
бляется отсутствием у большинства из них необходимого интереса к заня-
тиям физическими упражнениями. 

Анализ последних исследований и публикаций. Результаты исследо-
ваний ученых (Драчук А. И., Куц А. С., Пильненький В. В., Христовая Т. Е. и 
др.) свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии физической под-
готовленности большей части современного студенчества и постоянное 
увеличение контингента с ослабленным здоровьем как в начале, так и в 
процессе обучения в вузе. Это положение отражено в Целевой комплекс-
ной программе «Физическое воспитание – здоровье нации», где отмечает-
ся, что около 90 % детей, учащихся и студентов имеют различные откло-
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нения в состоянии здоровья, а более 50 % – неудовлетворительную физи-
ческую подготовленность [5, 8, 9]. 

В исследованиях Г. П. Грибана отмечается, что значительная часть 
студентов за период обучения не достигают даже среднего уровня физиче-
ской подготовленности, Это свидетельствует о недостаточной эффектив-
ности системы физического воспитания в вузах Украины. [3] 

Ряд авторов (Домашенко А. В., Круцевич Т. Ю., Сутула В. О. и дру-
гие) отмечают, что действующая в настоящее время организация физичес-
кого воспитания в вузах недостаточно эффективна для повышения уровня 
физической подготовленности, здоровья профессионально важных психо-
физиологических качеств и привлечения значительного количества студе-
нтов к систематическим занятиям. Программа по курсу физического вос-
питания устарела и не интересна для современного поколения студенчес-
кой молодежи. Традиционная форма занятий по физическому воспитанию 
способствует снижению заинтересованности студентов в процессе физиче-
ского воспитания и приводит к формальному отбыванию учебных занятий 
по этому предмету. 

Значительный ущерб физическому воспитанию, по мнению Ю. Яко-
венко и Л. Педик (2007), наносит приоритет нормативного подхода, когда 
учебный процесс и деятельность кафедр направлены не на личность студе-
нта, а на внешние показатели, характеризующиеся нормативами учебной 
программы. Далее авторы отмечают, что подгонка личности студента в ус-
редненные нормативы противоречит идее свободы личности и не способс-
твует привлечению студентов к физическому воспитанию [10, с. 45–46]. 

Сегодня актуальной задачей для преподавателей физического воспи-
тания является формирование у студентов ценностного отношения к физи-
ческой культуре и спорту. Успешное решение этой задачи возможно при 
условии сформированной положительной мотивации студентов к система-
тическому физическому самосовершенствованию средствами физической 
культуры и спорта. Поэтому наиболее важным в структуре личной физиче-
ской культуры студента является мотивационный компонент. 

Одной из наиболее актуальных форм организации физического вос-
питания студентов, по мнению ряда ученых [2, 5, 6], является спортивно-
ориентированная форма занятий. 

Цель и задачи исследования – на основе научных данных обосно-
вать особенности влияния спортивноориентированных технологий на мо-
тивацию студентов к систематическим занятиям физическими упражнени-
ями и привлечению их к здоровому образу жизни. 

Изложение основного материала. В результате анализа мнения ря-
да авторов [2, 8, 9 ,10] можно констатировать, что интерес студентов к 
процессу обучения на занятиях по физическому воспитанию стимулирует-
ся самостоятельным выбором ими спортивных направлений. Это дает воз-
можность совершенствоваться в выбранном виде спорта, а участие в соре-
внованиях способствует росту заинтересованности студентов в учебно-
тренировочном процессе. Ученые отмечают, что именно спортивноориен-
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тированная форма организации физического воспитания предполагает за-
нятия любимым видом спорта, способствует укреплению здоровья студен-
тов, повышению уровня физической подготовленности, развитию положи-
тельной мотивации к занятиям физическими упражнениями и спортом.  

На сегодняшний день предложено несколько вариантов новых тех-
нологий преобразования традиционного процесса физического воспитания 
в спортивноориентированный учебный процесс. Ключевыми моментами 
преобразований стали: 

- использование в процессе физического воспитания приемлемых для 
его целей средств и методов тренировки; 

- организация физического воспитания на основе добровольно выб-
ранного вида спорта; 

- предоставление возможности свободного выбора вида спорта; 
- организация занятий в учебно-тренировочных группах; 
- предоставление возможности перехода из одной группы в другую; 
- вынесение занятий за рамки обязательного расписания; 
- организация занятий не менее трех раз в неделю; 
- обязательное выполнение нормативов базового компонента учеб-

ной программы. 
Сегодня речь идет о развитии нового вида воспитания средствами 

спорта, соревнования, тренировочными нагрузками спортивной подготов-
ки, в ходе которой формируется личность студента, способного достигать 
высокого спортивного результата и быть личностью в самом высоком 
смысле этого слова. 

По данным Барыбиной Л. Н., Церковной Е. В., Блинкина И. Ю. 
(2008) спортивноориентированная форма физического воспитания студен-
тов должна основываться на предпочтениях популярных у студенческой 
молодежи видов спорта [2, с. 36–37]. 

В последнее время широкое распространение среди студентов полу-
чили силовые виды спорта (Олешко В. Г., 2008; Пронтенко К. В., 2009; 
Т. Ю. Круцевич и Л. П. Пилипей) отмечают, что современные, относите-
льно новые среди молодежи силовые виды спорта, такие как бодибилдинг, 
пауэрлифтинг, гиревой спорт, армрестлинг, атлетизм, шейпинг, характери-
зующиеся тренировочной работой, имеющей силовую направленность, 
пользуются высокой популярностью среди современного студенчества 
[6, с. 52–53]. 

Среди наиболее значимых и доступных видов спорта, которые выб-
рали студенты, оказались и спортивные игры, поскольку они эмоциональ-
ны, динамичны и позволяют заниматься в различных условиях, в частнос-
ти в природных, особенно такими, как футбол и волейбол. 

Процесс организации занятий спортивноориентированных групп до-
лжен быть хорошо спланированным. Одним из основных моментов здесь 
является определение видов спорта. При этом следует учитывать их попу-
лярность среди студентов, которая выявляется путем анкетного опроса, во-
зможности и состояние спортивных сооружений, которыми располагает 
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вуз, а также наличие специалистов по видам спорта в преподавательском 
составе кафедры физического воспитания. 

Определение конкретного вида спорта, которое сознательно осущес-
твляет студент, – это начало осмысленного выбора форм двигательной ак-
тивности, удовлетворяющего его индивидуальным физическим и психоло-
гическим потребностям. 

В Донбасской государственной машиностроительной академии (во 
время выполнения госбюджетной работы) было проведено анкетирование и 
выделены основные направления двигательной активности: оздоровительный 
фитнес (аэробика, калланетика, атлетическая гимнастика), спортивные игры 
(бадминтон, баскетбол, настольный теннис, футбол), ОФП и легкая атлетика . 
Выбор данных направлений был обусловлен возможностью спортивных соо-
ружений академии и предполагаемой популярностью у студентов. 

Исходя из результатов анкетирования среди студентов 4-го и 5-го 
курсов, в котором приняло участие около 200 студентов, можно отметить 
следующее. Многие студенты предпочли традиционную форму занятий по 
физическому воспитанию и выбрали занятия в группах общей физической 
подготовки (ОФП) – 23 % (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Результаты распределения студентов по направлениям  
двигательной активности (надписи столбиков диаграммы вынесены  

в порядке их расположения) 



98 

У девушек 4-го курса наибольшей популярностью пользуется бад-
минтон (32 %), на втором месте – ОФП (16 %), на третьем месте – баскет-
бол (8 %). Основным направлением, которое предпочли юноши 4-го курса, 
является ОФП (30 %), на втором месте оказался футбол (29 %), на третьем 
месте – баскетбол (16 %). 

На 5-м курсе мнения изменились. У девушек по прежнему лидирует 
бадминтон (47 %), на втором месте – калланетика (19 %), на третьем – 
ОФП (12,5 %). Юноши предпочли футбол (35,5 %), на втором месте – 
ОФП (33,3 %), на третьем – баскетбол (14,6 %). 

Изучение мотивационно-ценностного отношения студентов основно-
го отделения к физической культуре и спорту позволило выделить 10 осно-
вных мотивов: стремление к самосовершенствованию, поддержание физи-
ческой формы, коррекция фигуры, престижность, укрепление здоровья и др. 

Как показали результаты опроса, в молодежной среде доминирует 
стремление к красоте тела и силе. Большим количеством голосов (32 %) 
отмечен мотив «Поддержка физической формы», второе место занял мотив 
«Развитие физических качеств» (20,5 %), а на третьем – «Стремление к со-
вершенствованию» (17,5 %). Студенческой молодежи присущ достаточно 
оптимистичный взгляд на состояние своего здоровья (6,5 %). 

Необходимо отметить, что 76 % студентов планируют поддерживать 
физическую форму в дальнейшем. Среди них 54 % – студенты 5-го курса, 
которые планируют заниматься физическими упражнениями уже после 
окончания вуза. Это является доказательством того, что такие занятия ста-
ли для них жизненной необходимостью, а стремление к здоровому образу 
жизни стало актуальным. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований 
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 
- студенты в основной массе сознательно относятся к физической ку-

льтуре как способу улучшения собственной физической подготовленности; 
- форма организации занятий по физическому воспитанию в группах 

по видам спорта является для студентов более приемлемой по сравнению с 
традиционным подходом к проведению этой работы; 

- выявлена положительная мотивация к занятиям двигательной акти-
вностью в результате внедрения в учебный процесс спортивноориентиро-
ванных технологий. 

Спортивноориентированная программа для студентов основного от-
деления, направленная на углубленное изучение отдельных видов спорта и 
современных двигательных систем, позволяет получать результаты от вида 
деятельности в условиях соревнований, контрольных испытаний, оцени-
вать способности и формировать устойчивую потребность в регулярных 
занятиях. 

Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении 
поиска новых средств оптимизации процесса физвоспитания высших уче-
бных заведений.  
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Анотація. У статті розглядається проблема оптимізації фізичного 
виховання студентів вищих навчальних закладів на основі програмних за-
нять, які спрямовані на підвищення функціонального і фізичного стану 
студентів, зміцнення здоров'я і формування здорового способу життя, не-
обхідних у майбутній професійній і повсякденній діяльності, а також фор-
мування мотиваційних передумов до систематичних занять фізичною ку-
льтурою і спортом. 

Ключові слова: оптимізація, виховання, студенти. 
 
Аннотация. В статье рассматривается проблема оптимизации физи-

ческого воспитания студентов высших учебных заведений на основе про-
граммных занятий, которые направлены на повышение функционального и 
физического состояния студентов, укрепление здоровья и формирование 
здорового образа жизни, необходимых в будущей профессиональной и по-
вседневной деятельности, а также формирование мотивационных предпо-
сылок к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Ключевые слова: оптимизация, воспитание, студенты. 
 
Summary. In the article the problem of optimization of physical educa-

tion of students of higher educational establishments is examined on the basis of 
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programmatic employments, which are directed on the increase of the functional 
and physical state of students, strengthening of health and forming of healthy 
way of life, necessary in future professional and everyday activity, and also 
forming of motivational pre-conditions to systematic employments by a physical 
culture and sport. 

Key words: optimization, education, students. 
 
Постановка проблеми та її актуальність. Фізична культура і спорт 

в навчально-виховному процесі ВНЗ є засобом соціального становлення 
майбутніх фахівців, активного розвитку їхніх індивідуальних і професійно 
значущих якостей, досягнення фізичної досконалості. 

Одна з найважливіших проблем фізичного виховання полягає у ви-
значенні співвідношення і взаємовпливу між педагогічними факторами і 
руховими здібностями студентів з метою підвищення рівня їхньої фізичної 
підготовленості. 

Сучасна система фізичного виховання студентської молоді є пріори-
тетною у формуванні фізичної культури як виду загальної культури, здо-
рового способу життя і спортивного стилю життєдіяльності майбутніх фа-
хівців. 

Проте висока інерційність вищої школи, її неготовність ефективно 
розвиватися в умовах суперечностей, недооцінка ролі фізичного виховання 
в цих процесах ускладнює виконання кафедрами фізичного виховання ви-
шів своїх прямих обов’язків, наслідком чого є зниження рівня фізичної під-
готовленості та ослаблення здоров’я студентів. 

Успішне вирішення цієї суперечності можливе при введенні у навча-
льний процес комплексних спортивних технологій навчання, заснованих 
на переважному використанні проблемних, пошукових методів, які підси-
люють пізнавальну активність студентів і підвищують позитивну мотива-
цію до занять [3, 5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Практика і наукові дослі-
дження в галузі фізичного виховання і спорту студентів показують, що оп-
тимальні результати досяжні тільки за умови оптимізації фізичного вихо-
вання як педагогічної системи, включаючи весь арсенал існуючих форм, 
кожна з яких органічно взаємопов'язана з іншою й адаптована до індивіду-
альних можливостей організму [3]. 

Базисна «Навчальна програма з фізичного виховання для вищих на-
вчальних закладів» орієнтує кафедри фізичного виховання ВНЗ на внесен-
ня науково обґрунтованих змін і доповнень у форми, організацію, зміст і 
методи проведення навчальних занять, розроблення залікових вимог з ура-
хуванням особливостей фізичного стану студентів конкретного вишу. 

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

Пріоритетним напрямом у підвищенні мотивації студентів до занять 
фізичним вихованням може стати відмова від стандартизації навчальних 
програм дисципліни і створення можливо більшої кількості альтернатив-
них програм з різних видів рухової активності спортивної спрямованості з 
урахуванням регіональних, національних, культурно-історичних традицій, 
матеріально-технічної оснащеності спортивних комплексів кожного конк-
ретного ВНЗ [5]. 

У зв'язку з цим необхідна реалізація нової стратегії фізкультурного 
виховання і, перш за все, впровадження в практику навчального процесу 
таких напрямів: адекватність змісту фізичної підготовки індивідуальному 
стану студента; оптимізація фізичної підготовки; свобода вибору форм фі-
зкультурно-спортивної діяльності відповідно до особистих схильностей 
кожної людини [1–5]. 

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

Викладення основного матеріалу. Було проведено аналіз результа-
тів анкетного опитування за такими напрямами: відомості щодо респонде-
нтів; питання з предмету «Фізичне виховання»; мотиваційно-ціннісна 
спрямованість у сфері фізичної культури і спорту. 

У опитуванні брали участь студенти 1–3-х курсів основного відді-
лення ДГМА. 

Диференційований аналіз відповідей студентів показав, що контин-
гент неоднорідний за віком, статтю, демографічною приналежністю і дос-
відом фізкультурно-спортивної діяльності. 

Серед тих студентів, які вступили до ВНЗ, практично немає спорт-
сменів-розрядників (92,4 %), причому 33,6 % з-поміж опитаних відзначи-
ли, 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 дисципліни «Фізичне виховання» ви-
явив їхнє позитивне прагнення щодо отримання знань, умінь і навичок у 
фізкультурній діяльності. 

Так, на питання «Чи вважаєте Ви обов'язковим включення дисциплі-
ни «Фізичне виховання» у освітній стандарт?» 75,7 % відповіли позитивно; 
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 
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активності, в яких вони можуть реалізувати свій потенціал. Це є підставою 
для розширення діапазону рухової активності і можливості корекції робо-
чої навчальної програми. 

Вивчення мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до фізичного 
виховання дозволило виділити основні мотиви, що відображають це став-
лення: фізичного вдосконалення, дружньої солідарності, повинності, супе-
рництва, 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 предмета підміняє саме поняття «Фізичне виховання». 

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

Прагнення досягти високих спортивних результатів престижне для 
обмеженого кола студентів (3,8 %). Це свідчить про те, що можливості фі-
зичного виховання як засобу підтримання 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: підтримання рівня фізичної підготовленості – 5,6 %; оптимізація ваги – 
4,1 %; корекція фігури – 5 %. 

Отримана інформація свідчить про невпорядкованість ціннісного 
ставлення студентів до фізичного виховання і спорту, їх недостатній взає-
мозв'язок. 

Спортивна спрямованість практичних занять з фізичного виховання 
студентів технічного ВНЗ може не тільки радикально змінити їх фізкуль-
турну активність, але і в цілому прищепити спортивний стиль повсякден-
ної життєдіяльності. Як зазначають фахівці, спортивний шлях – це енцик-
лопедія технології культурного перетворення фізичного, психічного і ети-
чного в особі, і не використовувати його у фізкультурному вихованні сту-
дентської 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 спортив-
ноорієнтованих технологій вивчені недостатньо. 

Неналежна сформованість потреби у заняттях певним видом спорту 
у студентів 1–3-х курсів визначає великий діапазон бажань в опануванні 
сучасних рухових систем і традиційних видів спорту. Це обумовлено не-
однорідністю контингенту, що навчається у академії, за віком, статтю, со-
ціально-демографічною приналежністю, а також їх мотиваційно-ціннісною 
спрямованістю. 
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Результати досліджень показали недостатню відповідність змісту ро-
бочої програми з дисципліни «Фізичне виховання» запитам і потребам 
студентів у галузі 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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Аннотация. Специалисты отмечают, что в современных условиях 

действующая система физического воспитания студенческой молодежи не 
справляется с существующими проблемами ухудшения уровня физическо-
го здоровья студентов и низкой эффективностью образовательного про-
цесса в сфере здоровьесбережения. Статья посвящена поиску путей реше-
ния данных проблем за счет использования в образовательном процессе по 
физическому воспитанию студентов индивидуальных программ обучения 
и целенаправленному формированию и развитию у молодых людей здоро-
вьесберегающих компетенций.  

Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровье, здоровый 
образ жизни, воспитание студентов.  

 
Анотація. Фахівці відзначають, що в сучасних умовах діюча система 

фізичного виховання студентської молоді не подужує існуючі проблеми 
погіршення рівня фізичного здоров'я студентів і низькою ефективністю 
освітнього процесу в сфері здоров'язбереження. Стаття присвячена пошуку 
шляхів вирішення цих проблем за рахунок використання в освітньому 
процесі з фізичного виховання студентів індивідуальних програм навчання 
і цілеспрямованого формування і розвитку в молодих людей здоров'язбері-
гальних компетенцій. 

Ключові слова: фізична культура, спорт, здоров'я, здоровий спосіб 
життя, виховання студентів. 
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Summary. Experts note that in modern conditions the current system of 
physical education of students cannot cope with the existing problems of deteri-
oration of physical health of students and low efficiency of the educational pro-
cess in the field of health care. The article is devoted to finding solutions to the-
se problems through the use in the educational process in physical education 
students individual learning programmers’ and targeted the formation and de-
velopment of young people of health-competence.  

Keywords: physical culture, sport, health, healthy way of life, education 
of students.  

 

Постановка проблемы и ее актуальность. Основными задачами 
развития физической культуры и спорта является усовершенствование 
форм привлечения разных групп населения к регулярным и полноценным 
занятиям физической культурой и спортом. Новые условия социально-
экономического и культурного развития, процессы гуманизации общества, 
в том числе сферы физического культуры и спорта, выдвинули вопрос о 
поиске новых форм работы, которые могут реализовывать широкий ком-
плекс социально-педагогических заданий, которые возникают перед физ-
культурно-оздоровительным движением Украины. Для решения этого 
практического вопроса необходимо изучение и обобщение опыта физкуль-
турно-оздоровительного движения и решение проблем физического воспи-
тания в Украине и других странах.  

Анализ последних исследований и публикаций. В цивилизован-
ных странах хорошо понимают, что самым могучим и эффективным спо-
собом улучшения здоровья населения, увеличения продолжительности жи-
зни, повышения его качества является забота о физическом состоянии лю-
дей. Исследования большинства авторов показывают, что большая часть 
населения развитых стран среди социальных ценностей на первое место 
ставят здоровье и внешний вид, физическое и психическое благополучие. 

Цель исследования – выяснить основные проблемы физического 
воспитания студентов, проанализировать их и найти наиболее оптималь-
ные способы решения. 

Изложение основного материала. Специалистам в области физиче-
ского воспитания студенческой молодежи известно, что уровень физичес-
кого развития и функциональной подготовленности большей части совре-
менных молодых людей не соответствует оптимальным параметрам. Исс-
ледовательские данные свидетельствуют, что в настоящее время более 
50 % выпускников общеобразовательных учреждений имеют два или более 
хронических заболеваний, около 40 % молодых людей призывного возрас-
та не могут выполнить нормативы по общей физической подготовке даже 
на удовлетворительную оценку [2]. Различные социологические исследо-
вания показывают, что количество студентов направляемых по результа-
там медицинского осмотра в специальные медицинские группы достигает 
50 % от общего контингента учащихся, а уровень физического здоровья 
молодых людей планомерно снижается в прямой зависимости от курса 
обучения [5].  
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Исследованиями подтверждается, что значительная часть молодых 
специалистов покидают стены учебного заведения с более низким уровнем 
физического здоровья, чем они имели по приходу в вуз. У студентов от ку-
рса к курсу увеличивается частота хронической патологии и в первую оче-
редь это связано с переходом различных функциональных отклонений в 
хронические формы заболеваний. Более того, на старших курсах обучения 
регистрируется значительный процент вновь возникших морфофункцио-
нальных отклонений и снижение уровня адаптационных возможностей 
функциональных систем. Рост числа заболеваний студентов старших кур-
сов происходит на фоне значительного снижения уровня их физического 
развития и функциональной подготовленности. Активным проявлением 
данных негативных процессов является резкое увеличение частоты серде-
чных сокращений и артериального давления в покое у данных молодых 
людей [5]. Данная ситуация является серьезной проблемой, требующей 
немедленного решения, поскольку медики не в состоянии сегодня одни 
справиться со сложившейся негативной динамикой ухудшения уровня здо-
ровья молодых людей [8].  

Еще одна актуальная проблема – снижение эффективности образова-
тельных технологий в системе физического воспитания студенческой мо-
лодежи. Специалисты отмечают, что сегодня большинство преподавателей 
кафедр физического воспитания высших учебных заведений ориентируют 
студентов лишь на успешную сдачу, зачастую любыми путями, зачета по ди-
сциплине «Физическая культура», а не на качественное формирование у мо-
лодых людей – будущих специалистов в различных сферах деятельности 
специальных знаний, умений, навыков и компетенций в области своего здо-
ровьесбережения, приобщения к нормам здорового образа жизни, планомер-
ного сохранения и укрепления уровня своего физического здоровья и т. д. [5].  

По мнению ряда авторов, кафедры физического воспитания вузов в 
основном уделяют внимание студентам, имеющим спортивные разряды и 
звания, тем, кто своими спортивными достижениями может существенно 
повысить престижность учебного заведения, и сугубо формально и повер-
хностно занимаются реализацией основных принципов всестороннего фи-
зического воспитания для остальных студентов (составляющих подавляю-
щую часть учебного контингента в вузах, за исключением специализиро-
ванных спортивных университетов) [1]. Исследования показывают, что на 
сегодняшний день используемые в практике высшей школы формы, мето-
ды и средства обучения не позволяют в полной мере обеспечить реализа-
цию личностно-ориентированного подхода к формированию здорового об-
раза жизни студентов и не отвечают требованиям к подготовке современ-
ных специалистов.  

Основным недостатком, по мнению Н. А. Мелешковой, является от-
сутствие в системе физического воспитания студентов индивидуально-
дифференцированного подхода [3]. Тот же автор свидетельствует, что се-
годня в вузах недостаточно поставлена физкультурно-оздоровительная ра-
бота со студентами, организация самостоятельной работы студентов по 
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формированию и развитию у них ценностных ориентаций на ведение здо-
рового образа жизни находится на низком уровне, учебно-методическая 
литература по данной проблеме присутствует в недостаточном количестве.  

В данной ситуации крайне необходимы качественные преобразова-
ния и изменения в структуре и методике организации и проведения учеб-
ных занятий по физической культуре у студентов. По мнению некоторых 
специалистов, одним из путей внедрения качественных и структурных 
преобразований в учебный процесс по физическому воспитанию в высшей 
школе будет изменение формы и методики проведения практических заня-
тий по физической культуре со студентами с целью повышения уровня 
развития основных физических качеств и двигательных способностей, ук-
репления уровня их здоровья, целенаправленной подготовки к предстоя-
щей им трудовой и социальной деятельности [6]. К подобным преобразо-
ваниям следует отнести индивидуализацию процесса физического воспи-
тания студенческой молодежи с учетом исходного уровня их здоровья и 
физического развития. Практика показывает, что эффективность физичес-
кой тренировки будет высокой лишь в том случае, когда физические на-
грузки для каждого занимающегося будут индивидуально дозированы [4]. 
Индивидуальные программы физического воспитания студентов предназ-
начены для молодых людей, которые по состоянию своего здоровья отно-
сятся к основной или подготовительной группе, но по каким-либо причи-
нам (из-за недостаточного уровня физического развития, недавней травмы 
и т. д.) не могут выполнять физическую нагрузку на занятиях в полном 
объеме.  

В основе данных программ лежат методики физической и функцио-
нальной подготовки молодых людей к необходимому уровню нагрузки с 
обязательным контролем уровня физического и функционального состоя-
ния организма занимающихся. В данном случае общий объем и интенсив-
ность физических упражнений лимитируется функциональным состоянием 
студентов, а не находится в зависимости от субъективного мнения препо-
давателя. Педагогический эксперимент, проведенный автором статьи, сви-
детельствует, что с точки зрения эффективности повышения уровня функ-
циональной подготовленности организма студентов к физическим нагруз-
кам более всего подходят программы индивидуально дозированных физи-
ческих упражнений [6]. Следует отметить, что данная форма проведения 
учебных занятий по физической культуре позволяет привлекать к практи-
ческим занятиям студентов с различным уровнем физической и техничес-
кой подготовленности, а также студентов, зачисленных по результатам ме-
дицинского осмотра в специальные медицинские группы.  

Еще один эффективный способ повышения эффективности учебного 
процесса по физическому воспитанию в вузах – внедрение в образователь-
ный процесс здоровьесберегающих подходов, использование в процессе 
обучения современных, действенных и эффективных здоровьесберегаю-
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щих программ, целенаправленное формирование и развитие у студентов 
здоровьесберегающих компетенций. К сожалению, автор статьи вынужден 
признать, что сегодня среди специалистов нет единого мнения и четких 
критериев понимания того, что собой представляет и из чего состоит здо-
ровьесберегающий подход к процессу воспитания (в том числе и физичес-
кого) студенческой молодежи.  

Анализ литературы, посвященной проблемам здоровьесбережения, 
позволяет сделать вывод о том, что различные авторы по-разному пони-
мают и описывают сущность и способы применения здоровьесберегающе-
го подхода в высшей школе. К здоровьесберегающему подходу относят: 
проведение большого количества профилактических мероприятий (лекций, 
бесед и т. д.) в вузах, оказание психологической помощи молодым людям в 
период сессий, создание эффективной системы документооборота в обра-
зовательном учреждении и многое другое. По мнению автора статьи, здо-
ровьесберегающий подход – это совокупность приемов, методов и форм 
воздействия, наиболее эффективно способствующая формированию и пос-
ледующему развитию у студентов компетенций здоровьесбережения [7]. 
В педагогическом процессе формирования данных компетенций должны 
быть выполнены следующие условия:  

а) наличие действенных методик проведения учебных занятий по 
физической культуре со студентами с целью повышения исходного уровня 
их физического здоровья за счет планомерного увеличения уровня их еже-
дневной двигательной активности и объективного контроля над их функ-
циональным состоянием;  

б) повышение уровня мотивации молодых людей к физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности путем предоставления права 
выбора необходимых им для улучшения своего физического здоровья 
упражнений и контроля над их качественным выполнением [5].  

Исследования доказывают, что соблюдение данных условий как на 
занятиях физической культурой, так и в повседневной жизни позволяет за-
нимающимся значительно повысить уровень своего физического здоровья 
и функциональной подготовленности [5; 7].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сегодня имеются 
действенные способы решения проблем ухудшения уровня здоровья сту-
денческой молодежи и снижения эффективности образовательного про-
цесса по физическому воспитанию студентов в высшей школе. Исследова-
тельским путем доказана высокая эффективность применения индивидуа-
лизированных программ физического воспитания молодых людей и испо-
льзования здоровьесберегающего подхода в рамках формирования у сту-
дентов компетенций здоровьесбережения.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Одна из целей 
обучения человека – дать ему возможность получить позитивный опыт 
участия в самых разных видах деятельности. Однако данная форма органи-
зации физического воспитания в высших учебных заведениях не нашла 
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отображения в литературе. Между тем, перестройка системы национально-
го высшего образования в направлении интеграции в Болонский процесс 
значительно актуализирует эту форму организации физического воспита-
ния через возможность исключения учебной дисциплины «Физическое во-
спитание» из расписания обязательных учебных занятий и перевести её в 
группу самостоятельной работы. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 9–16 ЛЕТ 
 

 ԶԶԶԶ. ՄՄՄՄ. ՄիրիջանյանՄիրիջանյանՄիրիջանյանՄիրիջանյան 
Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ 

(Երևան, Հայաստան) 
9-16 ՏԱՐԵԿԱՆՏԱՐԵԿԱՆՏԱՐԵԿԱՆՏԱՐԵԿԱՆ ՊԱՏԱՆԻՊԱՏԱՆԻՊԱՏԱՆԻՊԱՏԱՆԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻՍՏՆԵՐԻՖՈՒՏԲՈԼԻՍՏՆԵՐԻՖՈՒՏԲՈԼԻՍՏՆԵՐԻՖՈՒՏԲՈԼԻՍՏՆԵՐԻ ԱՐՅԱՆԱՐՅԱՆԱՐՅԱՆԱՐՅԱՆ 

ՇՇՇՇՐՐՐՐՋԱՆԱՌՋԱՆԱՌՋԱՆԱՌՋԱՆԱՌՈՈՈՈււււԹՅԱՆԹՅԱՆԹՅԱՆԹՅԱՆ ՖՈւՆԿՑԻՈՆԱԼՖՈւՆԿՑԻՈՆԱԼՖՈւՆԿՑԻՈՆԱԼՖՈւՆԿՑԻՈՆԱԼ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ 
 

Z. M. Mirijanyan 
Armenian State Institute of Physical Culture 

(Yerevan, Armenia) 
FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF BLOOD CIRCULATION  

OF JUNYKH FOOTBALL PLAYERS 9 TO 16 YEARS OLD 
 

Аннотация. В статье приводится краткий обзор проблематики в об-
ласти воздействия тренировочных нагрузок на каждом этапе возрастного 
развития, которое оказывает разное влияние на адаптацию сердечно-
сосудистой системы футболистов с разным типом кровообращения. Обоб-
щаются данные о выраженном положительном эффекте адаптации сердеч-
но-сосудистой системы у юных футболистов с эуКТК и гиперКТК. Менее 
выраженный тренировочный эффект отмечается у юных спортсменов с ги-
поКТК. В частности, у отдельных спортсменов с данным типом кровооб-
ращения отмечается менее экономичная деятельность сердечно-
сосудистой системы. 

Ключевые слова: юные футболисты, спортивное мастерство, типы 
кровообращения, адаптация систем организма. 

    
Ամփոփագիր՝Ամփոփագիր՝Ամփոփագիր՝Ամփոփագիր՝ Հոդվածում ներկայացված է տարիքային 

զարգացման յուրաքանչյուր փուլում մարզումային 
բեռնվածությունների ներգործության ոլորտում խնդրի հակիրճ 
վերլուծություն, ինչը ցուցաբերում է տարբեր ազդեցություն արյան 
շրջանառության տարբեր տիպով ֆուտբոլիստների սրտանոթային 
համակարգի հարմարվողականության վրա: Ընդհանրացվում են 
արյան շրջանառության էուկինետիկ և հիպերկինետիկ տիպերով 
պատանի ֆուտբոլիստների սրտանոթային համակարգի 
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հարմարվողականության արտահայտված դրական արդյունքի 
վերաբերյալ տվյալները: Ավելի քիչ արտահայտված մարզումային 
արդյունք դիտվում է արյան շրջանառության հիպոկինետիկ տիպով 
պատանի ֆուտբոլիստների մոտ: Մասնավորապես, արյան 
շրջանառության տվյալ տիպով առանձին մարզիկների մոտ դիտվում է 
սրտանոթային համակարգի ավելի քիչ խնայող գործունեություն: 

Հանգույցային բառեր:՝ պատանի ֆուտբոլիստներ, մարզական 
վարպետություն, արյան շրջանառության տիպեր, օրգանիզմի 
համակարգերի հարմարումը. 

 
Summary. The article provides an overview of issues in the area of 

influence of training loads at each stage of the development of the age, which 
has a different impact on the adaptation of the cardiovascular system with 
different types of blood circulation. Summarizes a pronounced positive effect of 
adaptation of the cardiovascular system in young football players with eukinetic 
and hyperkinetic type of circulation. A less pronounced effect observed in the 
training of young athletes with hypokinetic type. In particular, individual 
athletes with this type of circulation is marked less economical activity of the 
cardiovascular system. 

Keywords: young footballers, performance skill, types of blood 
circulation, adaptation of organism systems. 

 
Постановка проблемы и ее актуальность. Под влиянием трениро-

вки у спортсменов формируются определенные типы энергетического об-
мена и адаптации функций организма, что находит свое проявление в осо-
бенностях приспособительных реакций на специфические и неспецифиче-
ские нагрузки. У футболистов диапазон объема и интенсивности движений 
очень широк. Современный тотальный, атакующий стиль игры требует 
высокой универсализации в подготовке игроков различных линий, предъя-
вляя высокие требования к функциональному состоянию спортсменов 

Достижение высоких спортивных результатов юными спортсменами 
сопровождается большими физическими нагрузками, значительным пси-
хоэмоциональным напряжением в условиях соревнования и другими 
стрессовыми воздействиями. Эти факторы, как и значительное омоложе-
ние контингента спортсменов, определяют качественно новый характер 
изменений, происходящих в организме юного спортсмена. Кроме того, 
в отличие от взрослого, на детский организм при занятиях спортом падает 
двойная нагрузка, следовательно, наряду с адаптацией к большим физиче-
ским и психоэмоциональным напряжениям, связанным с тренировочным 
процессом, необходимо обеспечить полноценное, разностороннее возраст-
ное развитие организма (Мищенко B. C., 1990; Кучма В. Р., 2003; Никиту-
шкин В. Г, 2005). 
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В связи с этим изменились требования к функциональным возмож-
ностям юных футболистов, индивидуализации подготовки и медицинско-
му контролю. Оценка функционального состояния организма юных футбо-
листов является необходимым условием их эффективной подготовки. 

Решить задачу сохранения здоровья юных спортсменов возможно 
лишь при выявлении возрастных особенностей функционирования веду-
щих вегетативных систем организма, среди которых важнейшими являют-
ся сердечно-сосудистая и дыхательная системы. 

Анализ последних исследований и публикаций. На протяжении 
двух последних десятилетий большое значение придается изучению пара-
метров центральной гемодинамики в спорте, в частности типам кровооб-
ращения. Ряд научных трудов посвящен изучению типов кровообращения 
у высококвалифицированных спортсменов (Дембо А. Г., 1986; Сирота И. В., 
1989) и у юных атлетов (Миханов И. А., 1991; Корнеева И. Т., Зоткин В. Н., 
2006; Ашмарин Д. В., 2006). Вместе с тем до настоящего времени среди 
ученых в области спорта (спортивной физиологии и медицины) неодно-
значно мнение о значимости типа кровообращения для определения ода-
ренности и, соответственно, для организации контроля адаптации органи-
зма спортсменов к физическим нагрузкам в определенном виде спорта. 

Проблема состоит в том, что до конца не решенным остается вопрос 
о том, является ли тип кровообращения генетически детерминированным либо 
подвержен изменчивости в процессе тренировочных нагрузок (Дембо А. Г., 
1985; Миханов И. А., 1989; Быков Е. В., Исаев А. П., 1998; Зоткин В. Н. и 
соавт., 2006) 

Цель и задачи исследования. Изучить возрастные индивидуально- 
типологические особенности срочной и долговременной адаптации кардио-
респираторной системы к физическим нагрузкам организма футболистов с 
различным типом кровообращения. 

Материал и методы исследования. Исследования проведены на 
кафедре кинезиологии и на базе детско-юношеской футбольной школы 
профессионального футбольного клуба «Бананц» (Ереван). В обследова-
нии участвовали 84 юных спортсмена в возрасте 9–16 лет. 

С целью изучения возрастных особенностей функционального со-
стояния юных футболистов были выделены четыре возрастные группы: 

• 9–10 лет – 23 спортсмена; 
• 11–12 лет – 21 спортсмен; 
• 13–14 лет – 19 спортсменов; 
• 15–16 лет – 21 спортсмен. 
С учетом типа кровообращения в каждой возрастной группе выделе-

ны три группы юных спортсменов: с эукинетическим (эуКТК), гипокине-
тическим (гипоКТК) и гиперкинетическим (гиперКТК) типом кровообра-
щения. В каждой группе проведен комплекс исследований для оценки ада-
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птации сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам. При обсле-
довании соблюдалось единство требований и условий для всех детей. 

Для исследования состояния сердечно-сосудистой системы исполь-
зовались следующие показатели: 

- частота сокращений сердца (ЧСС); 
- артериальное давления систолическое (АДс) и диастолическое (АДд); 
- расчет среднего артериального давления (ср.АД) по формуле 

Hickman (Савицкий H. H., 1974):  
 

ср.АД = АДд + (АДс - АДд) / 3 (мм. рт. ст.). 
 
По величине систолического и диастолического давления рассчиты-

вается пульсовое давление (ПД), по которому косвенно судят об ударном 
объеме сердца: 

 
ПД = АДс – АДд (мм. рт. ст). 

 
Основные сердечные показатели определялись методом интеграль-

ной реографии тела (ИРГТ) с помощью компьютеризированного аппарат-
но-программного комплекса «Диамант-РКСМ» для исследования кардио-
респираторной системы, состава массы тела и гидратации тканей организма 
человека. Частота зондирующего тока колеблется от 1–5 до 500 и выше кГц 
(Сулимова Д. А., 2014; Сулимов А .А. и соавт., 2015).  

Методом интегральной реографии тела (ИРГТ) у испытуемых фут-
болистов проводилось определение ряда показателей функции сердечно-
сосудистой системы:  

• частота сердечных сокращений (ЧСС), за 1 мин;  
• ударный объем (УО), мл;  
• минутный объем кровотока (МОК), л/мин; 
• тип кровообращения. 
Изложение основного материала. Анализ проведенных исследова-

ний показал, что среди юных футболистов в каждой возрастной группе 
определяются три типа кровообращения: гипер-, гипо- и эукинетический.  

Выявлено, что в возрастной группе 9–10 лет преобладают дети с эу-
кинетическим и гиперкинетическим типами кровообращения (38% и 37 %, 
соответственно). В начальный период полового созревания (11–12  лет) и в 
группе подростков 13–14 лет возрастает количество спортсменов с эуКТК 
(50 % и 57 %, соответственно) и уменьшается с гиперКТК (32 % и 23 %). 
К 15–16 годам выявлено преобладание юных футболистов с гипокинетичес-
ким типом кровообращения (52 %) и снижение количества подростков с 
эу- (37 %) и гиперкинетическим типами кровообращения (11 %) (табл. 1). 
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Таблица 1 – Соотношение типов кровообращения у футболистов 
9–16 лет, %  

Возраст 
Тип кровообращения, % 

ГипоКТК ЭуКТК ГиперКТК 
9–10 (n = 23) 25 38 37 
11–12 (n = 21) 18 50 32 
13–14 (n = 19) 20 57 23 
15–16 (n = 21) 52 37 11 

 

Дальнейшие результаты исследования обработаны с учетом выяв-
ленных типов кровообращения в каждом возрастном периоде. 

В результате исследования выявлено, что во всех возрастных груп-
пах у юных футболистов с разным типом кровообращения прослеживают-
ся специфические особенности гемодинамики. Так при ГипоКТК основные 
показатели гемодинамики характеризуются более высокими значениями 
всех видов АД и самыми низкими значениями ЧСС, МОК, УОК (табл. 2–5). 

 
Таблица 2 – Основные гемодинамические показатели футболистов 

возрастной группы 9–10 лет соответственно типу кровообращения (n = 23) 
X ± m 

Гемодинамический  
показатель 

Тип кровообращения 
ГипоКТК ЭуКТК ГиперКТК 

Систолическое АД (мм. рт. ст) 94,2 ± 90,3 ± 84,0 ± 2,2 
Диастолическое АД (мм. рт. ст) 60,8 ± 60,8 ± 48,0 ± 5,7 
Среднее АД (мм. рт. ст) 71,9 ± 66,6 ± 60,0 ± 4,1 
Пульсовое АД (мм. рт.ст) 33,3 ± 33,3 ± 36,0 ± 5,5 
ЧСС (уд./мин) 73,1 ± 80,9 ± 82,8 ± 1,9 
Систолический объем (мл) 50,2 ± 55,7 ± 58,9 ± 2,4 
Минутный объем кровотока (л) 3,7 ± 0,1 4,5 ± 0,9 4,9 ± 0,1 

 
Таблица 3 – Основные гемодинамические показатели футболистов 

возрастной группы 11–12 лет соответственно типу кровообращения (n = 21) 
X ± m 

Гемодинамический  
показатель 

Тип кровообращения 
ГипоКТК ЭуКТК ГиперКТК 

Систолическое АД (мм. рт. ст) 101,0 ± 6,5 96,2 ± 7,7 97,3 ± 5,9 
Диастолическое АД (мм. рт. ст) 69,0 ± 2,2 61,3 ± 4,9 60,5 ± 7,2 
Среднее АД (мм. рт. ст) 79,7 ± 3,6 72,9 ± 5,3 72,8 ± 6,2 
Пульсовое АД (мм. рт. ст) 32,0 ± 4,5 34,8 ± 5,8 36,8 ± 6,1 
ЧСС (уд./мин) 72,0 ± 1,3 76,1 ± 1,5 85,9 ± 1,8 
Систолический объем (мл) 62,4 ± 0,3 68,1 ± 0,7 69,6 ± 1,5 
Минутный объем кровотока (л) 4,5 ± 0,1 5,2 ± 0,1 5,9 ± 0,1 
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Таблица 4 – Основные гемодинамические показатели футболистов 
возрастной группы 13–14 лет соответственно типу кровообращения (n = 19) 
X ± m 

Гемодинамический  
показатель 

Тип кровообращения 
ГипоКТК ЭуКТК ГиперКТК 

Систолическое АД (мм. рт. ст) 109,6 ± 8,7 103,3 ± 10,4 100,8 ± 9,5 
Диастолическое АД (мм. рт. ст) 66,1 ± 7,6 61,5 ± 7,1 58,8 ± 6,4 
Среднее АД (мм. рт. ст) 80,6 ± 7,8 75,4 ± 7,7 72,8 ± 7,1 
Пульсовое АД (мм. рт. ст) 43,6 ± 6,3 41,8 ± 6,9 42,1 ± 5,8 
ЧСС (уд./мин) 69,6 ± 2,4 74,5 ± 1,4 87,7 ± 2,5 
Систолический объем (мл) 66,6 ± 1,6 67,1 ± 1,1 68,5 ± 1,2 
Минутный объем кровотока (л) 4,6 ± 0,2 4,9 ± 0,1 5,9 ± 0,1 

 

Таблица 5 – Основные гемодинамические показатели футболистов 
возрастной группы 15–16 лет соответственно типу кровообращения (n = 21) 
X ± m 

Гемодинамический  
показатель 

Тип кровообращения 
ГипоКТК ЭуКТК ГиперКТК 

Систолическое АД (мм.рт.ст) 113,2 ± 6,4 110,6 ± 9,5 100,3 ± 4,7 
Диастолическое АД (мм.рт.ст) 70,5 ± 4,7 66,1 ± 6,0 54,6 ± 5,3 
Среднее АД (мм.рт.ст) 86,7 ± 7,5 82,8 ± 6,4 70,3 ± 4,5 
Пульсовое АД (мм.рт.ст) 42,7 ± 5,2 44,4 ± 4,6 45,4 ± 4,4 
ЧСС (уд/мин) 68,2 ± 1,4 74,2 ± 2,2 76,4 ± 1,7 
Систолический объем (мл) 64,1 ± 1,1 59,8 ± 2,9 68,8 ± 2,6 
Минутный объем кровотока 
(л) 

4,4 ± 0,1 4,7 ± 0,3 5,7 ± 0,1 
 
Данные показатели указывают на преобладание у юных футболистов 

с гипоКТК сосудистого компонента при поддержании оптимального уров-
ня кровообращения. По данным литературы, более высокие значения АД у 
детей с гипоКТК может быть обусловлено избыточной активацией у них 
ренин-ангиотензиновой системы и вазопрессина, а также повышенной спо-
собностью реабсорбции воды, направленной на сохранение объема цирку-
лирующей крови (Г. М. Яковлев, 1992; P. M. Хаматова, 2000 и др.). 

Следует отметить, что у юных футболистов с гиперКТК (сердечный 
тип кровообращения) более выражена механическая деятельность сердца 
(большие величины ЧСС, УОК, МОК). Можно предположить, что у лиц с 
гиперКТК приоритет имеют механизмы, обеспечивающие возможность 
быстрого снабжения тканей легко реализуемыми энергетическими суб-
стратами при сниженной капиллярно-тканевой диффузии кислорода (Яко-
влев Г. М. с соавт., 1992). 

По данным нашего исследования, при эуКТК более сбалансированы 
показатели сократительной функции сердца (УО) и тонус сосудов, т. е. 
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эуКТК по показателям сердечно-сосудистой системы занимает промежу-
точное положение между двумя другими типами, что указывает на наибо-
лее оптимальные соотношения параметров кардиогемодинамики и боль-
шую экономичность работы сердца у лиц с эуКТК. 

Таким образом, полученные данные могут свидетельствовать о спе-
цифическом развитии гемодинамики при разных типах кровообращения и, 
вероятно, взаимосвязаны с характером тренировочного процесса. Это свя-
зано с тем, что процесс адаптации на любом возрастном этапе, тип кровоо-
бращения направлен на формирование такой функциональной системы, 
которая позволяет сохранить на необходимом уровне основные константы 
всего организма. В данном случае – обеспечить необходимый уровень кис-
лорода к органам и тканям. 

В заключение следует подчеркнуть, что систематические занятия 
футболом в целом стимулируют естественный рост, физическое и функци-
ональное развитие организма, вызывая повышение большинства функцио-
нальных показателей в возрасте от 9 до 16 лет. Влияние регулярной мыше-
чной деятельности усиливает пластические процессы, тем самым ускоряя 
созревание тканей и органов. 

Занятия игровыми видами спорта как средство физического воспита-
ния расширяют адаптационные возможности системы жизнеобеспечения, 
в частности кардиореспираторной системы. Под влиянием систематичес-
ких занятий спортом в большой степени увеличивается объем сердца, его 
сократительная способность и, как следствие, возрастают параметры фи-
зической работоспоосбности и максимальное потребление кислорода 
(МПК). В целом занятия спортивными играми ускоряют процессы со-
зревания, благоприятно сказываются на становлении двигательных и веге-
тативных функций организма подростка. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения физи-

ческой надежности и готовности к высокопродуктивной деятельности бу-
дущих специалистов холодильной промышленности. Для этого проводится 
анализ литературных источников по вопросам ППФП, анкетирование 48 
руководителей подразделений различных предприятий, работающих в хо-
лодильной промышленности, хорошо информированных по поставленной 
проблеме. Анализируя полученные данные анкетирования, делаются вы-
воды об уровне требований к психофизиологической и психофизической 
подготовленности специалистов холодильной промышленности, выявляет-
ся действительный уровень физической готовности выпускников профи-
льных вузов к интенсивной продуктивной работе по данной специальнос-
ти, указывается необходимость дополнения программы физического вос-
питания элементами ППФП как одной из основных мер обеспечения тре-
буемого уровня всесторонней профессиональной подготовленности. 

Ключевые слова: психофизиологическая и психофизическая подгото-
вка, физическая надежность и готовность, профессионально-прикладная 
физическая подготовка, специалисты холодильной промышленности. 

 
Анотація. У статті розглядаються питання забезпечення фізичної 

надійності і готовності до високопродуктивної діяльності майбутніх фахі-
вців холодильної промисловості. Для цього проводиться аналіз літератур-
них джерел з питань ППФП, анкетування 48 керівників підрозділів різних 
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підприємств, що працюють у холодильній промисловості та добре поінфо-
рмовані з поставленої проблеми. Аналізуючи отримані дані анкетування, 
робляться висновки про рівень вимог до психофізіологічної і психофізич-
ної підготовленості фахівців холодильної промисловості, виявляється дій-
сний рівень фізичної готовності випускників профільних вишів до інтен-
сивної продуктивної роботи за цією спеціальністю, вказується необхідність 
доповнення програми фізичного виховання елементами ППФП як одного з 
основних заходів забезпечення необхідного рівня всебічної професійної 
підготовленості. 

Ключові слова: психофізіологічна і психофізична підготовка, фізична 
надійність і готовність, професійно-прикладна фізична підготовка, фахівці 
холодильної промисловості. 

 
Summary. In the article there are highlighted the issues of physical 

stability and preparedness for highly productive activity of the future specialists 
refrigeration industry. We made the analysis of the literature on PAPP, a survey 
of 48 heads of departments of various companies operating in the refrigeration 
industry, well-informed on the problem posed. After finishing analyzing the 
survey data, there were made conclusions about the level of requirements for 
psycho-physiological and psycho-physical readiness of specialists in 
refrigeration industry, was revealed the actual level of physical readiness of 
graduates of specialized universities for intensive productive work in this 
specialty, was indicated the need of supplement the program of physical training 
elements PAPP as one of the key measures to ensure the required level of 
comprehensive professional training. 

Key words: psychophysiological and psychophysical preparation, physical 
reliability and readiness, professionally – applied physical preparation, 
specialists in refrigeration industry.  

 
Постановка проблемы и актуальность. Холодильная промышлен-

ность является важной составляющей многих отраслей народного хозяйст-
ва. Сегодня трудно назвать хотя бы одну из отраслей, где не применяется 
холодильное оборудование.  

Одним из основных направлений холодильной промышленности яв-
ляется криогенная техника, холодильные машины и установки. Работа 
специалистов данного профиля проходит зачастую в сложных условиях и 
требует от них специальной психофизиологической и психофизической 
подготовленности. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами про-
фессионально-прикладной физической подготовки для работников различ-
ных профессий занимались в последние годы достаточно большое количе-
ство авторов (Р. Т. Раевский, А. О. Егорычев, В. И. Филинков, В. С. Маке-
ева, Г. А. Ямалетдинова, С. В. Халайджи, А. С. Парфенов и др.) [1, 2, 5, 7, 
8, 9, 10]. 
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Вместе с тем вопросы такой подготовки специалистов холодильной 
промышленности, в частности тех, кто работает с криогенной техникой и 
холодильными установками, разработаны недостаточно [6]. Это, на наш 
взгляд, в значительной степени снижает конкурентоспособность специали-
стов данного направления, их физическую надежность и готовность к вы-
сокопродуктивной производственной деятельности. 

Цель и задачи исследования – выяснить значение ППФП в струк-
туре общей профессиональной подготовки будущих специалистов холоди-
льной промышленности.  

Нас интересовало, в какой степени выполнение производственных 
заданий специалистов данного направления зависит от личного фактора; 
какова доля психофизиологической и психофизической подготовленности 
специалистов в успехе их профессиональной деятельности; каковы на се-
годняшний день в целом требования к профессионально-прикладной фи-
зической подготовленности (ППФП) таких специалистов, и будут ли эти 
требования повышаться в ближайшие годы; какой процент выпускников 
вузов готов трудиться с требуемой интенсивностью; в чем конкретно вы-
ражается недостаточный уровень ППФП специалистов данного направле-
ния; где и кем могут работать выпускники холодильных вузов данных спе-
циальностей, какие типовые производственные операции они будут выпо-
лнять, и какие качества и навыки необходимы им для успешной работы. 
Кроме этого, мы хотели выяснить: каковы наиболее эффективные пути 
обеспечения ППФП холодильщиков; обеспечивает ли традиционное физи-
ческое воспитание, осуществляемое в профильном вузе, необходимый  
уровень их ППФП, и что нужно сделать для ее повышения до требуемого 
уровня; следует ли продолжать специальную ППФП в условия производс-
твенной деятельности. 

Методы исследования: анализ литературных источников по про-
блеме ППФП, в том числе и для студентов, обучающихся по специальнос-
ти «Криогенная техника и технологии», анкетирование, статистическая об-
работка результатов. 

Изложение основного материала. Анкетный опрос проводился сре-
ди 48 руководителей подразделений различных предприятий, работающих 
в холодильной промышленности, хорошо информированных по постав-
ленной проблеме. В разработке вопросов анкеты были использованы мате-
риалы, представленные в работах Р. Т. Раевского и С. В. Халайджи [3, 4]. 

Опрос руководителей показал, что успешное выполнение производс-
твенных заданий, по их мнению, на 57,37 % зависит от личного фактора, 
в том числе на 61,24 % определяется психофизиологической и психофизи-
ческой надежностью и подготовленностью специалистов. Больше полови-
ны руководителей (71,2 %) считает, что требования к физической готовно-
сти специалистов в области холодильной техники со стороны жизнедеяте-
льности и профессиональной работы в условиях рынка достаточно высо-
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кие. 78,45 % признают, что эти требования в ближайшие годы будут по-
вышаться. Вместе с тем только 39,41 % респондентов полагают, что сегод-
няшние выпускники вузов готовы трудиться на предприятиях холодильной 
промышленности в том темпе и с той интенсивностью, которая требуется в 
современных рыночных условиях. Недостаточный уровень психофизиоло-
гической и психофизической подготовленности, по мнению опрошенных, 
чаще всего выражается в низкой работоспособности (55,67 %), высоком 
уровне заболеваемости (34,26 %) и существенных отклонениях в состоя-
нии здоровья (10,07 %).  

Опрос показал, что выпускники холодильных вузов данной специа-
льности могут работать проектантами-разработчиками холодильной тех-
ники, монтажниками бытовых и промышленных холодильных установок, 
в том числе кондиционеров, на предприятиях различного профиля, в част-
ном секторе. Они могут быть также механиками по техническому обслу-
живанию и ремонту холодильной техники на предприятиях мобильной 
связи, специалистами по обслуживанию и ремонту холодильных машин и 
установок на рефрижераторах, грузоперевозчиках различных предприяти-
ях пищевой промышленности.  

По мнению респондентов, от работников холодильной промышлен-
ности требуется сила, выносливость, вестибулярная устойчивость, навыки 
работы на высоте, смелость, решительность, координация движений, гиб-
кость суставов, ловкость (для монтажников). Необходим также высокий 
уровень развития эмоциональной устойчивости, оперативного мышления, 
внимания, реакции, стрессоустойчивости (для инженеров по организации 
эксплуатации систем кондиционирования, работа которых сопряжена с ря-
дом аварийных ситуаций, быстрым принятием решений). Работа по обслу-
живанию холодильных машин и установок требует совершенства механи-
змов терморегуляции, устойчивости к низким температурам, резким пере-
падам температур. Руководителям подразделений требуется высокий уро-
вень развития организаторских способностей, коммуникативности.  

Все вышеперечисленные качества и навыки были отмечены в отве-
тах 58–86 % опрашиваемых. При этом от 35 до 47 % респондентов отмети-
ли недостаток развития этих качеств у молодых специалистов, выпускаю-
щихся вузами.  

Основными путями обеспечения физической надежности и готовно-
сти будущих специалистов руководители назвали профессиональный от-
бор (54,83 %), профессиональное обучение (42,54 %) и специальную 
ППФП (39,24 %).  

72,32 % респондентов отметили, что традиционное вузовское физи-
ческое воспитание лишь частично обеспечивает необходимую для профес-
сиональной деятельности холодильщиков психофизиологическую и пси-
хофизическую подготовленность. В качестве решения этой проблемы 
49,56 % респондентов предложили включить в процесс физического вос-
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питания ППФП, направленную на формирование профессионально важ-
ных качеств и навыков. При этом 78,47 % руководителей считают, что 
специальную ППФП необходимо продолжать и в условиях производствен-
ной деятельности.. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований 
1. Требования к психофизиологической и психофизической подгото-

вленности специалистов холодильной промышленности в условиях рыно-
чной экономики достаточно высоки. Однако действительный уровень фи-
зической готовности выпускников профильных вузов к интенсивной про-
дуктивной работе по данной специальности им не соответствует. 

2. Одной из основных мер обеспечения требуемого уровня всесто-
ронней профессиональной подготовленности является психофизиологиче-
ская и психофизическая подготовка, которая должна осуществляться в 
условиях вузовского образования и процессе непосредственной производ-
ственной деятельности. Во время обучения в вузе она может осуществ-
ляться в рамках базового физического воспитания студентов с добавлени-
ем элементов профессионально-прикладной физической подготовки. Со-
держание этой подготовки должно уточняться и корректироваться в про-
цессе педагогических экспериментов, осуществляемых под руководством 
опытных педагогов, хорошо знакомых с особенностями будущей профес-
сиональной деятельности холодильщиков и в соответствии с требованиями 
данной профессии. 
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Анотація. У статті розглянуто історію створення, особливості функ-

ціонування та розвитку гімнастичного товариства «Сокіл» на Житомирщи-
ні. Мета дослідження полягала у вивченні історичної спадщини створення 
та діяльності гімнастичного товариства «Сокіл» у Житомирській області 
в 1910–1920 роках. Доведено, що житомирські та крошенські чехи висту-
пили засновниками гімнастичного товариства «Сокіл». Товариство розпо-
чало свою діяльність у місті Житомирі 17 жовтня 1910 року в приміщенні 
І гімназії. Встановлено, що роль гімнастичного товариства «Сокіл», яке 
сприяло розвитку фізичної культури і спорту в Житомирській області, вза-
галі не розглядалось в історії фізичної культури. Елементами діяльності 
сокільських товариств було навчання гімнастичних вправ, відкриття теат-
ральних гуртків, оркестрів, бібліотек тощо. Дослідження проводились 
шляхом вивчення матеріалів Державного архіву Житомирської області, 
Обласного краєзнавчого музею, історичних джерел обласної наукової 
бібліотеки ім. О. Ольжича. 

Ключові слова: гімнастичне товариство «Сокіл», фізична культура, 
спорт, Житомирщина, Волинь. 

 
Аннотация. В статье рассмотрено историю создания, особенности 

функционирования и развития гимнастического общества «Сокол» на Жи-
томирщине. Цель исследования состояла в изучении исторического насле-
дия создания и деятельности гимнастического общеста «Сокол» в Жито-
мирской области в 1910–1920 годах. Показано, что житомирские и кроше-
нские чехи выступили основателями гимнастического общества «Сокол». 
Общество начало свою деятельность в городе Житомире 17 октября 1910 
года в здании I гимназии. Установлено, что роль гимнастического общест-
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ва «Сокол», которое содействовало развитию физической культуры и спо-
рта в Житомирской области, вообще не рассматривалось в истории физи-
ческой культуры. Элементами деятельности сокольских обществ было 
обучение гимнастическим упражнениям, открытие театральных кружков, 
оркестров, библиотек и другое. Исследования проводились путем изучения 
материалов Государственного архива Житомирской области, Областного 
краеведческого музея, исторических источников областной научной биб-
лиотеки им. О. Ольжича.   

Ключевые слова: гимнастическое общество «Сокол», физическая ку-
льтура, спорт, Житомирщина, Волынь. 

 
Summary. The paper deals with the history, features and development of 

gymnastic society «Sokil» in the Zhytomyr region. The purpose of the study is 
to explore the historical heritage of creation and activity of the gymnastic socie-
ty «Sokil» in Zhytomyr region in 1910–1920. It is proved that Czechs in Zhyto-
myr and Kroshnia were the founders of gymnastic society «Sokil». The society 
started its activity in the city of Zhytomyr October 17, 1910 in the premises of 
high school. It was established that the role of gymnastic society «Sokil», which 
contributed to the development of physical culture and sports in the Zhytomyr 
region had not been studied in the history of physical culture. The elements of 
the activity of societies «Sokil» were teaching physical exercises, creation of 
theater groups, orchestras, libraries and so on. Research was conducted by ex-
amining the materials of the State Archives of Zhytomyr region, the regional 
museum, historical sources of the Regional Scientific Olzhych-Library. 

Keywords: gymnastic society «Sokil», physical culture, sports, Zhytomyr 
region, Volyn. 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Історія виникнення і дія-

льності фізкультурно-спортивних товариств і організацій, їх внесок у роз-
виток фізичної культури і спорту Житомирщини ще повністю не висвітле-
но, хоча є досить багато цікавих і яскравих сторінок. Без знань історичного 
минулого людині важко орієнтуватися в суспільному житті сьогодення та 
спрямовувати своє майбутнє в правильне річище. «…Кожного з нас веде 
у минуле свій шлях, єднає з ним свій живильний нерв. Звичайно, наскільки 
ми проникли в нього, залежить не єдино від нас самих, але святий наш 
обов’язок – вберегти набуток пам’яті людської, історії нашої от зубожіння 
та відсихання з нього бодай гілочки маленької, у міру сил – збагатити, роз-
ширити його і передати дітям у спадок» [3, с. 9]. Ці слова спонукали нас 
розповісти про історію діяльності гімнастичного товариства «Сокіл» 
на Житомирщині.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В умовах державотво-
рення в Україні докорінно переглядаються історичні аспекти, концептуа-
льні та методологічні засади розвитку теорії і практики фізичного вихо-
вання. Зародження, розвиток і функціонування фізичного виховання відбу-
валися в Україні специфічно. Як виразний, самостійний чинник національ-
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Рисунок 1 – Програма зльоту [4] 

но-культурного життя набув фізкультурно-спортивний рух в Україні на-
прикінці ХІХ століття [1, 2]. Значна роль у розвитку і започаткуванні в 

Житомирі і Волинській губернії фізи-
чної культури і спорту належала, на-
самперед, гімнастичному товариству 
«Сокіл». Особливо ця діяльність акти-
візувалася під час підготовки до про-
ведення I Всеслов’янського зльоту в 
Празі, присвяченого 50-річчю від за-
снування товариства «Сокіл», яке було 
заплановано на червень 1912 року 
(рис. 1). Вже 29 січня 1912 року прав-
ління Волинського товариства прове-
ло загальні збори, де розглянуло пи-
тання про підготовку і участь у зльоті 
[18, с. 3]. Готуючись до зльоту, члени 
Волинського товариства відшліфову-
ють свою майстерність на спортивних 
і благодійних концертних вечорах. 
У фондах обласного краєзнавчого му-
зею збереглося запрошення на один із 
таких вечорів меценату І. М. де Шоду-

ару від 28 квітня 1912 року: «Бажаючи розширити свою корисну діяль-
ність для всіх верств населения м. Житомира, товариство «Сокіл» сього-
дні влаштовує в залах благодійних зборыв музично-вокально-танцювальний 
вечір, під час якого члени товариства – соколки – візьмуть участь у гімна-
стичних вправах, запозичених гімназіархом паном Фреліхом із програми 
зльоту в місті Празі. 

Надсилаючи при цьому квиток першого ряду, правління товариства 
«Сокіл» сподівається, що Ви не відмовитеся прийняти його і, якщо мож-
ливо, надати посильну допомогу» [4]. 

У червні 1912 року проходить I Всеслов’янський сокільський зліт 
у Празі. Волинське товариство організовує екскурсію до Праги для всіх 
бажаючих. 28 квітня 1912 газета «Волынь» друкує оголошення такого змі-
сту: «З Житомира організовується поїздка до Праги на зльот чеських со-
колів, які представлять видатне видовище. У загальних вправах у Празі ві-
зьмуть участь 50 000 соколів. Вартість поїздки з 8-денним перебуванням 
у Празі з правом отримати місце на зльоті і безкоштовну квартиру 
коштуватиме близько 60 рублів. Екскурсія виїде з Житомира 10 червня» 
[19, с. 3]. 

Звичайно, нас усіх цікавлять результати виступів житомирських со-
колів на зльоті. Але, на жаль, відомі прізвища тільки двох учасників: Павла 
Івановича Каділіна (викладав історію і географію у ІІ гімназії міста Жито-
мира) [10] та В’ячеслава Антоновича Горака [4].  
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Метою статті є подання результатів дослідження про діяльність гім-
настичного товариства «Сокіл» на теренах Житомирщини (Волині).  

Викладення основного матеріалу. Насиченим на події і виступи 
для товариства «Сокіл» був 1913 рік. 18–20 квітня в Києві проходить ІІІ 
з’ їзд Російського сокільства, а 15–16 червня там само – зліт соколів Пів-
денно-Західного краю Росії. Усі заходи, які організовувало правління това-
риства протягом 1913 року, досить широко описували газети «Волынь», 
«Наша Волынь», «Жизнь Волыни». Відбувалися показові виступи, інтимні 
(для членів товариства) музично-танцювальні вечори в кращих залах міста 
Житомира за участю відомих на той час житомирських музикантів – скри-
паля Ф. Ф. Шмітта, піаніста Й. Й. Мединського та ін. Проведення таких 
виступів сприяло популяризації і розвитку фізичного виховання населення 
в місті Житомирі та на Волині.  

Досить знаковою подією для міста Житомира став спільний виступ 
відділень Волинського товариства «Сокіл», який відбувся 7 квітня 1914 
року в залі публічної бібліотеки. Задовго до початку виступу волинські га-
зети того часу неодноразово висвітлювали хід підготовки до проведення 
гімнастичного вечора. Наприклад, «Наша Волынь» від 21 березня 1914 р. 
зазначала: «Волинське гімнастичне товариство «Сокіл» існує всього 3 ро-
ки. Через нестачу коштів гурток у поточному зимовому сезоні не зміг ве-
сти регулярні гімнастичні вправи. 

А все ж таки товариство в другий день Великодня влаштовує публіч-
ний виступ, у якому візьме участь жіноча група «Сокола». Особливий ін-
терес цього вечора викликає прибуття на нього іногородніх відділень Во-
линського гімнастичного товариства «Сокіл» із сіл Високого і Околок. 
Прибудуть жіночі й чоловічі склади цих сокільних «гнізд», які на вечорі ви-
конають ряд гімнастичних вправ під оркестр пана Яворовського. Перед 
виступом сокільських груп буде запропоновано лекцию зі з'ясуванням задач 
майбутнього червневого сокільського зльоту в місті Петербурзі» [14, с. 3]. 

Газета «Жизнь Волыни» від 4 квітня 1914 року друкує програму со-
кільського вечора такого змісту: «1. Вправи із залізними ціпками у виконанні 
чоловічої групи високського відділення під керівництвом А. В. Граховця.  

2. Вільні рухи чоловічої групи околокського відділення під керівницт-
вом А. І. Гасала.  

3. Фігури з прапорцями околокської жіночої групи.  
4. Лекція П. І. Каділіна: а) коротка історична довідка про похо-

дження й розвиток російського сокільства; б) слов'янська взаємність на 
ґрунті сокільських зльотів;в) перший Всеслов'янський зліт 1912 року в 
м. Празі й Петроградський зліт 1914 року. 

5. Вправи з булавами жіночої групи села Високого.  
6. Вільні рухи дитячої групи високського відділення.  
7. Вправи з прапорцями житомирської жіночої групи  М. В. Фреліха.  
8. Вправи з булавами житомирської жіночої групи.  
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9. Народний гімн у виконанні військового оркестру Костромського 
полку під керівництвом Яворівського. 

Гімнастичні вправи йдуть під сокільскі мотиви. За роялем пан Скле-
ничка»  [9, с. 2].  

Наскільки успішним був виступ соколів, свідчать відгуки місцевих 
газет. Газета «Жизнь Волыни» від 10 квітня 1914 року так прокоментувала 
цю подію: «У другий день Великодня 7 квітня в залі публічної бібліотеки 
відбувся вечір Волинського «Сокола». Це був місцевий волинський зліт, пе-
рша проба спільно випробувати свої сили. Рано вранці із сіл Високого й 
Околок прибули соколи, соколки й дитяча група. Погода була тепла, соняч-
на, що дало можливість прибути до Житомира рідним і знайомим соколів 
із зазначеної місцевості до 8 1/2 годин вечора. Зал бібліотеки був перепов-
нений публікою, переважала чеська молодь. Вечір почався гімнастичними 
вправами високського й околокського відділень, вони виставили 5 груп: 2 
жіночі, 2 чоловічі й 1 дитячу. У цілому всіх, що виступили, було до 50 осіб. 
Якщо взяти до уваги, що ці сокільські «гнізда» існують менше року, то ус-
піхи їх треба визнати видатними. Видно методичну й піднесену роботу в 
усіх групах. Високське відділення представило чоловічу, жіночу й дитячу 
групи під керуванням пана Граховця. Останні дві працювали так добре, що 
публіка виражала щирий жаль з приводу того, що діти не повторили свій 
номер. Околокські соколи – видні і рослі – теж бездоганно виконали свої 
досить важкі й складні фігури під керуванням пана Гасала. 

Теоретичною частиною програми була лекція секретаря товарист-
ва П. І. Каділіна. Сутність сокільської ідеї лектором з'ясована в таких по-
ложеннях: 

а) перше завдання сокольства як і будь-якої гімнастики полягає у фі-
зичному вихованні; 

б) друге гасло виражається фразою засновника цієї гімнастики Ти-
рша: «Міцність – у м'язах, чесність – у думках, відданість – у серце своє-
му народові»; 

в) за кінцеву мету «Сокіл» ставить слов'янську взаємність, що здій-
снюється в періодичних сокільських зльотах. 

Не вдаючись до політиканства, не належачи до жодної політичної 
партії, «Сокіл» прагнув тільки до блага й щастя свого народу. 

У другому відділенні були два виступи жіночої групи житомирсько-
го «Сокола» під керуванням пана Фреліха. Група була маленька, але сокол-
ки, за загальним визнанням, зразково з ідеальним ритмом виконали свої 
фігури.  

Усі виступи високського, околокського й житомирського загонів ві-
талися бурхливими оплесками. Програма закінчилася народним гімном, ви-
конаним оркестром під диригуванням Яворовского» [10, с. 3]. 

А ось відгук газети «Наша Волынь»: «Вечір Волинського гімнастич-
ного товариства «Сокіл», що відбувся 7 квітня, пройшов дуже вдало. Зал 
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публічної бібліотеки був переповнений. Виступи соколок і соколів були оці-
нені й нагороджені дружними оплесками публіки, що досить уважно 
стежила за чудовим виконанням партій кожної групи. Особливу увагу 
мала жіноча житомирська група, що на диво чисто виконала свій номер із 
прапорами, а потім з булавами. Успіху вечора сприяла лекція П. І. Каділі-
на, що поділивсяіз аудиторією своїми враженнями від зльоту сокільства в 
Празі й про його значення» [15, c. 3].  

Неможливо пройти осторонь від зворушливого листа, якого надісла-
ло житомирське товариство своїм колегам до сіл Високе та Окілок 26 квіт-
ня 1914 року. 

9 травня 1914 року М. В. Фреліх разом зі своїми колегами організу-
вав і провів сокільське свято у ІІ чоловічій гімназії міста Житомира. Ма-
буть, щоб показати, наскільки відсталою була потішна гімнастика, яка 
входила до програми навчальних закладів Росії. М. В. Фреліх для порів-
няння включив до програми свята елементи сокільської гімнастики: 

- зустрічний марш учнівського оркестру; 
- прості вправи для учнів підготовчого класу (потішна гімнастика); 
- вправи з палицями для учнів 4–7-х класів (сокільська гімнастика); 
- складні вправи для учнів 1-го класу (потішна гімнастика); 
- вправи з прапорцями для учнів 3-го класу (сокільська гімнастика); 
- вправи трійками для учнів 2-го класу (потішна гімнастика); 
- вправи на гімнастичних приладах (сокільська гімнастика); 
- вправи з рушницями для учнів 4-го класу (потішна гімнастика); 
- змагання груп в естафетному бігові (сокільська гімнастика); 
- вільні рухи (сокільська гімнастика); 
- вправи з булавами (сокільська гімнастика); 
- піраміди (сокільська гімнастика); 
- марш (муз. Манна) у виконанні учнівського оркестру; 
- гімн «Боже, царя храни» [11, с. 3]. 
Починаючи з травня 1914 року, товариство на тривалий термін орен-

дує залу і майданчики публічної бібліотеки. «Гімнастичні вправи відбува-
тимуться в гарну погоду на відкритому повітрі на майданчику двору, а в 
непогоду –  у залі бібліотеки. Чоловічі відділення будуть займатися по по-
неділках і четвергах, жіночі – по вівторках і п'ятницях з 6.30 до 7.30 вечо-
ра. Запис о сьомій годині вечора черговим членом правління товариства 
«Сокіл» [16, с. 3].  

Велику зацікавленість сокільською гімнастикою почали проявляти 
підлітки, про що в газеті «Наша Волынь» від 7 червня 1914 року дізнаємо-
ся: «Волинське гімнастичне товариство «Сокіл», завдяки енергійним ста-
ранням членів правління, успішно розвивається, організовано нові дитячі 
групи. Вправи в сокільській гімнастиці виконуються регулярно й відвіду-
ються учасниками й учасницями охоче й акуратно. За навчання встанов-
лено правлінням плату по 75 копійок у тиждень» [17, с. 3]. 
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Напередодні Першої світової війни Волинське товариство налічувало 
217 членів (169 чоловіків і 48 жінок). Під час війни товариство не припи-
нило своєї діяльності, незважаючи на те, що 105 соколів були призвані до 
діючої армії [5]. 23 серпня 1914 року в чеській колонії на Крошні відбулися 
загальні збори, на яких «було зроблено запис чеських добровольців до Київ-
ської дружини й засновано допоміжну дружину чехів. …Потрібно відзна-
чити, що з багатьох чеських родин відправилося на війну досталь бійців. 
На зборах записалося 20 добровольців, що становить 10 % від усього чо-
ловічого населення. Жінки також виявили велике бажання йти на допомо-
гу, про що буде повідомлено дамському комітету в Києві» [12, с. 4]. Такі 
самі збори пройшли в колоніях Окілок, Високе та ін. На засіданні 25 вере-
сня того самого року житомирські соколи вирішили виділити матеріальну 
допомогу пораненим бійцям. Працюючи далеко від своєї батьківщини, 
чехи всіляко допомагали здолати одвічного свого завойовника – Німеччи-
ну [20, с. 3]. В окупованому німцями Житомирі Волинське гімнастичне то-
вариство «Сокіл» працювало підпільно, а тому документальних підтвер-
джень про його роботу за цей період майже не збереглося. 

Крошенське товариство «Сокіл» розпочало свою діяльність у серпні 
1917 року. Організував товариство Стефан Франце-Антонович Томан. 
С. Томан народився 8 листопада 1894 року в сім’ ї перших крошенських че-
ських переселенців. Навчався у місцевому двокласному училищі (школі). 
У 1915 році був призваний на військову строкову службу. Спочатку його 
мали направити для проходження служби на Чорноморський флот, але доля 
впорядкувала інакше – і Стефан проходить службу у Чехословацькому 
стрілковому полку і 1-му лейб-гвардійському корпусі. Там він стає членом 
гімнастичного спортивного товариства «Сокіл». Фізично обдарований від 
природи, Стефан досконало опановує такі види спорту, як футбол, легка 
атлетика, французька та сокільська боротьба, важка атлетика, сокільська 
гімнастика [6, с. 26; 8, с. 3]. 

Після закінчення військової служби у званні старшого унтер-офіцера 
С. Томан наприкінці червня 1917 року повертається до рідної домівки. 
Разом із 29-річним Йосипом Бубеном, який обійняв посаду голови прав-
ління, Стефан Томан при місцевому двокласному училищі (чеській школі) 
організовує гімнастичне товариство «Сокіл». Вже наприкінці 1917 року 
товариство налічувало 80 членів. Серед перших членів товариства були: 
Йосип і В’ячеслав Томани, Ганна Кноблах, Олександр і Антон Спали, Ма-
рія Копецька, Ганна і Антон Капшуки, В’ячеслав і Марія Трукси, Антон 
Балон, Іван і Антон Шипелі, Йосип Малі, Максим Карабанов (колишній ін-
структор гімнастики 44-го Камчатського полку), Антон Влодек (Влодак), Дми-
тро Бездєтко, Іван, Євгенія і Єлизавета Тихі, Емілія Соучек (Совчек), Йосип 
Коларжик, Йосип Яндура, Григорій Тишкевич та інші [7, с. 86–101] (рис. 2). 

У 1917 році працювало три відділення: дитяче (вік – від 7 років), жі-
ноче (від 15 років і доросліші), чоловіче (від 16 років і доросліші). Заняття 
з гімнастики та легкої атлетики проводилися тричі на тиждень в одній із 
кімнат училища (школи) та надворі у 15 квадратних саженів.   
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Рисунок 2 – Члени крошенського товариства «Сокіл», 1918 р.  
 

Висновки. Діяльність гімнастичного товариства «Сокіл» на теренах 
Житомирської області на початку ХХ століття сприяла економічному зрос-
танню регіону, ознайомленню місцевого населення з сокільською гімнас-
тикою, розбудила прагнення людей до об’єднання, породила безпосередні 
контакти української молоді з чеськими соколами. Створення гімнастич-
них товариств «Сокіл» на Житомирщині в 1910 році було закономірним 
процесом у тогочасній історичній ситуації. 

Перспективи подальших досліджень спрямовані на вивчення істо-
ричної спадщини діяльності житомирських соколів.   
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Анотація. У статті аналізується проблема розвитку стрибучості в 

студентських волейбольних командах аграрного вишу. Розглядаються дані, 
отримані в результаті тестування гравців жіночої та чоловічої волейболь-
них команд. Встановлено достовірне підвищення результатів після засто-
сування на тренувальних заняттях комплексу вправ для розвитку стрибу-
чості. 

Ключові слова: стрибучість, комплекс вправ, волейбольна команда. 
 
Аннотация. В статье анализируется проблема развития прыгучести в 

студенческих волейбольных командах аграрного вуза. Рассматриваются  
данные, полученные в результате тестирования игроков женской и мужс-
кой волейбольных команд. Установлено достоверное повышение результа-
тов после применения на тренировочных занятиях комплекса упражнений 
для развития прыгучести. 

Ключевые слова: прыгучесть, комплекс упражнений, волейбольная 
команда. 

 
Summary. The article analyzes the problem of development of jumping 

ability in volleyball the teams student of the agrarian University. We consider 
data obtained by testing players in the women's and men's volleyball teams. We 
found a significant increase of the results after applying the training sessions of 
exercises for developing jumping ability. 

Keywords: jumping, exercise program, volleyball team. 
 

Постановка проблеми та її актуальність. Волейбол як спортивна 
гра захоплює своєю видовищністю, наявністю великої кількості техніко-
тактичних прийомів. Завдяки динамічності, емоційності, прояву індивідуа-
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лізму і колективізму гравців, волейбол, на думку багатьох фахівців у галузі 
фізичної культури і спорту, є одним із ефективних чинників всебічного фі-
зичного розвитку [3, 11]. 

В аграрному виші волейбол включений до програми з фізичного ви-
ховання студентів і організується, як правило, у трьох основних напрямах: 
заняття в спеціальних медичних групах (оздоровчий волейбол), заняття у 
групах загальнофізичної підготовки, де волейболу відводиться певне місце 
(власне фізвиховання) і заняття в спортивних секціях з волейболу (студент-
ський спорт) [3]. 

Сучасний волейбол ставить до фізичного розвитку волейболіста ви-
сокі вимоги. Кожен гравець бере участь як у нападі, так і у захисті, що по-
требує гарної швидкісно-силової підготовки, а багаторазове варіативне ви-
конання технічних прийомів і тривалість гри вимагають особливої витри-
валості [9]. 

Стрибучість є однією з основних форм прояву швидкісно-силових 
якостей. Стрибкова діяльність переважає в змагальному процесі волейбо-
лістів. Доведено, що 90–95 % виграшу очок у грі досягається боротьбою 
над сіткою (блок, напад), тому стрибкова підготовка волейболістів має бу-
ти на високому рівні [10].  

На сучасному етапі розвитку студентського спорту арсенал методич-
них і наукових розробок з проблеми підвищення якості тренувального 
процесу та ефективності змагальної діяльності більшості студентських ко-
манд є недостатнім. 

Більшість засобів стрибкової підготовки в тренуванні студентської 
команди за своєю динамічною та кінематичною структурою не відпові-
дають основним руховим діям волейболістів. Ця проблема набуває особ-
ливого значення, коли команда вищого навчального закладу укомплекто-
вана студентами, які навчаються на різних курсах і мають різну фізичну 
підготовку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі розвитку стри-
бучості приділяли увагу багато авторів. Ю. В. Верхошанський визначає 
стрибучість як прояв узгодженої діяльності всього опорно-рухового апара-
ту людини та центральної нервової системи. Автор вважає, що в основі 
стрибучості лежить «вибуховий» характер роботи м’язів, для прояву якого 
потрібна високий ступінь досконалості таких показників діяльності 
центральної нервової системи, як сила збуджувального і гальмівного про-
цесів, рівновага між ними і функціональна рухливість цих процесів [4]. 

А. П. Матвєєв, С. Б. Мельник розглядають стрибучість як комплекс-
ну специфічну якість, що складається з поєднання кількох провідних якос-
тей:сили, швидкості та спритності [6]. 

Стрибки як засіб розвитку швидкісно-силових якостей досліджують 
А. В. Бєляєв, Є. В. Фомін. Автори зазначають, що під час розвитку стрибу-
чості необхідно враховувати взаємодію вправ різної спрямованості, тому 
що під час невірно підібраної послідовності виконання вправ кінцевий ре-
зультат може бути протилежним від запланованого [2, 9]. 
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В. В. Афанасьєв, В. К Щербаченко визначили ступінь впливу окре-
мих  вправ на розвиток фізичної якості стрибучості у студентів [1]. 

Дослідження показують, що високого рівня розвитку швидкісно-
силових якостей, зокрема стрибучості, можна домогтися лише при викори-
станні всіх основних засобів і їх раціональному поєднанні. При цьому ви-
бір вправ, їх обсяг та інтенсивність повинен залежати від рівня фізичної 
підготовленості спортсменів, а також завдань, що вирішуються на цьому 
етапі педагогічного процесу [2, 5, 6]. 

Дослідження Р. І. Подзерка, В. І. Проненка показали, що від рівня 
розвитку фізичних якостей і здібностей, специфічних для гри у волейбол, 
залежить володіння техніко-тактичними навичками. Чим вищий рівень ро-
звитку спеціальних якостей і здібностей, тим швидше можна оволодіти ос-
новами техніки і тактики волейболу [8]. 

Мета дослідження – експериментально довести ефективність вико-
ристання  комплексу вправ для підвищення розвитку стрибучості гравців  
волейбольних команд аграрного університету. 

Завдання дослідження: 
1 Дослідити рівень стрибучості у студентів, що займаються волейбо-

лом в аграрному ВНЗ. 
2. Провести порівняльний аналіз і визначити ефективність системи 

вправ для підвищення рівня стрибучості волейболістів. 
Виклад основного матеріалу. У дослідження взяли участь 22 гравці 

студентських збірних команд з волейболу Сумського національного аграр-
ного університету. Із них 8 жінок і 14 чоловіків. Дослідження проводилось 
з вересня 2014 по березень 2015 року. 

На першому етапі дослідження нами були вивчені дані спеціальної 
наукової літератури про розвиток стрибучості у студентів, які займаються 
волейболом. 

На другому етапі ми провели попереднє тестування рівня стрибучос-
ті гравців чоловічої та жіночої волейбольних команд. На третьому етапі на 
тренувальних заняттях бул впроваджено розроблений комплекс вправ для 
розвитку стрибучості, який викоонувався гравцями 3 рази на тиждень про-
тягом 5 місяців. 

На четвертому етапі ми провели повторне тестування. Після цього 
було проведено оброблення результатів за допомогою математичної стати-
стики, зроблено порівняльний аналіз і сформульовано висновки. 

Розвиток стрибучості волейболістів визначався за допомогою таких 
контрольних вправ: 

1. Стрибок у висоту з місця поштовхом двома ногами (см) – три 
спроби (оцінюється краща спроба). 

2. Стрибок у висоту з розбігу поштовхом двома ногами з торканням 
рукою мітки на максимальній висоті (см) – три спроби (оцінюється краща 
спроба). 

3. Те саме, що в попередньому тесті, але визначається різниця між 
величиною максимальної висоти діставання і показником висоти, зафіксо-
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ваної у гравця з витягнутою вгору рукою – три спроби (оцінюється краща 
спроба). 

4. Стрибкова витривалість. Стрибки на «оптимальну» висоту з місця 
поштовхом двох ніг (до зросту юнака додати 1 м, до зросту дівчини – 
80 см) з діставанням відмітки двома руками (кількість стрибків) одна спро-
ба. Спроба закінчується з першим недіставанням мітки.  

Ми запропонували комплекс вправ для розвитку стрибучості у грав-
ців жіночої та чоловічої волейбольних команд аграрного вишу, який мож-
на умовно поділити на чотири  групи. Перша група – це вправи з обтяжен-
ням і опором для вибіркового розвитку сили окремих м’язових груп. Друга 
група – стрибкові вправи з різним ступенем обтяження, а також в умовах, 
що утруднюють їх виконання. Третя група – стрибкові вправи без обтя-
ження. Четверта група – спеціальні вправи (нападні удари, блокування та 
їх імітація). Ці вправи спрямовані не лише на розвиток стрибучості, але й 
на підвищення ступеня її реалізації у змагальній діяльності. 

Для виконання комплексу студенти поділялись на групи. До першої 
групи входили студенти 1–2-го курсів до другої – 3–5-го курсів. Комплекс 
вправ для розвитку стрибучості виконувався методом колового тренуван-
ня. Інтенсивність і кількість виконання вправ у групах відповідала фізич-
ній підготовці студентів. 

Для вирішення поставленої мети у вересні було проведено тестуван-
ня рівня розвитку стрибучості, за результатами якого можна зробити ви-
сновки, що показники гравців жіночої волейбольної команди знаходяться 
на рівні, який визначається як низький. Аналіз отриманих результатів по-
переднього тестування гравців чоловічої волейбольної команди показав, 
що показники стрибка у висоту з місця та у висоту з розбігу поштовхом 
двома ногами знаходяться на рівні нижчому за середній, а стрибкова ви-
тривалість має середній рівень розвитку. 

На підставі отриманих даних ми зробили висновок про необхідність 
впровадження комплексу для розвитку стрибучості у студентських волей-
больних командах аграрного ВНЗ. 

Наступним етапом було визначення підсумкового рівня розвитку 
стрибучості. Порівняльний аналіз показав, що у жіночій команді показники 
стрибка у висоту з місця (тест № 1) та у висоту з розбігу поштовхом двох ніг 
(тест № 2) змінився з низького рівня до нижчого від середнього; показники 
тесту № 3 залишились на рівні нижчому від середнього; у тесті № 4 показ-
ники змінились із середнього рівня до вищого від середнього (табл. 1). 

Судячи з показників результатів попереднього і заключного тестуван-
ня розвитку стрибучості у гравців чоловічої волейбольної команди, виявле-
но: результати стрибка у висоту з місця та стрибка у висоту з розбігу по-
штовхом двох ніг змінився з рівня нижчого за середній до середнього рівня; 
у тесті № 3 залишився середній рівень; рівень стрибкової витривалості (тест 
№ 4) виріс із середніх показників до вищого за середній (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Середні показники розвитку стрибучості у чоловічій і 
жіночій студентських командах з волейболу 

№ Тестова вправа стать 
Показник 

вересень березень 
Ẋ S1 Ẋ2 S2 

1 Стрибок у висоту з місця  
поштовхом двома ногами (см) 

жін. 40,2 1,32 44,4 1,55 
чол. 45,4 1,21 50,2 1,24 

2 Стрибок у висоту  з розбігу  
поштовхом двома ногами  
з торканням рукою мітки  
на максимальній висоті (см) 

жін. 255 0,17 260 0,22 

чол. 280 0,13 287 0,15 

3 Різниця між величиною максима-
льної висоти діставання і показни-
ком висоти, зафіксованої у гравця  
з витягнутою угору рукою 

жін. 49,1 0,11 54,2 0,09 

чол. 55,3 0,82 63,1 0,84 

4 Стрибки на «оптимальну» висоту  
з місця поштовхом двох ніг (разів) 

жін. 30,2 0,14 35,3 0,12 
чол. 47,2 0,10 54,2 0,12 

 
Як ми бачимо з результатів тестування гравців волейбольних команд 

аграрного ВНЗ, показники рівня стрибучості зросли як в чоловічій збірній, 
так і в жіночій (p < 0,05). Але в чоловічій волейбольній команді ці показ-
ники зросли до більш високого рівня. 

Висновки. За результатами проведеного аналізу фахових науково-
методичних джерел нами обгруновано важливість і необхідність викори-
стання на тренувальних заняттях волейболістів вправ для розвитку стри-
бучості. 

Результати попереднього дослідження початкового рівня розвитку 
стрибучості в жіночій і чоловічій волейбольних командах мали низький і 
нижчий за середній рівень. 

Використано і впроваджено в практику комплекс вправ для розвитку 
стрибучості гравців жіночої та чоловічої волейбольних команд аграрного 
вишу. 

Після проведення експерименту нами виявлений статистично досто-
вірний приріст показників стрибучості. У чоловічій волейбольній команді 
показники зросли до більш високого рівня, ніж у жіночій. В обох командах 
значно зросли показники розвитку стрибкової витривалості. 

Перспективи подальших досліджень. Розроблення програми фізи-
чної підготовки волейболістів, яка враховувала б особливості діяльності 
гравців у різних амплуа. 
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Анотація. У роботі доведено результативність розробленої методики 

проведення навчально-тренувального процесу з акцентом на розвиток ми-
слення, що сприяє підвищенню рівня технічної підготовленості, що, в свою 
чергу, необхідно для зростання результатів у змагальній діяльності спорт-
сменів, які спеціалізуються в спортивній аеробіці. Пропонуються тести фі-
зичної підготовленості, технічної майстерності, також тести, які визнача-
ють рівень мислення шляхом самостійного розроблення комплексів комбі-
націй і їх виконання під відповідний музичний супровід. Розроблена мето-
дика показала ефективність і впроваджена в навчально-тренувальний про-
цес зі студентами УкрДУЗТ, які спеціалізуються у спортивній аеробіці. 

Ключові слова: технічна підготовленість, фізична підготовка, спор-
тивна аеробіка, мислення, тестування. 

 
Аннотация. В работе доказана результативность разработанной ме-

тодики проведения учебно-тренировочного процесса с акцентом на разви-
тие мышления, которое воздействует на повышение уровня технического 
мастерства, что, в свою очередь, необходимо для возрастания результатов 
в соревновательной деятельности спортсменов, специализирующихся в 
спортивной аэробике. Предлагаются тесты физической подготовленности, 
технического мастерства, а также тесты, определяющие уровень мышления 
путем самостоятельной разработки комплексов комбинаций и их выполнения 
под соответствующее музыкальное сопровождение. Разработанная методика 
показала эффективность и внедрена в учебно-тренировочный процесс со сту-
дентами УкрГУЖТ, специализирующимися в спортивной аэробике.  
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Ключевые слова: техническая подготовка, физическая подготовка, 
спортивная аэробика,  тестирование. 

 
Summary. In the proven performance of the developed methods of train-

ing process with accent on the development of thinking, thereby increasing the 
level of technical preparedness of growth results in the competitive activities of 
athletes who specialize in sports aerobics. The paper proposed tests of physical 
fitness, technical skills are also tests that determine the level of independent 
thinking by developing complex combinations and their implementation in appro-
priate musical accompaniment. The method has proven its effectiveness and intro-
duced to the training process UkrSURT students specializing in sports aerobics. 

Key words: technical training, physical training , sports aerobics, thinking, 
testing.  
 

Вступ. Змагальна діяльність у спортивній аеробіці висуває високі 
вимоги до розвитку фізичної, технічної та психологічної підготовки спорт-
сменів. Однією з найважливіших сторін підготовленості, яка забезпечує 
ефективну змагальну діяльність, є рівень прояву мислення. Однак пробле-
ма реалізації фізичного та технічного потенціалу спортсменів, що спеціалі-
зуються в спортивній аеробіці, на основі формування психофізіологічних 
якостей на прикладі мислення на сьогодні ретельно не розглянута. Розви-
ток мислення дозволить підвищити рівень реалізації фізичної, технічної 
підготовленості у змагальній діяльності [2, 3, 5, 8].  

Мета дослідження – розробити методику розвитку мислення студен-
тів-спортсменів, які спеціалізуються в спортивній аеробіці, як чинника 
підвищення рівня фізичної та технічної підготовленості. 

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводилось на базі 
Українського державного університету залізничного транспорту (далі –
УкрДУЗТ). У досліджені брали участь 30 студенток груп спеціалізації 
«Спортивна аеробіка» віком від 17 до 21 року, які були поділені на дві гру-
пи по 15 спортсменок. Контрольна група (КГ) займалася за традиційною 
методикою тренувань, експериментальна група (ЕГ) – за пропонованою 
методикою, яка включала підвищений обсяг та інтенсивність рухових дій, 
ефективні засоби та методи спеціальних вправ, що дозволяло цілеспрямо-
вано розвивати функцію мислення у спортсменів-аеробістів. Обидві групи 
займалися 4 рази на тиждень по 2 години (8 годин на тиждень). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку мис-
лення, залежність від рівня технічної підготовленості знайшло своє відо-
браження у дослідженні Разумової Л. В. [8]. 

У своїх працях автори Л. Д. Назаренко (2001, 2004), Е. Б. Мякінченко 
(2002), Л. В. Сиднєва (2002) доводять, що тренувальні навантаження не 
тільки оптимізують роботу функціональних систем, а й активізують інте-
лектуальні якості.  

За результатами аналізу наукової та науково-методичної літератури 
з’ясовано, що проблема розвитку пізнавальних процесів спортсменів сту-
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дентського віку, які спеціалізуються в спортивній аеробіці, не була ретель-
но вивчена, що дає можливість вивчити залежність динаміки підвищення 
фізичної підготовленості та технічної підготовленості від рівня мислення 
та необхідність розробити методику проведення навчально-тренувального 
процесу зі спортивної аеробіки для студентів-спортсменів у ВНЗ. 

Результати дослідження: Для розроблення методики розвитку мис-
лення для підвищення фізичної та технічної підготовленості необхідно: 

- теоретично обґрунтувати значущість розумових процесів як основ-
ного компонента підвищення фізичної та технічної підготовленості студе-
нток-спортсменок 17–21 років, що спеціалізуються у спортивній аеробіці; 

- впровадити розроблену та обґрунтовану методику розвитку мис-
лення в навчально-тренувальний процес для спортсменів збірної команди 
зі спортивної аеробіки УкрДУЗТ [3, 8]. 

При розробленні методики враховувались структурна складність ае-
робіки, багата різноманітність її засобів, що говорить про спрямованість 
і зміст навчально-тренувального процесу. До розроблюваної методики 
включались зміст засобів, комплекс методів і методичних прийомів на-
вчання та тренування, розроблялись критерії оцінювання мислення, тести 
оцінювання фізичної та технічної підготовленості. Використовувались 
прийоми педагогічного впливу для активізації розумових процесів, які під-
вищують результативність процесу формування мислення [8]. 

Методика розвитку мислення включала такі завдання: 
- навчити спортсменок виявляти ефективні, оригінальні способи, ва-

ріації виконання хореографічних, гімнастичних, акробатичних елементів; 
- навчити спортсменок проявляти артистичність, індивідуальну вираз-

ність, виконавчу майстерність;  
- навчити встановлювати контакт із глядачами; 
- навчити оцінювати змагальне оточення з метою коригування про-

грами виступу в залежності від напруги спортивної боротьби; 
- навчити своєчасно змінювати складні та ризиковані елементи при 

виникненні несприятливих ситуацій для спортсменів;  
- навчити надавати оцінку виконання змагального завдання іншими 

спортсменами, виявляти помилки та вміти їх усувати; 
- навчити виявляти відповідність змісту програми виступу характеру 

музичного супроводу, індивідуальним особливостям і можливостям, вміти 
обґрунтовувати свої думки;  

- навчити виявляти ступінь складності рухових дій, які складають 
зміст композиції; 

- після змагань вміти проводити аналіз виступів своєї команди та ко-
манд-суперниць, надавати оцінку готовності спортсменів-учасників;  

- вміти проводити аналіз змагань, давати оцінку організації змагань 
і рівню їх проведення; 

- навчити встановлювати способи удосконалення свого результату 
з метою його підвищення на майбутніх змаганнях;  

- навчити оцінювати фізичну та технічну готовність і прогнозувати 
результат на майбутніх змаганнях. 
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У роботах багатьох авторів стверджується, що від рівня мислення 
безпосередньо залежить технічна та артистична підготовка спортсменів. 
Підвищуючи рівень мислення, спортсмени швидше опановують елементи, 
різноманітні поєднання танцювальних, акробатичних зв’язок, проявляють 
здібність виявляти оригінальні варіації виконання ефективних засобів ви-
разності тощо [1, 4, 10].  

Основними принципами розробленої методики є поступове усклад-
нення завдань. Наводимо короткий опис складових методики: 

- виконання простої послідовності технічних елементів; 
- виконання простих технічних елементів за встановлений час; 
- виконання простих технічних елементів з пересуванням по майдан-

чику; 
- виконання простих технічних елементів у поєднанні з танцюваль-

ними зв’язками, напівакробатичними та акробатичними елементами або 
в поєднанні з виконанням елементів, які прикрашають композицію, робля-
чи її більш видовищною; 

- виконання опанованих технічних елементів у складі команди (оці-
нюється синхронність виконання елементів); 

- виконання простих технічних елементів у поєднанні з виконанням 
взаємодій і підтримок. 

Після опанування техніки виконання простих елементів елементи 
поступово ускладнюються. Ситуації на навчально-тренувальних заняттях 
постійно змінюються, ускладнюються, прирівнюються до змагальних. Тех-
нічні елементи, взаємодії, підтримки також постійно ускладнюються, пос-
тупово збільшується обсяг рухової інформації [5, 6].  

Моделювання змагальних ситуацій на навчально-тренувальних за-
няттях потребує від спортсменів мобілізації усіх сформованих вмінь і на-
вичок, сприяє розвитку здібності проявляти рівень мислення у несприят-
ливих ситуаціях. 

Під час проведення експерименту встановлено, що від рівня мислен-
ня залежить рівень фізичної підготовки. За динамікою фізичної підготов-
леності велося спостереження за такими тестами (табл. 1) [7, 9]: 

- стрибки на двох ногах через скакалку за 1 хв. (кількість разів): 
«відмінно» – 155 і більше, «добре» – 140–154, «задовільно» – 129–139, 
«незадовільно» – 128 і менше; 

- нахил тулуба вперед з положення сидячи (у см): «відмінно» – 19 
і більше, «добре» – 16–18, «задовільно» – 12–15, «незадовільно» – 11 
і менше; 

-  нахил тулуба вперед з положення стоячи на гімнастичній лаві 
(у см): «відмінно» – 18 і більше, «добре» – 14–16, «задовільно» – 9–13, 
«незадовільно» –  менше ніж 7; 

- човниковий біг 4×9 м (у секундах): «відмінно» – 10.0–10.2, «доб-
ре» – 10.3–10.7, «задовільно» – 10.8–11.0, «незадовільно» – 11.0 і більше; 
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- з вису на гімнастичній стінці піднімання прямих ніг до торкання 
стінки (кількість разів): «відмінно» – 10 і більше, «добре» – 8–9, «задовіль-
но» – 6–7, «незадовільно» – 5 і менше; 

- піднімання тулуба в сід за 1 хв. (кількість разів): «відмінно» – 43–
47, «добре» – 39–42, «задовільно» – 30–38, «незадовільно» – 29 і менше; 

- згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів): «від-
мінно» – 19–24, «добре» – 15–18, «задовільно» – 11–14, «незадовільно» – 
10 і менше. 

 
Таблиця 1 – Динаміка змін показників фізичної підготовленості 

№ 
Тести фізичної  
підготовленості 

Середні показники  
фізичної підготовленості 
ЕГ КГ 

1 
Стрибки на двох ногах  
через скакалку 

155.0 ± 5 165.0 ± 5 148.0 ± 5 150.0 ± 5 

2 
Нахил тулуба вперед  
з положення сидячи 

18.0 ± 2 21 ± 2 15.0 ± 1.6 18.0 ± 2 

3 
Нахил тулуба вперед  
з положення стоячи 

15.0 ± 1.6 17.0 ± 2 10.0 ± 2 12.0 ± 1,8 

4 Човниковий біг 4×9 м 10.4 ± 1.8 10.1 ± 1.4 10.8 ± 1.2 10.5 ± 1.2 

5 
З вису на гімн. стінці  
піднімання прямих ніг  
її торкання стінки 

8.0 ± 1.4 10.0 ± 1.4 6.0 ± 1,3 8.0 ± 1.2 

6 
Піднімання тулубу в сід 
за 1 хв 

38.8 ± 1.8 42.0 ± 2 36.0 ± 1.2 38.0 ± 1.2 

7 
Згинання та розгинання 
рук в упорі лежачи 

18.0 ± 1.8 22.0 ± 2 18.0 ± 1.6 19.0 ± 1.8 

 

Технічна майстерність у спортивній аеробіці – це вміння виконувати 
рухи, елементи складності із досконалою технікою та максимальною точ-
ністю, правильною формою положень тіла, із максимальним проявом ак-
тивної та пасивної гнучкості, сили, амплітуди та м’язової витривалості 
у високому темпі під музичний супровід. 

Кожен рух повинен мати чіткий початок і кінцеве положення. Кожна 
фаза демонструє досконалий контроль (керування), необхідність демон-
струвати баланс у елементах складності, переходах, підскоках, приземлен-
нях і поєднаннях аеробних рухів.  

Технічна підготовка спортсменів у повній мірі залежить від рівня фі-
зичної підготовленості, тому показники технічної підготовленості зміню-
ються під впливом проведення навчально-тренувального процесу за мето-
дикою розвитку мислення. 

Спираючись на Правила змагань з аеробної гімнастики 2013–2016 
рр. (Додаток ІІ. Рекомендації щодо суддівства виконання та складності), 
були розроблені тести перевірки рівня технічної підготовленості, напри-
клад:  



150 

Елементи групи А (динамічна сила) повинні виконуватись з напру-
женими м’язами, контролем рухів. Вихідне та кінцеве положення – плечі 
паралельно підлозі, голова – продовження хребта та тазу, м’язи спини, жи-
вота та ніг напружені.  

Тест 1. Згинання та розгинання рук в упорі «хіндж» на 1 нозі. Зни-
ження: 0.1 – проекція плечей не на одній лінії з положеннями рук, голова 
піднята; 0.2 – голова піднята, спина прогнута; 0.3 – голова піднята, спина 
прогнута, коліна зігнуті, п’яти не вертикально.  

Елементи групи В (статична сила) демонструють ізотеричну силу та 
повинні бути утримані 2 с, при цьому тіло утримується на одній чи обох 
руках, тільки контакт долоней з підлогою, ноги паралельно підлозі. 

Тест 2. Упор кутом, ноги нарізно з обертом на 180°. Зниження: 0.1 – 
ноги розведені менш ніж на 180°–10°; 0.2 – ноги розведені менш ніж на 
180°–15°; 0.3 – ноги розведені менш ніж на 180°–20°, коліна зігнуті; 0.1 – 
неповний оберт на 45°; 0.2 – неповний оберт на 45°–90°; 0.3 – недовико-
нання оберту більше ніж на 90°. 

Елементи групи С (стрибки поштовхом двох чи однієї ноги). При ви-
конанні елементів цієї групи положення тіла повинно бути природнім, 
стрибки демонструють силу, максимальну амплітуду, при приземленні 
стопи напружені, знаходяться в одному напрямку з ногами та тілом, голова 
на одній лінії з хребтом, приземлення вертикальне, з правильною поста-
вою, з контролем руху. 

Тест 3. Стрибок з обертом на 180° у групування. Зниження: 0.1 – ко-
ліна непаралельні підлозі менше ніж на 10° (80°); 0.2 – менше за 15° (75°); 
0.3 – на 20° (70°). Зниження при приземленні: 0.1 – відстань між стопами 
5 см; 0.2 – відстань між стопами 10 см; 0.3 – відстань між стопами понад 
10 см; 0.1 – неповний оберт на 45°; 0.2 – неповний оберт на 45°–90°; 0.3 – 
недовиконання оберту більше ніж на 90°. 

Елементи групи Д (гнучкість та рівновага). При виконанні елементів 
необхідно демонструвати максимальну амплітуду рухів у суглобах. Елеме-
нти, які потребують обертів, демонструють повну амплітуду оберту на на-
півпальцях, оберт вважається виконаним, коли п’ята ноги, на якій викону-
ється оберт, опускається на підлогу.    

Тести 4, 5, 6. Виконання обертів на одній нозі на 360°, 540°, 720°. 
Зниження: 0.1 – неповний оберт на 45°; 0.2 – неповний оберт 45°–90°; 0.3 – 
недовиконання оберту більше ніж на 90°. 

Тест 7. «Шпагат». Досконале виконання – ноги розведені на 180° 

і більше. Знижки: 0.1 – ноги розведені менше ніж на 180° (-10°); 0.2 – ноги 
розведені менше ніж на 180° (-15°), 0.3 – ноги розведені менше ніж на 180° 
(-20°). 

Динаміку збільшення показників технічної підготовленості наведено 
в табл. 2. 
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Таблиця 2 – Динаміка росту показників технічної підготовки 

№ Тестові  
завдання 

КГ ЕГ 
вп кп % вп кп % 

1 
Віджимання 
«хіндж» на 1 
нозі (бали)  

6.0± 0.6 6.3 ± 0.8 5 6.6 ± 0.4 6.8 ± 0.9 3 

2 

Упор кутом, 
ноги нарізно 
з обертом на 
180°  (бали) 

5.8 ± 0.7 6.2 ± 0.7 6.9 6.1 ± 0.6 6.9 ± 0.8 13 

3 

Стрибок  
з обертом  
на 180°  у 
групування 
(бали) 

6.8 ± 0.7 6.9 ± 1.1 2.9 6.7 ± 1.5 7.3 ± 0.6 9 

4 
Оберт на 1 
нозі на 360° 

(бали) 
7.0 ± 0.4 7.3 ± 1.3 4.2 7.5 ± 0.5 7.9 ± 0.5 5.3 

5 
Оберт на 1 
нозі на 540° 

(бали)  
6.3 ± 0.3 6.5 ± 0.7 3.2 7.3 ± 0.7 8.0 ± 0.9 9.5 

6 
Оберт на 1 
нозі на 720° 

(бали) 
5.5 ± 0.6 6.1 ± 0.5 10.1 6.5 ± 0.8 6.9 ± 0.7 6.2 

7 
«Шпагат» 
(бали) 

7.4 ± 0.4 7.5 ± 0.4 1.4 8.3 ± 0.6 8.7 ± 0.5 4.9 

Примітки: КГ – контрольна група, ЕГ – експериментальна група, вп – 
вихідні показники, кп – кінцеві показники, % – збільшення показників.  

 

Кожні 2–2.5 місяці тести оновлюються, ускладнюються, вводяться 
нові елементи складності. Рівень технічної підготовленості зростає парале-
льно з фізичною підготовкою.  

Рівень розвитку мислення оцінюється за такими критеріями: спорт-
сменам пропонується складання комплексів комбінацій під відповідний 
музичний супровід. На оцінку «відмінно» – виконання 2 різних за характе-
ром складних танцювальних зв’язок з роботою рук і ніг; на оцінку «добре» 
– виконання 2 різних за характером простих танцювальних зв’язок з робо-
тою рук і ніг; на оцінку «задовільно» – виконання 2 різних за характером 
танцювальних зв’язок з роботою тільки ніг або рук. 

Висновки. Розроблена та практично реалізована методика навчаль-
но-тренувальних занять показала високу ефективність для підвищення фі-
зичної та технічної підготовленості. Регулярні тренувальні навантаження 
заданої спрямованості не тільки стимулюють функціональні системи, а й 
активізують пізнавальну сферу спортсменів, підвищують їхні інтелектуа-
льні якості [1, 4, 10]. 
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Регулярні заняття спортивною аеробікою допомагають розкритися 
природнім задаткам і здібностям молодого покоління. Процес навчально-
тренувальних занять, підготовка до показових виступів, змагань, безумо-
вно, є стимулом для розвитку мислення. У студентів, які спеціалізуються 
в аеробіці, спостерігається розвинений добрий смак, вони активні, фізич-
но розвинуті, мають високий рівень фізичної підготовленості та працез-
датності [2, 7]. 
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Аннотация. В статье раскрывается вопрос оптимизации процеса фи-

зического воспитания студентов в высших учебных заведениях на основе 
спортивноориентированного физического воспитания. На основе обзора 
литературных источников отечественных и зарубежных авторов расмат-
ривается опыт проведения занятий по физическому воспитанию с внедре-
нием в учебный процесс спортивноориентированных технологий.  

Ключевые слова: спортивноориентированное физическое воспита-
ние, спортивноориентированные технологии, студенческая молодёжь.  

 
Анотація. У статті розкривається питання оптимізації процесу фізи-

чного виховання студентів у вищих навчальних закладах на основі спорти-
вноорієнтованого фізичного виховання. На основі огляду літературних 
джерел вітчизняних і зарубіжних авторів розглядається досвід проведення 
занять з фізичного виховання з впровадженням у навчальний процес спор-
тивноорієнтованих технологій. 

Ключові слова: спортивноорієнтоване фізичне виховання, спортив-
ноорієнтовані технології, студентська молодь. 

 
Summary. The article deals with the issue of optimization of process of 

physical training of students in higher educational institutions on the basis of the 
sports-oriented physical education. Based on the literature review of domestic 
and foreign authors Input a word experience in physical education classes with 
the introduction in the educational process of sports-oriented technologies. 

Key words: sports-oriented physical education, sports-oriented technolo-
gy, student youth. 
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Актуальность и целесообразность исследования. Анализ посеща-
емости практических занятий по физическому воспитанию в высших учеб-
ных заведениях Украины свидетельствует о достаточно негативном отно-
шении студенческой молодежи к физическому воспитанию и спорту. Сни-
жается заинтересованность и мотивация к систематическим занятиям фи-
зическим воспитанием и спортом в высших учебных заведениях, ведению 
здорового образа жизни студенческой молодежи. И все это происходит 
на фоне ухудшения с каждым годом уровня физического состояния, пси-
хической устойчивости и здоровья современной молодежи [3]. 

Отношение современной молодежи к занятиям по физическому вос-
питанию можно изменить, модернизируя процесс физического воспитания, 
используя новые современные спортивноориентированные технологии в вузах 
Украины [5]. 

Современные подходы в образовании требуют радикальных измене-
ний в использовании образовательных технологий учебно-воспитательного 
процесса студенческой молодежи и интеграции ее в европейское и миро-
вое образовательное пространство. 

Разработка единой концепции решения проблемы выхода системы 
образования на качественно новый уровень развития обусловлена разрабо-
ткой и внедрением в систему образования студенческой молодежи новых 
педагогических технологий, что означает создание особых условий и фор-
мирование у студентов навыков самосовершенствования на фоне воспита-
ния мотивации, интереса к систематическим посещениям учебных занятий 
по физическому воспитанию и спорту. 

Спортивноориентированные технологии как особая отрасль физи-
ческой культуры направлены в первую очередь на стимулирующий ас-
пект в процессе занятий физическим воспитанием, на укрепление здоро-
вья, повышение умственной работоспособности и успеваемости во время 
учебы, длительной творческой активности и жизнедеятельности совре-
менной студенческой молодежи. 

Спортивноориентированные технологии способствуют росту и совер-
шенствованию всестороннего и гармоничного развития и использования 
приобретенных двигательных качеств в будущей трудовой, бытовой и об-
щественной деятельности современного человека [2; 6; 8]. 

Анализ последних исследований и публикаций. Современные раз-
работки личностноориентированного физического воспитания рассматри-
вали Л. Головина, Ю. Копылов, И. Столяк, В. Якимович, А. Дубогай и др. 

Большой интерес представляют работы, в которых раскрываются 
аспекты организации спортивноориентированного физического воспита-
ния студенческой молодежи, овладение основами теории и практики спо-
рта, технологиями реализации в условиях демократизации и гуманизации 
молодежи (А. Бабешко, В. Бальсевич, Л. Барыбина, В. Бондин, В. Выд-
рин, М. Виленский, А. Забора, А. Иващенко, В. Кузин, Л. Лубышева, 
А. Лотоненко, Ю. Николаев, Г. Сиренко, В. Темченко, С. Танянський, 
В. Шилько) [4; 6; 7; 9; 11; 13; 15]. 
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Однако остается неразработанной проблема оптимизации физичес-
кого воспитания студентов высших учебных заведений на основе програ-
ммных занятий, направленных на повышение функционального состояния 
и физического совершенствования студентов, укрепление здоровья и фор-
мирование здорового образа жизни, необходимых в будущей профессио-
нальной и повседневной деятельности, формирование мотивационных 
предпосылок к систематическим занятиям физическим воспитанием и спо-
ртом, развитие личностной физической культуры. 

Цель исследования – на основе литературных источников отечест-
венных и зарубежных авторов проанализировать состояние вопроса, ка-
сающегося спортивноориентированного физического воспитания студен-
ческой молодежи с целью оптимизации программы физического воспита-
ния студентов в высших учебных заведениях на основе спортивноориен-
тированных технологий. 

Задачи исследования:  
1. Изучение и обобщение данных литературных источников, которые 

раскрывают вопросы оптимизации физического воспитания студентов 
на основе спортивноориентированных технологий. 

2. Анализ современного состояния оптимизации физического воспита-
ния студентов на основе спортивноориентированных технологий в Украине. 

Изложение основного материала исследования. На современном 
этапе развития технического прогресса, рыночной экономики, при высо-
ком темпе промышленной производительности и большой конкуренции на 
рынке труда от современной молодежи требуются глубокие профессиона-
льные знания будущей производственной деятельности, крепкое здоровье, 
устойчивая психика и хорошая физическая подготовка. 

Однако исследования последних десятилетий показывают, что уро-
вень физического состояния, психической устойчивости и здоровья совре-
менной молодежи резко ухудшается из года в год [4]. 

Реагируя на такую негативную тенденцию, в 2003 году принята На-
циональная доктрина развития физической культуры и спорта в Украине, 
которая ориентирует общество на поэтапное формирование эффективной 
модели развития физической культуры и спорта на гуманистических и де-
мократических принципах и ценностях молодежи, создание условий для ее 
всестороннего, гармоничного развития . 

Системный анализ в решении практических вопросов развития лич-
ности студентов высшей школы является характерной тенденцией внедре-
ния современных образовательных технологий. 

Современные образовательные технологии предполагают формиро-
вание данной цели через результаты обучения, которые отражаются в 
действиях студентов, осознаются ими, принимаются, определяются и 
проверяются. 

Под технологией обучения понимают систему, в которую входят 
участники педагогического процесса и система теорий, идей, средств и ме-
тодов организации учебной деятельности для обеспечения эффективного 



157 

решения проблем, охватывающих все аспекты усвоения знаний и навыков 
(В. Худолей; М. Базилевич, Г. Селевко) [2; 7]. 

Разработка педагогических технологий – это объективный процесс, 
новый этап в эволюции образования, на котором будут пересмотрены под-
ходы к сопровождению и обеспечению процесса естественного развития 
человека. Современные педагогические технологии направлены на обеспе-
чение формирования таких качеств личности, как осознание единства при-
роды и человека, отказ от авторитарного стиля мышления, терпимость, 
склонность к компромиссу, уважительное отношение к чужому мнению, 
другим культурам, ценностям и вере. 

Сегодня образование направляется на проработку технологий инди-
видуальноориентированного обучения, целью которой является не накоп-
ление знаний и умений, а постоянное обогащение творчества, формирова-
ние механизма самоорганизации и самореализации личности каждого сту-
дента. В этом контексте интересной является проектная технология, в ко-
торой практика личностноориентированного обучения базируется на сво-
бодном выборе студента с учетом его интересов. 

Надо признать, что духовно и физически развитая личность является 
приоритетным направлением развития образования в мире. Физическая ку-
льтура предоставляет широкие возможности студентам для самовыражения, 
саморазвития, самосовершенствования не только своих физических, но и 
духовных возможностей для формирования активной жизненной позиции. 

При этом физическое воспитание студентов в Украине построено 
в основном на тотальной унификации и стандартизации учебных занятий, 
что приводит к снижению двигательной активности и мотивации к заняти-
ям студентов [7]. 

Анализ исследований и публикаций последних десятилетий отечест-
венных и зарубежных авторов в области физической культуры и спорта 
раскрывает составляющие спортивноориентированного физического вос-
питания студенческой молодежи по следующим направлениям: 

- современные представления об организации спортивной трениров-
ки (Ю. В. Верхошанский, В. М. Зациорский, Л. П. Матвеев, В. М. Плато-
нов, Н. А. Фомин, А. И. Завьялов и др.); 

- основные положения теории и методики физического воспитания 
(Б. А. Ашмарин, В. К. Бальсевич, В. М. Зациорский, Л. П. Матвеев и др.); 

- концепция формирования физической культуры личности 
(В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева и др.); 

- современные теории организации образовательного процесса на 
основе педагогических технологий (П. Беспалько, В. И. Богомолов, 
Г. К. Селевко, В. Г. Шилько и др.); 

- современные педагогические концепции и технологии физического 
воспитания студентов (Н. А. Алексеев, С. В. Барбашев, Г. Н. Пономарев, 
В. В. Пономарев, В. В. Сериков, Л. К. Сидоров, А. П. Матвеев и др.); 

- концепция физкультурно-спортивной мотивации (Г. Д. Бабушкин, 
Г. А. Пилоян и др.). 
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В основу спортивноориентированного физического воспитания мо-
лодежи заложен переход от традиционной формы организации учебных 
занятий к учебно-тренировочным, что позволяет каждому студенту при-
общиться к занятиям спортом и ценностям спортивной культуры [7]. 

Спортивноориентированное физическое воспитание позволяет наи-
более эффективно 

- осваивать каждому студенту ценности физической культуры и спо-
рта в соответствии с задатками, способностями, личностными установка-
ми, потребностями и интересами, уровнем физического развития, подгото-
вленностью и состоянием здоровья; 

- использовать технологии спортивной, общекондиционной и оздо-
ровительной тренировки; 

- объединять студентов в учебно-тренировочные группы, относитель-
но однородные по интересам, потребностям, уровню физической подготов-
ленности, степени биологической зрелости, особенностям морфофункцио-
нального статуса. 

Современные оздоровительные технологии, ориентированные на гар-
моничное физическое развитие личности, сейчас требуют всестороннего и 
глубокого анализа для внедрения их в отечественные оздоровительные сис-
темы (В. Бальсевич, Л. Лубышева, И. Манжелей, В. Шилько и др.). 

Выводы. Анализ педагогической литературы отечественных и зарубе-
жных исследователей указывает на положительную роль занятий физичес-
ким воспитанием на основе ВТО в укреплении здоровья, развитии физичес-
ких качеств будущего специалиста, повышении интереса и мотивации у сту-
дентов к систематическим занятиям физическим воспитанием и спортом, 
воспитанию навыков здорового образа жизни. 
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Summary. The article examines the development of the mechanism and 

ways to reform the legislative framework sphere of physical education in the 
context of European integration processes.  

Keywords: European integration, legislation, reform, physical education. 
 
Постановка проблеми та її актуальність. На сьогодні актуальною 

для України як активного учасника євроінтеграційних процесів є глибока 
та всебічна модернізація сфери фізичного виховання та спорту. Мета мо-
дернізації пов’язана з виділенням необхідних для цього ресурсів і створен-
ням механізмів їх ефективного впровадження за допомогою процесів стан-
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дартизації галузевого законодавства. Таким чином, для успішного здійс-
нення процесів модернізації сфери фізичного виховання та спорту різних 
груп населення важливого значення набуває ефективне законодавче забез-
печення цієї сфери в контексті євроінтеграційних процесів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення історії при-
йняття головних законодавчих і нормативних актів з питань фізичного ви-
ховання і спорту дає змогу оцінювати напрями розвитку національної за-
конодавчої й нормативної бази, а також визначити, наскільки визначені ці-
лі збігаються або не збігаються з реальним виконанням. Такі порівняння 
й оцінювання уможливлюють прогнози щодо удосконалення визначених 
цілей у законодавчих, нормативних, програмних документах [4, с. 6].  

У нашій державі розроблено велику кількість нормативно-правових 
актів (законів, наказів, постанов, розпоряджень, проектів, програм) у сфері 
фізичного виховання та спорту. Аналіз національного законодавства, а та-
кож наукових праць дослідників законодавчої складової сфери фізичного 
виховання та спорту, таких як: В. Л. Мудрік, О. З. Леонов, С. Моісеєва, 
О. В. Попрашаєв, О. В. Поступна, Ю. П. Мічуда та ін., вказує на існуючі 
проблеми в ефективному законодавчому регулюванні відповідної сфери. На 
сьогодні у вітчизняній сфері фізичного виховання та спорту зберігаються 
негативні явища, які проявляються у розриві між задекларованими цілями і 
можливостями їх реалізації, превалює намагання бажане видавати за дійсне.  

Таким чином, назріла нагальна потреба в проведенні ефективних ре-
форм сфери. Це актуально саме сьогодні під час наближення вітчизняного за-
конодавства до вимог Європейського Союзу (далі – ЄС). Саме тому процес 
адаптації вітчизняного законодавства та пов’язані з цим реформи у сфері фі-
зичного виховання і спорту до вимог ЄС повинні підвищити ефективність 
процесу фізичного виховання різних груп населення в нашій державі.  

Формулювання мети та завдань роботи 
Метою роботи є виявлення проблемних питань і розроблення меха-

нізму реформування національної законодавчої основи сфери фізичного 
виховання та спорту в контексті євроінтеграційних процесів.  

Відповідно до мети дослідження нами поставлено такі завдання: 
1. Здійснити аналіз даних літературних джерел з питань законодавчо-

го регулювання сфери фізичного виховання та спорту України та країн ЄС. 
2. Обґрунтувати необхідність внесення змін до системи національно-

го законодавства у сфері фізичного виховання та спорту з урахуванням єв-
роінтеграційних процесів і досвіду країн ЄС. 

3. Визначити конкретні складові реформування законодавчої основи 
сфери фізичного виховання та спорту з урахуванням євроінтеграційних 
процесів і досвіду європейських країн. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Адаптація законодавст-
ва України до acquis communautaire ЄС передбачена статтею 51 Угоди про 
партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими співтова-
риствами (Європейським Союзом) і їх державами-членами, є однією із го-
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ловних складових політики європейської інтеграції України, а також – од-
ним з найважливіших аспектів співробітництва України та ЄС. Серед низ-
ки пріоритетних сфер адаптації політичними діячами вкотре, на жаль, 
не зазначено сферу фізичного виховання та спорту. Дійсно, економічна 
складова має вирішальне значення, тому що це – добробут держави та гро-
мадян. Але чомусь ніхто не згадує про те, що рушійною силою будь-яких 
суспільних перетворень була і залишається людина і саме вона спроможна 
ефективно досягати як індивідуальних, так і загальнодержавних успіхів 
у будь-якій сфері господарювання. Важливу роль відіграє не тільки рівень 
освіти, але й фізичний стан особи (працівника, керівника). Треба зазначи-
ти, що високий показник фізичного стану досягається за допомогою залу-
чення осіб різних груп населення до систематичних занять фізичним вихо-
ванням і спортом та ефективною діяльністю відповідної сфери. Ефективна 
діяльність залежить від багатьох факторів, де провідну роль відведено за-
конодавчій основі [10, с. 200].  

Саме на цій складовій в умовах існуючих інтеграційних процесів кра-
їни державні діячі повинні зосередити свою увагу. Це важливо ще й тому, 
що в Угоді про асоціацію розділ 25 присвячений питанням співробітництва 
України з країнами ЄС у сфері фізичної культури та спорту. Зокрема, ст. 441 
передбачає, що сторони співпрацюють у галузі спорту та фізичної культури 
з метою сприяння розвитку здорового способу життя серед людей різного 
віку, просування соціальних функцій і освітніх цінностей спорту.   

У ЄС сучасне співтовариство надає великого значення фізичному 
вихованню та спорту, різноманітним засобам формування у людей бажан-
ня ними займатися. Важливим аргументом на користь європейської спор-
тивності є обов’язкові заняття ЗФП в школах, коледжах і вищих навчаль-
них закладах освіти, а також залучення до масового спорту у вільний час 
великої кількості громадян різного віку. Така ефективність занять з фізич-
ного виховання в більшості випадків детермінована забезпеченістю проце-
су дієвою та результативною законодавчою основою.  

Вивчення основних нормативно-правових актів і документів ЄС вка-
зує на те, що спортивна політика європейських країн проводиться в рамках 
єдиної комплексної програми, яка заснована на спортивних ідеалах Ради 
Європи. Під єдиною комплексною програмою треба розуміти сукупність 
нормативно-правових актів. Так, основний законодавчий масив спортивної 
політики європейських країн складають: Спортивна хартія Європи, Ліса-
бонська угода, Європейська хартія «Спорт для всіх», Кодекс спортивної 
етики, Європейська культурна конвенція тощо. У перелічених документах 
європейські уряди взяли на себе обов’язок забезпечити своїм громадянам 
можливості для занять фізичним вихованням і спортом на чітко визначе-
них умовах, де спорт повинен бути: загальнодоступним; відкритим для ді-
тей і молоді; здоровим і безпечним, чесним і терплячим, заснованим на ви-
соких етичних принципах; таким, що сприяє самореалізації особистості на 
всіх рівнях; екологічним; гідним людини; вільним від експлуатації [5, с. 125].  
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В Україні, на жаль, склалася інша ситуація. Навчальним програмам 
та інструкціям, які були прийняті ще в радянській державі, судилося стати 
в роки незалежності України єдиним взірцем програмного документа з фі-
зичного виховання та спорту. 

Нарешті, на сьогодні у нашій країні почалась довгоочікувана рефор-
ма сфери фізичного виховання та спорту. Про це свідчить наказ Міністерс-
тва молоді та спорту України «Про робочу групу та план подальших дій 
щодо реформування сфери фізичної культури і спорту» № 3851 від 
19.11.2014, згодом прийнята «Концепція реформування сфери фізичного 
виховання та спорту (основні положення)» та підготовлений проект Закону 
України «Про фізичне виховання та спорт». 

Аналіз відповідних кроків з реформування свідчить про несистем-
ність пропонованих дій і незрозумілість механізму реалізації певних на-
прямів реформи. Так, у розділі IV «Концепції реформування сфери фізич-
ного виховання та спорту» зазначено, що на другому етапі необхідно при-
йняти Закон України «Про фізичне виховання та спорт», який закріплював 
би умови функціонування сфери фізичного виховання та спорту в умовах 
ринкової економіки. Ми бачимо, що цьому закону відведено роль систе-
мотвірного. 

Аналіз проекту Закону України «Про фізичне виховання та спорт» 
вказує на те, що відповідний документ у більшій мірі регулює відносини 
професійного спорту і меншою мірою стосується масового спорту. А нам 
відомо, що європейське співтовариство велику увагу приділяє питанням 
саме масового спорту, про що свідчить Європейська хартія «Спорт для 
всіх». Ми вважаємо, що до законопроекта треба включити статтю, яка ре-
гулювала б питання вдосконалення системи залучення громадян до занять 
саме масовим спортом. Крім цього, надаючи автономію фізичному вихо-
ванню та спорту, законодавець позиціонує державу як суб’єкта підтримки 
фізичного виховання та спорту (фінансової, нормативно-правової, органі-
заційної тощо). Незважаючи на це, роль держави є провідною, і перш за 
все це стосується питань фінансування. Враховуючи кризові явища в наці-
ональній економіці, у відповідному законі треба визначити механізми фі-
нансування цієї сфери. Якщо рівень фінансування професійного спорту 
більш менш можна вважати задовільним, то про масовий спорт годі й го-
ворити. Зважаючи на це, ми пропонуємо законодавчо закріпити модель фі-
нансування саме масового спорту, враховуючи такі орієнтовні критерії: 
особисті кошти осіб які займаються спортом; надходження з місцевих бю-
джетів; надходження з державного бюджету; спонсорство, патронаж і до-
тації; доходи від проведення лотерей, азартних ігор і тоталізаторів; прибу-
ток від продажу медійних прав. Зазначені положення є атрибутом статутів 
усіх спортивних товариств і організацій у Європі. Саме таким шляхом реа-
лізуються різного роду програми із залучення населення до занять фізич-
ним вихованням і спортом, збільшення у зв’язку з цим кількості спортив-
них закладів і активне фінансування відповідної сфери [5, с. 74]. 
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Окрім прийняття Закону України «Про фізичне виховання та спорт», 
у розділі IV «Концепції реформування сфери фізичного виховання та спор-
ту» зазначено, що повинно відбутися перезавантаження нормативного 
простору, у якому здійснюється діяльність сфери фізичного виховання та 
спорту. У такому разі доцільніше було б вживати термін «систематизація 
нормативно-правових актів» із зазначенням об’єктів систематизації (сис-
тема законодавства в цілому чи окремі частини), суб’єктів систематизації 
(офіційні чи неофіційні), форми систематизації (облік, інкорпорація, кон-
солідація тощо) [7, с. 204]. 

Враховуючи зазначені недоліки, ми пропонуємо такі шляхи оптимі-
зації розпочатої реформи та приведення національного законодавства 
у сфері фізичного виховання молоді до вимог ЄС:  

1) створити кваліфіковану робочу групу, до якої повинні увійти про-
відні вітчизняні фахівці сфери фізичного виховання та спорту, правознавці; 

2) визначити акти acquis communautaire, що регулюють правовідно-
сини у сфері фізичного виховання та спорту; 

3) перекласти визначені акти європейського законодавства українсь-
кою мовою; 

4) здійснити комплексний порівняльний аналіз; 
5) визначити перелік законопроектних робіт; 
6) провести офіційну систематизацію законодавства (у нашому випа-

дку – облік та інкорпорацію): 
Так, процес пристосування України до європейських стандартів буде 

довгим і тісно пов’язаним з існуючими економічними, суспільними та ку-
льтурними змінами, у свій час характерними для інших держав на шляху 
входження до складу ЄС. Нам потрібно не забувати, що спортифікація єв-
ропейського суспільства орієнтує нашу країну на будівництво ефективної 
системи фізичного виховання та спорту, а починати це необхідно з «фун-
даменту» – законодавчої основи. 

Висновки. Підбиваючи підсумки, маємо можливість констатувати 
таке: 

1. Загальний аналіз законодавства України та країн ЄС у сфері фізич-
ного виховання та спорту дозволив виявити певні недоліки в національно-
му законодавчому масиві, що досить негативно впливає на досягнення 
державою задекларованих цілей з розвитку масового спорту й активного 
залучення до цього процесу різних груп населення. 

2. Приведення нормативно-правових актів України до acquis 
communautaire ЄС у рамках євроінтеграційних процесів є невід’ємною 
складовою процесу реформування національної сфери фізичного вихован-
ня та спорту.  

3. Внесення змін і доповнень до проекту Закону України «Про фізи-
чне виховання та спорт» у питаннях активного залучення до масових за-
нять фізичним вихованням і спортом різних груп населення з урахуванням 
законодавчого закріплення механізму фінансування та систематизаціяї на-
ціонального законодавства у сфері фізичного виховання та спорту дозво-
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лить підвищити ефективність процесу фізичного виховання різних груп 
населення.  

Перспективами подальших досліджень вважаємо аналіз стану фун-
кціонування інституційної складової процесу керування сферою фізичного 
виховання та спорту в контексті євроінтеграційних процесів.  
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IMPLEMENTATION OF HEALTH SAVING TECHNOLOGIES AT 
ENGLISH LESSONS AT PRIMARY SCHOOLS 

 
Анотація. Стаття присвячена проблемі впровадження здо-

ров’язбережувальних технологій на уроках англійської мови в початковій 
школі. Проаналізовано сутність поняття «здоров’язбережувальні техноло-
гії» та визначено, що це є  сукупність засобів, методів, прийомів, форм ор-
ганізації, проведення, управління навчально-виховним процесом, спрямо-
ваних на забезпечення ефективності здоров’язбереження учнів. Серед ме-
тодів і прийомів автор надає перевагу проведенню фізкультхвилинок і за-
няттям дихальною гімнастикою. У статті подано перелік правил проведен-
ня фізкультхвилинок. Основною вимогою є їхня відповідність темі уроку і 
створення ситуацій спілкування англійською мовою під час виконання фі-
зичних вправ. Автор наголошує, що такі комплекси вправ допомагають 
зміцнити різні групи м’язів і уповільнити розвиток патологічних процесів.     

Ключові слова: здоров’язбережувальні технології, мовна компетент-
ність, мовленнєва компетентність, фізкультхвилинка, очні м’язи, м’язи 
опорно-рухового апарату, дихальна гімнастика.  

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме внедрения здоровьесбере-

гающих технологий на уроках английского языка в начальной школе. Про-
анализировано значение понятия «здоровьесберегающие технологии» и 
определено, что это совокупность средств, методов, форм, приемов орга-
низации, проведения и управления учебно-воспитательным процессом, на-
правленных на обеспечение эффективности сохранения здоровья учащих-
ся. Среди методов и приемов особое внимание автор уделяет проведению 
физкультминуток и занятиям дыхательной гимнастикой. В статье предста-
влены основные правила проведения физкультминуток. Основным требо-
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ванием является их разнообразие, соответствие теме урока, а также созда-
ние с их помощью реальных ситуаций общения на английском языке. Ав-
тор также отмечает то, что такие комплексы упражнений позволяют ук-
репить разные группы мышц и предупредить развитие патологических 
процессов. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологи, языковая компе-
тентность, речевая компетентность, физкультминутка, глазные мышцы, 
мышцы опорно-двигательного аппарата,  дыхательная гимнастика. 

 
Summary. The article is devoted to the problem of implementing the 

health saving technology at English lessons at primary school. The essence of 
the concept “health saving technology” is analyzed and it is determined as a 
number of means, methods, techniques, and forms of organizing, conducting, 
managing   learning and educating process which are directed to providing  the 
efficiency of children’s health saving. The author pays special attention to such 
methods and techniques as the physical therapy minutes and breathing exercises. 
The rules of holding the physical therapy minutes are revealed. The main re-
quirements are their diversity and correspondence to the theme of the lesson and 
creating real situations of communication in English. The author emphasizes 
that these exercises help strengthen different groups of muscles and slow down 
pathological processes.   

Keywords: health saving technology, linguistic competence, communica-
tive competence, eye muscles, musculoskeletal system, the physical therapy 
minutes, breathing exercises. 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важ-

ливими науковими чи практичними завданнями. Сучасні школярі є 
майбутнім нашої країни, саме від них залежить, якою буде Україна після 
всіх реформаційних перетворень. Особливо гостро в таких умовах постає 
питання збереження здоров’я молодого покоління. Адже саме молодший 
шкільний вік визначає подальший стан фізичного та психічного здоров’я 
упродовж усієї життєдіяльності. На державному рівні ці питання висвітле-
но в таких законодавчих документах: Законах України «Про освіту», «Про 
загальну середню освіту», «Національній доктрині розвитку освіти Украї-
ни у ХХІ столітті», державних програмах «Діти України», «Репродуктивне 
здоров'я нації на 2006–2015 рр.». Вивчення іноземної мови з першого класу 
початкової школи також перевантажує учнів, що має певний негативний 
вплив на здоров’я дітей. Навчальні програми та шкільні підручники 
з іноземної мови для початкової школи не завжди є посильними й іноді за-
надто складними для дітей цього віку. Учитель початкової школи має подо-
лати всі недоліки програм, зберегти здоров’я дітей і викликати позитивне 
ставлення до навчання, підвищити рівень пізнавального інтересу школярів. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирі-
шених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття. 

Значний внесок у розвиток проблеми використання здо-
ров’язбережувальних технологій у початковій школі було зроблено М. Ба-
шмаковим, Я. Береговим, В. Ковалько, М. Малашенком та ін. 

Науковці В. Дрофа, А. Іванов, А. Морозова, О. Савченко стверджу-
ють, що навчальне середовище може значно покращити стан здоров’я учнів.  

Вітчизняні вчені В. Ніколаєнко, П. Матвієнко, І. Підласий довели за-
лежність ефективності навчального процесу від здоров’язбережувальних 
технологій, що застосовуються. Незважаючи на те, що питання збереження 
здоров’я дитини є першочерговим завданням сучасної школи, не розкри-
тою залишається проблема впровадження здоров’язбережувальних техно-
логій на уроках англійської мови в початковій школі. 

Формулювання цілей статті. Метою цієї статті є визначення шляхів 
упровадження здоров’язбережувальних технологій на уроках англійської 
мови в початковій школі. 

Виклад основного матеріалу. Говорячи про впровадження в роботу 
вчителя початкових класів здоров’язбережувальних технологій, слід від-
значити сутність цієї дефініції. Поняття «здоров’язбережувальна техноло-
гія» з’явилося порівняно недавно (наприкінці ХХ століття), коли техноло-
гізація стала домінантною характеристикою навчання. Аналіз наукової лі-
тератури засвідчив, що є кілька підходів до визначення поняття «здо-
ров’язбережувальна технологія». У нашому дослідженні ми будемо оперу-
вати дефініцією науковців О. Іонової і Ю. Лукьянової, які визначають 
«здоров’язбережувальну технологію» як сукупність засобів, методів, форм, 
прийомів організації, проведення, управління навчально-виховним проце-
сом, спрямованих на забезпечення ефективності здоров’язбереження учнів 
[3, с. 70]. Найважливішими складниками здоров’язбережувальних освітніх 
технологій, на їхню думку, є технології, спрямовані на врахування коливань 
працездатності людини впродовж навчальних циклів (уроку, дня, тижня, 
року), залучення рухової активності, оздоровчого впливу мистецтва й праці, 
на забезпечення суб’єкт-суб’єктної взаємодії вчителя з учнями [3, с. 72].  

Для того, щоб ця технологія була ефективною, необхідно створити 
сприятливі умови навчання дитини на уроці (відсутність стресових ситуа-
цій, адекватність вимог). Створенню таких умов може сприяти додержання 
основних дидактичних і методичних принципів навчання англійської мови, 
серед яких принцип всебічного розвитку особистості, науковості і доступ-
ності, посильності. 

Щодо початкової школи визнання важливості принципу всебічного 
розвитку особистості означає, що у змісті й методичному забезпечені ви-
кладання педагоги мають створювати найкращі умови для цілеспрямова-
ного розвитку фізичних, пізнавальних, духовних якостей дитини і гармоні-
зувати вплив різних видів діяльності на її розвиток і соціалізацію. 
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Під час вивчення предмета «Англійська мова» відбувається взаємо-
пов’язане навчання мови і культури народу-носія цієї мови, а також актив-
ної комунікативно-пізнавальної діяльності учня – все це є сприятливим для 
всебічного розвитку особистості молодшого школяра [7, c. 64–87].   

Щоб уникнути перевантаження учнів і зниження їхньої працездатно-
сті, слід будувати структуру уроків відповідно до психологічних особливо-
стей дітей, а саме: слухове сприймання іншомовного мовлення; сталість 
уваги – довільної й мимовільної; робота пам’яті; якість процесів мислення: 
операцій аналізу, порівняння, зіставлення, аналогії, умовиводу, рефлексії; 
мовленнєву реакцію, готовність до участі в спілкуванні. Однак навчальний 
процес має проходити з урахуванням даних сучасної науки і добір мовного 
та мовленнєвого матеріалу для навчання іноземної мови в початкових кла-
сах має здійснюватись на основі науково обґрунтованих критеріїв відбору. 
Одночасно учні з перших кроків оволодіння іноземною мовою не повинні 
відчувати труднощів, яких не можна подолати. 

Зупинимося докладніше на тих методах, прийомах і формах роботи, 
які відповідають вищезазначеним принципам і не завдають шкоди здо-
ров’ю дитини. Як вже зазначалося раніше, обсяг навчального матеріалу є 
досить великим, учні мають навчитися спілкуванню англійською мовою в 
межах визначених програмою тем. Під час такої діяльності діти перебува-
ють у статичному положенні, знижується їхня фізична активність. Все це 
призводить до перевтоми, зниження працездатності. Ефективним методом 
уникнення цих проблем є проведення фізкультхвилинок. Фізкультхвилин-
ка – це нескладні фізичні вправи, які сприяють поліпшенню функціону-
вання мозку, відновлюють тонус м’язів, які підтримують правильну поста-
ву, знімають напругу з органів зору і слуху, розслаблюється кисть руки. 
Серед правил щодо проведення фізкультхвилинок у початкових класах 
слід виділити такі:  

• комплекси вправ добирає викладач відповідно до теми та типу 
уроку, беручи за основу той мовний і мовленнєвий матеріал, який вивча-
ється; 

• вправи мають нести комунікативний зміст, створювати умови, ма-
ксимально наближені до життєвих ситуацій, що робить можливим мимові-
льне запам’ятовування мовного матеріалу, наближує процес вивчення іно-
земної мови до невимушеного сприйняття; 

• вправи мають бути різноманітними, щоб підтримувати інтерес уч-
нів і не знижувати результативність навчання; 

• бажано проводити фізкультхвилинки на початкових етапах втоми, 
виконання вправ при сильному стомленні учнів не буде мати бажаного 
результату; 

• перевага надається вправам для різних груп м’язів – опорно-
рухових, м’язів очей, кистей рук тощо [1]. 
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Кількість дітей, у яких діагностують зниження зору, постійно збіль-
шується. Тому пропонуємо виконувати комплекс вправ англійською мо-
вою, що дозволить зміцнити очні м’язи та уповільнити розвиток патологі-
чних процесів. 

Міцно заплющити очі на 3–5 сек., потім відкрити їх; швидко моргати 
очима протягом 30–60 сек.; виконання кругових рухів очима за годиннико-
вою та проти годинникової стрілки, не повертаючи голови.  

Усі вправи супроводжуються командами: Look left, right, look up, 
look down, look around. Look at your nose, look at that rose. Close your eyes, 
open, wink and smile. Your eyes are happy again. 

Для зміцнення м’язів опорно-рухового апарату пропонуємо прове-
дення динамічних пауз, під час яких діти можуть грати в рухливі ігри, роз-
повідати римівки або співати пісні, які супроводжуються певними рухами. 

Особливого значення серед релаксаційних вправ методисти надають 
дихальній гімнастиці. Дихання – важливий фізіологічний процес, який 
складається з трьох фаз: видих, пауза, вдих, що безперервно і ритмічно 
змінюють одна одну. Кожна з названих фаз виконує свою функцію. Так, за 
допомогою видиху в повітроносних шляхах звільнюється місце для нової 
порції кисню, необхідної для нормального функціонування організму. Ди-
хальна пауза забезпечує ефективний газообмін і вентиляцію легенів, що 
впливає на працездатність організму і є перехідною фазою між видихом 
і вдихом. Необхідність виконання дихальної гімнастики для молодших 
школярів сприяє розвитку у них усіх органів дихання, що застрахує від пе-
ревантажень і патології у старшому віці [4]. Крім того, Л. В. Кравчук дово-
дить, що часто у молодших школярів виникають проблеми з мовленням, 
які є результатом порушення мовного дихання, а саме: слабкий вдих і ви-
дих, поштовховидне вдихання повітря, нерівномірне розподілення повітря 
на фразу, добір повітря в середині слова тощо. Учена також доводить, що 
виразність читання також забезпечується різноманітною роботою дихаль-
них м’язів.  Отже, дихальна гімнастика відіграє важливу роль не тільки для 
покращення стану фізичного здоров’я, але й для успішного оволодіння ін-
шомовним мовленням. Щодо рекомендацій проведення дихальних вправ 
вони є такими: 

• усі вправи на дихання потрібно починати з видиху; 
• дихання має бути спокійним, безшумним, плавним; 
• залежно від характеру, складності, дихальні вправи виконуються 

протягом трьох-п’яти хвилин;   
• під час виконання вправ діти мають перебувати в спокійному ста-

ні, не напружуватись [4]. 
Висновки. Підводячи підсумки, зауважимо, що головним завданням 

учителя є забезпечення максимально комфортних і сприятливих умов для 
навчання, виховання та розвитку дітей, особливо молодшого шкільного віку. 
Одним із найефективніших способів виконання цих завдань є впроваджен-
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ня здоров’язбережувальних технологій у навчальний процес, застосування 
яких на уроках англійської мови дозволяє не лише зберегти та зміцнити 
здоров’я дітей, а й активізувати мовні та мовленнєві навички. Серед ме-
тодів і прийомів роботи особливу увагу автор приділяє проведенню фіз-
культхвилинок, які спрямовані на тренування різних груп м’язів, а також 
заняттям дихальною гімнастикою. Але однією з найбільш важливих здо-
ров'язберігаючих дій є створення в дітей позитивної емоційної налашто-
ваності на уроці. Позитивні емоції здатні повністю знімати наслідки нега-
тивних впливів на організм школяра, підвищувати мотивацію навчання 
і працездатність. 
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Постановка проблеми та її актуальність. Сучасна національна 
освітньо-виховна система розглядає навчання як систематичне формування 
особистості учнів шляхом озброєння їх знаннями, уміннями, навичками, 
ключовими компетентностями, на засадах яких людина набуває здатності 
до соціально-ціннісного самовизначення та особистісно-суспільної само-
реалізації [2; 3]. Специфічність навчання в цій системі визначається зміс-
том предмета, який включає у якості базових компонентів освіти виховання, 
розвиток, здоров’язбереження, соціальну адаптацію [2; 3; 4] в аспекті ста-
новлення базових компонентів здоров’язбережувальних знань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомі вчені в галузі тео-
рії й методики навчання такі, як Ю. Бойчук [2], І. Зимня [4] аргументовано 
доводять, що головним компонентом навчання є відповідні знання, методи-
ка і технологія формування яких базуються не тільки на загальнопедагогіч-
них принципах, але й визначається специфікою навчального предмета. 
У зв’язку з цим узагальненням буде доцільно обґрунтувати специфічність 
впливу занять фізичною культурою на процес формування здо-
ров’язбережувальних знань учнів основної школи. 

Мета та завдання статті полягають у визначенні впливу занять фізич-
ною культурою на процес формування здоров’язбережувальних знань учнів. 

Виклад основного матеріалу статті. Синергетичний аналіз логіко-
семантичної структури специфічних ознак впливу занять фізичною культу-
рою учнів основної школи на особистісноорієнтоване формування здо-
ров’язбережувальних знань, здорового способу життя, культури здоров’я 
особистості дозволяє стверджувати, що пріоритетною освітньо-
оздоровчою метою фізичного виховання школярів є розвиток, навчання 
ефективній пізнавально-оздоровчій діяльності як в умовах школи, так і в 
умовах сім’ ї та дозвілля особистості [1; 2; 3; 7; 8]. 

Здоров’ярозвиваючі знання, які передає вчитель фізичного виховання 
учням в першу чергу специфічно стосуються теоретичних, методичних, ор-
ганізаційно-педагогічних, лікарсько-психологічних і соціально-ціннісних 
основ фізичної культури суспільства й особистості [2; 3; 4]. Ці основи за-
значені Державною програмою розвитку фізичної культури та навчальною 
програмою з фізичного виховання в школі [4; 7; 8], що методологічно ба-
зуються на Законі України «Про фізичну культуру і спорт». 

Специфічність впливу занять фізичною культурою на формування  
здоров’язбережувальних знань учнів основної школи полягає в дидактич-
ному поєднанні таких розділів навчальної програми, як «Основи знань» 
і «Засвоєння техніки рухових дій з різних видів спорту», яке практично ре-
алізується на засадах дидактичних принципів (принцип свідомості та акти-
вності, індивідуалізації педагогічних факторів, систематичності, наочності, 
міцності та доступності, витривалості, педагогічних чинників, мотивовано-
го впливу на психомоторний розвиток учнів диференційно-інтегральних 
оптимумів педагогічних факторів), положення яких визначають й регламен-
тують специфічність педагогічної ефективності вищеозначених занять [5; 6] 
в аспекті розвитку когнітивного, математично-інформаційного компонентів. 
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Суттєвим фактором, що визначає дидактичну специфічність особис-
тісноорієнтованого формування здоров’язбережувальних знань учнів осно-
вної школи у процесі занять фізичною культурою, є особливості методів 
навчання, розвитку структурних компонентів системи вищеозначених 
знань (когнітивний, аксіологічний, праксіологічний, суспільно-соціальний, 
мотиваційно-потрібнісний компоненти), які є інструментальною основою 
саногенного мислення людини [3; 4; 8]. У контексті визначення специфіч-
ності методів навчання, формування здоров’язбережувальних знань у про-
цесі фізичного виховання учнів основної школи педагоги  визначають низ-
ку таких методів вирішення освітніх, оздоровчих, функціонально-
тренінгових, виховних, мотиваційних завдань фізичної культури: 

• методи вивчення теоретичної та практично-рухової основи змісту 
певної форми фізичного виховання (рис. 1.) в цілісній структурі, яка адек-
ватна інтелектуальному та психомоторному розвитку учнів (цілісно-
конструктивний дидактичний підхід) [5; 6] і забезпечує продуктивне фор-
мування когнітивного, праксіологічного та математично-інформаційного 
компонентів вищеозначених знань; 

• методи вивчення теоретичної та практично-рухової основи змісту 
певної форми фізичного виховання (рис. 1) за частинами (роздільно-
конструктивний дидактичний підхід) передбачають початкове вивчення на-
вчального матеріалу диференційовано з подальшою його інтеграцією в си-
стему здоров’язбережувальних знань (когнітивний, праксіологічний, мате-
матично-інформаційний, філософсько-культурологічний компоненти), на-
вичок і вмінь [5; 6]; 

• вербальні методи та методі наочності, що забезпечують формуван-
ня в учнів наочно-образного, просторово-образного, наочно-дієвого, прак-
тично-предметного, конвергентного та дивергентного мислення у сфері 
особистісноорієнтованого формування й творчо-практичної реалізації здо-
ров’язбережувальних знань (когнітивний, аксіологічний, праксіологічний, 
філософсько-культурологічний компоненти) і вмінь  [3; 4; 5; 6]; 

• методи оптимального поєднання інтенсивності фізичного наван-
таження з його обсягом, терміном одноразового впливу, регламентом опе-
ративного відновлення, біомеханічною й фізіологічною структурою фізич-
ної вправи, що індивідуалізовано впливає на учня і є носієм теоретичних 
і предметно-практичних знань у галузі здоров’язбережувальної практики 
людини [3; 4; 5; 6], що забезпечує продуктивне формування математично-
інформаційного, праксіологічного, когнітивного компонентів здо-
ров’язбережувальних знань. 

У відповідності до структури методів навчання, що відображають 
специфічність впливу занять фізичною культурою на формування системи 
здоров’язбережувальних знань і вмінь учнів основної школи, вважаємо за 
доцільне наголосити на тому, що специфічність вищеозначених процесів 
визначається і підпорядковується загальній логіці та структурі навчання, 
компоненти якого подано в дидактичній моделі на рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Модель навчання руховим діям та вплив їх на формування 

здоров’язбережувальних знань учнів у процесі занять фізичною культурою 
  

Когнітивний 

пізнавальний 
компонент 

Аксіологічний 

пізнавальний 

компонент 

Праксіологчний 

пізнавальний 
компонент 

Суспільно-

соціальний 

пізнавальний 
компонент 

Мотиваційно-

потрібнісний 
пізнавальний 

компонент 

Математично-

інформаційний 

пізнавальний 
компонент 

Філософсько-культурологічний компонент 

Ознаки якості знань: 

системність,  

структурність,  

ієрархічність 

Результати специфічного впливу  

навчання в процесі занять фізичною 

культурою на формування  

здоров’язбережувальних знань  

Ознаки  

якості знань:  

функціональність, 

емерджентність  

Оптимізація  

фонду життєво-

актуальних  

рухових навичок  

і умінь, стану  

психосоматичного 

здоров’я учнів  

Сформованість 

здоров’язбере-

жувальних 

знань, саноген-

ного мислення, 

здоров’язбере-

жувальних  

мотивів 

і потреб учнів 

Усвідомлення без-

альтернативної 

цінності кількісних, 

якісних, особистіс-

но-соціальних  

па-раметрів  

психосоматичного 

здоров’я учнів 

Високий рівень 

психомоторної, 

інтелектуальної 

працездатності 

учнів,  

резистентності  

їх організму 

Здатність учнів 

до мотивованої 

здоров’язбере-

жувальної  

діяльності,  

здорового  

способу життя 

Особистість учня, здатного до системної здоров’язбережувальної діяльності,  

соціально-ціннісного самовизначення та самореалізації 

Зміст навчальної 

програми з фізич-

ного виховання, 

мета серії уроків і  

конкретного уроку 

фізичної культури 

Положення концепції  
особистісноорієнтованого 
підходу до структурування 
здоров’язбережувальної 

освіти, фахова  
компетентність вчителя 
фізичного виховання 

Мета навчання рухової дії  

в аспекті біомеханічної  

структури,  

здоров’язбережувальних 

знань, особистісно-соціальної  

актуальності 

Специфічні дидактичні етапи формування рухової дії  

як здоров'язбережувального знання 

Формування комулятивного ефекту системи  

здоров’язбережувальних знань учнів 

Сприйняття  

біомеханічної 

структури рухової 

дії за її просторо-

вими, просторово-

часовими,  

динамічними  

характеристиками 

→ формування 

образу рухової дії 

Формування  

уявлення,  

осмислення,  

запам’ятовування 

ритмічної  

структури рухової 

дії → формування  

моделі виконання 

за частинами →  

в цілому 

Аналітично-репро-

дуктивне виконання 

рухової дії → типо-

вий рівень → інди-

відуалізований  

рівень → усвідом-

лення особистісно-

соціальної цінності 

рухової дії → відчут-

тя психо-фізіологіч-

ного комфорту 

Аналітично-інтегро-

ване повторення ви-

конання рухової дії  

в індивідуалізованому 

варіанті відповідно  

до критеріїв її якості: 

рівень автоматизму; 

результативність; варі-

ативність; раціональ-

ність; рівень інформа-

ційно-ціннісної  

інтерпретації 

сп
е

ц
и

ф
іч

н
и

й
 в

п
л

а
в

 

сп
е

ц
и

ф
іч

н
и

й
 в

п
л

а
в

 

сп
е

ц
и

ф
іч

н
и

й
 в

п
л

а
в

 



178 

Зміст моделі відображає закономірності специфічного впливу занять 
фізичною культурою на формування структурних компонентів здо-
ров’язбережувальних знань учнів основної школи (когнітивного, аксіологі-
чного, праксіологічного, суспільно-соціального, мотиваційно-потрібнісного, 
математично-інформаційного, філософсько-культурологічного компонентів) 
в процесі особистісноорієнтованого їх навчання техніці життєво актуаль-
них рухових дій. 

Дослідження нижчеозначеної моделі дозволило встановити, що 
вплив факторів навчання рухових дій у різних формах фізичного виховання 
учнів основної школи реалізується на основі психомоторних закономірнос-
тей формування кумулятивного ефекту поведінкової діяльності людини, 
який включає комплементарний зв’язок його інтелектуального, мотивацій-
ного та моторного компонентів [2; 3; 4; 7]. 

При цьому взаємозв’язку вищеозначених компонентів пізнавальної 
діяльності учнів В. Григоренко «кваліфікує моторний компонент як сти-
мулівний і регулівний фактор продуктивності навчання, що виконує моти-
ваційно-інтелектуальну функцію оперативного підкріплення цінності 
сформованих рухових психомоторних знань і їх здоров’язбережувальної 
сутності» [3]. 

Вивчення на основі моделі дидактичного впливу навчання учнів у 
процесі їх занять фізичною культурою на особистісноорієнтоване форму-
вання здоров’язбережувальних знань (рис. 1.) дозволяє стверджувати, що 
їхні когнітивний, аксіологічний, праксіологічний, суспільно-соціальний, 
мотиваційно-потрібнісний, математично-інформаційний та філософсько-
культурологічний компоненти отримують стійкий специфічний розвиток. 
який має стійкі системні ознаки саногенного мислення, світогляду, здоро-
вого способу життя людини. 

Аналіз теоретичних аспектів специфічності впливу занять фізичною 
культурою на особистісноорієнтоване формування здоров’язбережувальних 
знань суб’єктів освітньо-виховної практики дозволив встановити низку та-
ких соціально-педагогічних суперечностей, що обумовлюють в умовах сьо-
годення національної освіти стійкі негативні наслідки у вихованні молодо-
го покоління країни між: 

• рівнем сучасних вимог суспільства до якості здоров’язбережувальних 
знань, саногенного мислення і світогляду учнів основної школи та реаль-
ною практикою неврахування специфічності впливу занять фізичною куль-
турою на особистісноорієнтоване їх формування, теоретичним рівнем шкі-
льного фізичного виховання [1; 3; 4; 5; 6; 8.]; 

• рівнем цивілізаційної цінності здорового способу життя людини, її 
культури здоров’я та рівнем науково-методичного, технологічного та орга-
нізаційно-педагогічного забезпечення специфічного освітньо-оздоровчого 
впливу на учнів основної школи занять фізичною культурою [2; 3.]; 
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• сутністю мети фізичного виховання школярів і реальним рівнем 
науково-методичної організації міждисциплінарної інтеграції впливу в 
школі загальноосвітніх предметів і специфічного впливу занять фізичною 
культурою на особистісноорієнтоване формування здоров’язбережувальних 
знань, здорового способу життя, культури здоров’я учнів загальноосвітньої 
школи [2; 3; 4.]. 

Необхідність розв’язання вищеозначених суперечностей спонукає нас 
навести результати їхнього негативного впливу на стан психосоматичного 
здоров’я населення країни, його рівень психофізичної підготовленості, ди-
наміку формування ціннісних орієнтацій, здоров’язбережувальних знань, 
здорового способу життя, культури здоров’я особистості й суспільства. 

Висновки. Специфічність впливу занять фізичною культурою на 
процеси формування здоров’язбережувальних знань учнів основної шко-
ли полягає в таких дидактичних аспектах: 

• уроки фізичної культури забезпечують органічне поєднання (у за-
лежності від його типу) активної психомоторної та навчально-пізнавальної 
діяльності учнів, що створює продуктивні умови  формування когнітивного, 
аксіологічного, праксіологічного, суспільно-соціального, мотиваційно-
потрібнісного, математично-інформаційного та філософсько-культуро-
логічного компонентів здоров’язбережувальних знань учнів; 

• комплекс методів навчання у сфері фізичної культури, особливості 
професійно-педагогічної діяльності вчителя фізичного виховання обумов-
люють специфічність дидактичного впливу вищеозначених занять, які по-
лягають у тому, що вербальні та образно-наочні методи вивчення духовних 
дій продуктивно формують когнітивні, аксіологічні, праксіологічні, моти-
ваційно-потребнісні й філософсько-культурологічні компоненти здоров’я-
збережувальних знань. Методи диференційованого й інтегрального підхо-
дів до закріплення й удосконалення рухових дій ефективно розвивають 
праксіологічні, суспільно-соціальні, математично-інформаційні та мотива-
ційно-потрібнісні компоненти вищеозначених знань, а методи психомотор-
ної підготовки є гарантією якісного формування в учнів основної школи 
таких компонентів здоров’язбережувальних знань, як праксіологічний, ма-
тематично-інформиаційний, мотиваційно-потребнісний і суспільно-
соціальний, які під впливом цих методів розвиваються як психосоматичний 
нормативно-результативний (змагальний) продукт; 

• усі форми занять фізичною культурою (урок фізичного виховання, 
фізична культура в режимі діяльності школи, рекреація, позакласна робота, 
самостійні заняття фізичною культурою в умовах дозвілля, позашкільні 
форми фізичної культури тощо) мають системну властивість забезпечувати 
вплив психомоторного фактора (психомоторна щільність занять) на інтеле-
ктуальну та духовну сферу учнів (навчально-виховна щільність занять) 
в аспекті стимулювання, регулювання, інтеріоризації, контролю, мотива-
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ційного підкріплення, актуалізації як компонентів, так і системи здо-
ров’язбережувальних знань особистості на рівні її мислення, саногенного 
світогляду, здорового способу життя, культури здоров’я, які усвідомлюють-
ся людиною як безальтернативні особистісно-соціальні цінності.   

Розгляд у нашій науково-дослідній роботі інноваційних дидактичних 
напрямів особистісноорієнтованого формування системи здоров’язбережу-
вальних знань учнів у процесі занять фізичною культурою буде базуватися 
на основі подолання причин і наслідків доведеного негативного стану ме-
тодики реалізації навчання вищеозначеним знанням як результату специфіч-
ного впливу фізичного виховання учнів основної школи. Доведено, що ме-
тодологічним підґрунтям подолання вищевикладених суперечностей і ди-
дактичних недоліків, певної недосконалості національної системи освіти 
й фізичного виховання повинна стати обґрунтована науково-методична си-
стема особистісноорієнтованого формування в учнів основної школи здо-
ров’язбережувальних знань, структурними компонентами якої є: аксіологіч-
на структура мети її проективної розробки та освітньо-оздоровчого фун-
кціонування; підсистема інноваційних методів, педагогічних засобів, тех-
нологій, програм ефективного особистісно спрямованого формування ви-
щеозначених знань; науково обґрунтовані етапи її реалізації та механізми 
керування; критерії оцінювання сформованості здоров’язбережувальних 
знань у суб’єктів фізичної культури. 
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Аннотация. Анализируются упражнения ОФП и СФП в разных гру-
ппах юных тяжелоатлетов. Исследуется структура тренировочного процес-
са юных тяжелоатлетов в годичном цикле подготовки с различным соот-
ношением средств общей и специальной физической подготовки. Рассмот-
рены тренировочные средства в системе подготовки юных тяжелоатлетов. 
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Анотація. Аналізуються вправи ЗФП і СФП у різних групах юних 
важкоатлетів. Досліджується структура тренувального процесу в річному 
циклі підготовки юних важкоатлетів з різним співвідношенням вправ ЗФП 
і СФП. Розглянуто тренувальні засоби у системі підготовки юних важкоат-
летів. У дослідженні брали участь 36 юних важкоатлетів. Вік спортсменів – 
14 років. 
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Summary. Analyzing of general physical preparation and special physical 
preparation exercises between of young weightlifters. There is analyzed struc-
ture of training process of annual cycle of preparation young weightlifters of 
general physical preparation and special physical preparation exercises. Training 
remedies in a system of preparation of young weightlifters.  Sportsmen of 14 
years participated in research.  

Key words: young weightlifters, general physical preparation and special 
physical preparation exercises, period.  

 
Постановка проблемы и ее связь с важными научными и прак-

тическими заданиями. В процессе тренировочной деятельности спорт-
смены решают задачи физической подготовленности, которые проявляют-
ся специализированно в результате влияния силовых упражнений: повы-
шения уровня развития и расширения функциональных возможностей ор-
ганизма спортсменов, развития физических качеств и совершенствования 
физических способностей, которые обеспечивают эффективность соревно-
вательной деятельности.  

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретиками спо-
рта установлено [1, 2, 6, 7], что общая физическая подготовка (ОФП) обес-
печивает всестороннее развитие спортсменов и создает условия для наибо-
лее эффективного проявления специальных физических качеств в избран-
ном виде спорта. Специальная физическая подготовка (СФП) направлена 
на развитие двигательных качеств относительно требований конкретного 
вида спорта. ОФП и СФП связаны одна с другой и зависят одна от другой 
[7]. Специалистами спорта изучались средства ОФП, применяемые в конт-
рольной и экспериментальной группах.  

Анализ научно-методической литературы показывает, что большин-
ство авторов в тяжелой атлетике [1–10] пытались обобщить результаты 
показателей ОФП и СФП квалифицированных юных тяжелоатлетов. При 
этом во время исследований показателей ОФП и СФП юных тяжелоатле-
тов нами не выявлено подробное сравнение средств ОФП и СФП в подго-
товительном периоде годичного макроцикла. Поэтому на основании ана-
лиза научно-методической литературы, опроса тренеров и спортсменов 
считаем, что наша проблема должна быть исследована.  

Цель работы – изучить и обобщить  разнообразные тренировочные 
упражнения в подготовительном периоде годичного макроцикла юных 
тяжелоатлетов. 

Материал исследований. В исследовании принимали участие 36 
юных тяжелоатлетов 14–15 лет, имеющих 1-й юношеский разряд. 

Методы исследований. 1. Анализ научно-методической литературы. 
2. Анкетирование и опрос тренеров и спортсменов. 3. Обобщение докумен-
тов планирования и учета. 4. Определение уровня общей и специальной 
подготовленности при помощи педагогического тестирования. 5. Педаго-
гическое наблюдение за тренировочным процессом юных тяжелоатлетов. 
6. Методы математической статистики. 
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Результаты исследований. Нами изучались, и мы проводили обоб-
щение разнообразных тренировочных упражнений в подготовительном 
периоде годичного макроцикла юных тяжелоатлетов. 

В процессе многолетнего совершенствования спортсменов 
В. Н. Платоновым было доказано, что соотношение средств ОФП, вспомо-
гательной подготовки и средств СФП в процессе многолетнего совершенс-
твования составляет 17,9, 29,7 и 52,4 %, [10].  

Как свидетельствует анализ, на этапе начальной подготовки полови-
на средств занимали средства ОФП – 50,0 % и вспомогательной подготов-
ки – 45,0 % [10]. На этапе предварительной базовой подготовки происходи-
ло возрастание количества средств вспомогательной подготовки до 50,0 % 
на фоне увеличения СФП до 15,0 % и уменьшения ОФП (35,0 %). На этапе 
специализированной базовой подготовки вспомогательная подготовка и 
СФП доводится до одного уровня – по 40 %, пятую часть составляют об-
щие упражнения.  

Данные исследований свидетельствуют, что объем тренировочной 
работы в последние 20 лет увеличился на 46,8 %, в том числе средства 
ОФП составляют 49,5 %, вспомогательная подготовка – 44,9 %, средства 
СФП – 47,8 % [10].  

Было установлено, что тренировочный макроцикл, по Л. П. Матвее-
вым (1999), у квалифицированных спортсменов был разделен на периоды. 
Общее соотношение средств общей и специальной подготовки в трениро-
вочном макроцикле составляет 46,4 % та 53,6 %. 

Для каждого этапа было характерно особенное соотношение средств 
ОФП и СФП. Так, в соревновательном этапе максимальное внимание уде-
лялось средствам СФП. На втором соревновательном этапе происходило 
перераспределение упражнений с возрастанием в большую сторону упра-
жнений ОФП и снижение упражнений СФП, что можно объяснить сорев-
новательной нагрузкой. 

По результатам анкетирования и опроса тренеров и спортсменов, 
нами выявлена схема использования программ ДЮСШ для юных тяжелоа-
тлетов соотношением средств ОФП и СФП, по В. Г. Олешко (2011). 

Анализ показал, что в процессе подготовки юных тяжелоатлетов  ос-
новное внимание уделяется физической подготовке – на 62,0 – 70,0 %; на 
техническую подготовку – 26,0 – 30,0 %; психологическую и тактическую 
подготовку – по 5,0 %. 

Приведено использование физических упражнений в подготовитель-
ном периоде годичного макроцикла юных тяжелоатлетов (рис. 1).  

Анализ полученных данных показал, что среди физических качеств, 
используемых юными тяжелоатлетами в подготовительном периоде годи-
чного макроцикла: быстрота составляет – 43,4 %, координация движений – 
21,7 %, гибкость – 17,3 %, сила – 12,9 %, специальная выносливость и дру-
гие физические качества – 4,7 % (рис. 1), что подтверждают исследования 
ведущих специалистов [1, 6–10]. 
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Рисунок 1 – Использование физических упражнений в подготовительном 
периоде годичного макроцикла юных тяжелоатлетов 

 
По результатам анкетирования было установлено распределение ко-

личества подъемов штанги (КПШ) по зонам отягощений в подготовитель-
ном периоде годичного макроцикла юных тяжелоатлетов. 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение КПШ по зонам отягощений в подготовитель-
ном периоде годичного макроцикла юных тяжелоатлетов 

 
Анализ рис. 2 показал, что использование юными тяжелоатлетами 

80,0 %-х весов составляет – 65,0 %, 70,0-х – 30,0 %, 90,0-х – 4,0 %, свыше 
90,0 %-х – 1,0 %, что подтверждает исследования ведущих специалистов 
[1, 6–9]. 
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Выводы. 1. В теории и практике тяжелой атлетики еще недостаточ-
но освещена проблема подбора средств физической подготовки, что сни-
жает эффективность подготовки. 2. Рассмотрены тренировочные средства 
в системе подготовки юных тяжелоатлетов. 3. Установлено, что среди фи-
зических качеств, используемых юными тяжелоатлетами в подготовитель-
ном периоде годичного макроцикла: быстрота составляет 43,4 %, коорди-
нация движений – 21,7 %, гибкость – 17,3 %, сила – 12,9 %, специальная 
выносливость и другие физические качества – 4,7 %. 

Дальнейшие исследования предусматривается провести в направле-
нии изучения других проблем подготовки весовых и возрастных групп 
тяжелоатлетов. 
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Анотація. В статті розглядається питання збереження та зміцнення 

здоров'я людини завдяки використанню засобів фізичної культури. В якос-
ті альтернативного рішення пропонуються практичні рекомендації оздоро-
вчих занять для різних груп населення засобами велосипедного туризму. 

Ключові слова: гіподинамія, велосипед, їзда, навантаження, оздоров-
лення. 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос сохранения и укрепле-

ния здоровья человека, благодаря использованию средств физической ку-
льтуры. В качестве альтернативного решения предлагаются практические 
рекомендации оздоровительных занятий для различных групп населения 
средствами велосипедного туризма. 

Ключевые слова: гиподинамия, велосипед, езда, нагрузка, оздоровление. 
 
Summary. The article discusses the preservation and strengthening of 

human health, due to the use of physical culture. As an alternative, practical 
recommendations for improving employment of various groups of the 
population by means of cycling. 

Keywords: lack of exercise, biking, riding, load, recovery. 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку нашого суспі-
льства спостерігається різке зниження стану здоров'я і довголіття. За дани-
ми різних наукових досліджень, лише 10 відсотків населення мають нор-
мальний рівень фізичного стану і здоров'я.  

За період з 1960 по 2012 рр. середня тривалість життя в Україні змен-
шилась з 71 до 64 років. Більшість неінфекційних захворювань в Україні 
детермінована дією семи основних факторів ризику: високого артеріально-
го тиску, куріння, зловживання алкоголем, високого рівня холестерину 
в крові, надмірної ваги, недостатнього споживання фруктів і овочів в струк-
турі харчування, відсутності належної рухової активності.  

Гіпокінезія посідає 4-те місце з-поміж чинників, що в глобальному 
масштабі обумовлюють передчасну смерть людей. Тільки оптимальні фі-
зичні навантаження в органічному поєднанні з раціональним харчуванням, 
боротьбою проти шкідливих звичок і поліпшення екологічного середовища 
є найбільш ефективним попередженням багатьох захворювань і збільшен-
ня тривалості життя.  

Останнім часом широкого розмаху набувають всілякі форми масової 
та оздоровчої роботи. Особливе місце при цьому займає їзда на велосипеді – 
один із найбільш популярних і доступних видів рухової активності. Своєю 
популярністю велосипед багато в чому зобов'язаний зміненому уявленню 
людей про відпочинок [1, 3, 4]. 

Згідно з даними ООН найпопулярнішим видом спорту в світі є вело-
сипедний у всіх його різновидах. На планеті налічується понад 450 млн ве-
лосипедистів.  

Популярність їзди на велосипеді різко зросла також і у зв'язку з ма-
совим рухом за максимальне очищення повітряного середовища від шкід-
ливих вихлопних газів автомобільних двигунів. До того ж у міських умо-
вах швидкість пересування велосипедиста не поступається іншим видам 
транспорту. У багатьох країнах спостерігається «велосипедний бум». Це 
сталося завдяки тому, що у людей змінилися уявлення про відпочинок. 
Вони вважають за доцільне відпочивати на лоні природи, займатися спор-
том у природних умовах. 

Велосипед став одним із найважливіших засобів боротьби з гіподи-
намією – хворобою більшості жителів великих міст, обумовленою різким 
зменшенням фізичної активності.  

Аналіз останніх досліджень. Провідні наукові фахівці в галузі фізи-
чного виховання і спорту вважають, що систематичні аеробні навантажен-
ня з метою оздоровлення організму людини можуть виправити цю ситуа-
цію в нашій країні [1, 2, 3, 5, 6]. За даними Г. Л. Апанасенка, людина похи-
лого віку, яка систематично використовує аеробні навантаження для оздо-
ровлення, за функціональним віком «молодша» від своїх одноліток на 11,6 
року. Необхідно зазначити, що змішані аеробно-анаеробні навантаження 
дають набагато більш корисний ефект для оздоровлення організму [2]. 
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Ефективним засобом формування здорового способу життя є спорт 
для всіх. За останні 30 років у ряді провідних країн (Фінляндії, Німеччині, 
Франції, Японії) завдяки державній політиці, спрямованій на створення 
умов для широкого впровадження в повсякденне життя різних форм рухо-
вої активності в органічному поєднанні з раціональним харчуванням, бо-
ротьбою проти шкідливих звичок і поліпшення екологічного середовища, 
смертність людей молодого та середнього віку скоротилася в кілька разів, 
середня тривалість життя збільшилася на 10–20 років, різко зросла життє-
здатність населення [3]. 

На сьогодні розроблено і практично апробовано авторські комплекси 
і програми фізичних вправ оздоровчої спрямованості для масового викори-
стання. Основні їх переваги: доступність, простота реалізації та ефектив-
ність. Насамперед, це: 

– аеробні навантаження (система Купера) 
– режим 1000 рухів (система Амосова) 
– 10 000 кроків кожного дня (система Міхао Інаі) 
– біг заради життя (система Лідьярда) 
– абетка оздоровчого бігу (система Мільнера) 
Мета дослідження – обґрунтувати стратегію використання засобів 

велосипедного туризму в підвищенні працездатності, оздоровлення, актив-
ного довголіття всіх верств населення. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз і синтез спеціальної нау-
кової літератури, опитування, бесіди, педагогічні спостереження. 

Результати дослідження та їх обговорення. Дані науково-
методичних публікацій свідчать про те, що для більшості українців (понад 
85 %) фізкультурно-спортивна діяльність не є життєвою необхідністю [3]. 

В Україні велосипедна культура розвивається з кожним роком все 
активніше. Велосипед – чудовий засіб оздоровлення та спортивне знаряд-
дя, а також відмінний вид індивідуального туризму і, безумовно, досить 
зручний і екологічно чистий вид транспорту. 

Про особливості велосипедного туризму слід починати говорити 
з самого слова «велосипед» – тобто «швидка нога», завдяки чому велоси-
педний туризм перебільшує такі види, як піші, лижні, гірські та водні 
від 1,7 до 6,9 разу. Однією з головних особливостей велотуризму є те, що 
вантаж не потрібно нести на собі, тому що він перевозиться на багажниках. 
Велотуристи набагато менше, ніж туристи інших видів, впливають на при-
роду через те, що використовують для пересування вже накатані стежки, мі-
сцеві дороги тощо, а також велосипед екологічно чистий вид транспорту [4]. 

Опанувати управління велосипедом може практично кожна людина, 
незалежно від статі й віку. Велосипедні прогулянки вихідного дня чудово 
знімають стресові навантаження. Особливої уваги заслуговує сімейний ве-
лотуризм з дітьми. Для цього застосовуються спеціальні сидіння для мале-
ньких дітей або двомісні велосипеди (тандеми). Також слід зауважити, що 
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в жодному з видів туризму немає такої кількості пенсіонерів, як у велоси-
педному. 

Велосипедні прогулянки в мальовничій місцевості, різноманітність 
пейзажів і вражень допомагають людині відключитись від сьогоденних 
проблем, заспокоюють її нервову систему. Важливий вплив мають такі по-
їздки на обмін речовин, який вдосконалюється, згорають зайві жири, «ви-
тискується» надлишок рідини. Людина поступово позбавляється від зайвих 
кілограмів, стає стрункою та рухливою. 

Під час їзди на велосипеді в роботі беруть участь понад 200 кісток 
і близько 600 м'язів. Діяльність серцево-судинної та дихальної систем по-
силюється, у результаті поліпшується обмін речовин і підвищується праце-
здатність організму. 

Їзда на велосипеді викликає значно менше пошкодження суглобів, 
м'язів і сухожиль, ніж біг підтюпцем. Аналізуючи структуру кроку бігуна 
й оберту педалі велосипедиста, встановлено, що під час зустрічі з опорою 
нога бігуна вагою 70 кг випробовує навантаження в 185–200 кг. Опорно-
руховий апарат велосипедиста не випробовує таких великих навантажень, 
як бігун. Вага тіла під час їзди на велосипеді досить рівномірно розподіля-
ється на кермо, сідло й педалі, а зусилля, з якими обертаються педалі, у 5 
разів менші й дорівнюють 30–40 кг. Не менше значення має й те, що під 
час їзди на велосипеді 42–62 відсотків часу обороту педалей м'язи нижніх 
кінцівок знаходяться в ненапруженому стані [4]. 

Використовуючи велосипед як засіб пересування на роботу, навчан-
ня тощо, можна не тільки долати великі відстані, але й розвивати силу, ви-
тривалість, волю. Перш ніж розпочати регулярні заняття на велосипеді, 
слід ознайомитися з основами теоретичної та технічної підготовки. У про-
цесі теоретичної підготовки особливу увагу слід приділити вивченню пра-
вил дорожнього руху на велосипеді. Технічна підготовка пов'язана з на-
вчанням вибору правильної посадки та частоти педалювання. Посадка ве-
лосипедиста повинна бути аеродинамічною й не заважати нормальній ро-
боті внутрішніх органів. 

Правильна посадка пов'язана з таким положенням тіла, коли вона до-
зволяє велосипедисту при педалюванні розвивати максимальну потужність 
роботи на великих відрізках часу й дистанціях. Перш за все положення тіла 
й кінцівок повинно бути невимушеним, це дасть змогу з мінімальним ви-
трачанням енергії домогтися максимального ефекту в педалюванні, тобто 
вміти раціонально прикладати свої зусилля до педалей. Завжди треба па-
м'ятати, що нога, яка знаходиться позаду, повинна підтягувати педаль до-
гори, а не давити своєю масою в протилежному рухові шатуна напрямку.  

Висота підйому сідла залежить від довжини нижніх кінцівок. Для 
цього, сидячи в сідлі, носком однієї ноги обпертися об землю, а п’яту дру-
гої поставити на педаль у найнижчому положенні, якщо п’ята вільно до-
стає до педалі, це означає, що сідло за висотою встановлено вірно.  
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Кермо слід встановити так, щоб можна було вільно дихати, ширина 
його повинна відповідати ширині плечей. 

Не завадить на велосипеді встановити велокомп'ютер, який дасть 
змогу контролювати не тільки відстань, а й швидкість пересування та ЧСС. 

Освоївши теорію й техніку їзди на велосипеді, можна готуватися 
до самостійних занять. 

З перших прогулянок на велосипеді привчайте себе до постійного 
темпу педалювання, який у початківців повинен бути 70–80 обертів шату-
на за хвилину. Відомо, що на важких ділянках шляху (підйом, зустрічний 
вітер) темп буде знижуватися, а на легких (спуск, їзда за вітром) – збіль-
шуватися.  

При їзді на велосипеді навіть з невеликою швидкістю ЧСС досягає 
значних величин, відповідно зростає й потреба організму в кисні, що, 
у свою чергу, підвищує частоту та глибину дихання. Поїздки на велосипе-
ді, як жодні інші фізичні вправи, розвивають ритмічність дихання. Велоси-
педисти стоять на другому місці після плавців за спірометрією та на пер-
шому – за об'ємом грудної клітки. Після двох-трьох місяців прогулянок 
на велосипеді слід готуватися до оздоровчих велопоходів вихідного дня.  

Приблизна програма тренувальних занять для учасників велопоходів. 
Заняття проводяться через день із двома днями відпочинку після трьох 
занять. 

Перше заняття. Поїздка на шосе на відстань 20–30 км зі швидкістю 
15–18 км/год. Один відпочинок на 30 хв., де проводиться бесіда щодо пра-
вил дорожнього руху, правильної посадки й роботи ніг. 

Друге заняття. Поїздка на шосе на відстань 30–40 км зі швидкістю 
18-20 км/год. Два відпочинки по 10 і 15 хв., огляд велосипедів і бесіда про 
їх оснащення.  

Третє заняття. Поїздка пересіченою місцевістю на відстань 15–25 км 
зі швидкістю 15–18 км/год. У дорозі кілька зупинок на 5–10 хв. для опану-
вання їзди вгору, по піску, м'якому ґрунту, на крутих поворотах. Один 
відпочинок на 15 хв. після першої половини шляху. 

Четверте заняття. Поїздка на шосе на відстань 40–50 км зі швидкістю 
15–18 км/год. Два відпочинки на 15 і 20 хв. Проводиться бесіда про пере-
везення багажу, засобів його кріплення тощо (поїздка з велорюкзаками). 

П'яте заняття. Поїздка пересіченою місцевістю на відстань 20–30 км 
зі швидкістю 15–18 км/год. Під час подорожі три відпочинки на 10, 20, 10 
хвилин. На привалах бесіда про обладнання табору, встановлення наметів, 
розпалення вогнища (учасники все обладнання везуть із собою). 

Шосте заняття. Поїздка на шосе на відстань 50 км зі швидкістю 
20–22 км/год. Під час подорожі три відпочинки на 15, 25, 20 хвилин. Учас-
ники їдуть із завантаженими багажниками з метою опанування особливос-
тей керування велосипедом з вантажем і перевірки надійності його кріплен-
ня. На останньому привалі бесіда про харчування та пиття води в дорозі. 
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Через 2–3 місяці систематичних занять відчувається пружність м'я-
зів, бадьорість, гарний настрій і самопочуття. Після цього можна готувати-
ся до велопоходу вихідного дня на 2–3 доби протяжністю до 120 км в ме-
жах свого району чи області. Лише через рік систематичних занять можна 
починати підготовку до категорійних велопоходів у складі групи з 6–8 
учасників. При комплектуванні групи слід враховувати вік учасників, їхній 
стан здоров'я, загальну й спеціальну фізичну підготовку, вміння їздити 
на велосипеді й туристичний досвід. 

Найбільший оздоровчий ефект їзди на велосипеді досягається при ді-
яльності серцево-судинної системи в діапазоні 130–150 уд./хв., що відпові-
дає швидкості їзди на велосипеді 20–22 км/год.  

Крім самодіяльного оздоровчого велотуризму, ще є деякі різновиди 
велотуризму: 

– цивілізований – такі походи організовують туристичні фірми у 
Фінляндії, Чехії, навколо Ладоги тощо; 

– спортивний – це участь у категорійних велосипедних походах з ме-
тою виконання спортивних розрядів і звань; 

– експедиційний – його суть полягає в тому, що велосипедисти самі 
вибирають маршрут, у якому є важко прохідні ділянки (гірські тропи, бо-
лота, льодові поля); 

– байкерський – основний показник цього виду – траса, на якій мож-
ливо показати максимум, на що здатний велосипед і велотурист; 

– зимовий – може бути цивільним або експедиційним, різниця тільки 
в сезоні проведення. 

Висновки. 1. Аналіз результатів спостереження показав, що фізичні 
навантаження у велопоходах тривалістю 2–3 дні та протяжністю 100–150 
км створюють сприятливі умови для зміцнення здоров'я, поліпшення робо-
ти серцево-судинної та дихальної систем, розвитку загальної витривалості, 
сили різних груп м'язів їх учасників, що дає підставу для використання ве-
лопоходів як одного із засобів зміцнення здоров'я та активного довголіття. 

2. Проблема формування та впровадження здорового способу життя 
в побут різних верств населення є актуальною та доцільною. Пропаганда 
та мотивація здорового способу життя набагато дешевша, ніж лікування 
хворих, але потребує значно більших зусиль. 
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Аннотация. В статье представлена характеристика формальных и 
неформальных групп, организаций и объединений, которые определяют 
существующую социальную среду учащейся молодежи. Выделены факто-
ры, побуждающие детей и подростков к вступлению в неформальные гру-
ппы и объединения. Экспериментальным путем определены мотивы вхож-
дения детей и подростков в неформальные молодежные организации. До-
казано, что сфера физкультурно-оздоровительной деятельности является 
не только эффективным средством рекреации, но и воспитания ценност-
ных ориентаций личности, которая охватывает пространство идеального, 
материального, духовного и социального мира. 

Ключевые слова: дети и подростки, неформальные молодежные ор-
ганизации и объединения, физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 
Анотація. У статті подано характеристику формальних і неформаль-

них груп, об’єднань і організацій, які визначають існуюче соціальне сере-
довище учнівської молоді. Визначено чинники, які спонукають молодь до 
вступу до неформальних груп і об’єднань. Експериментальним шляхом ви-
значено мотиви входження дітей і підлітків до неформальних молодіжних 
організацій. Доведено, що фізкультурно-оздоровча діяльність є ефектив-
ним засобом рекреації та соціальним середовищем виховання ціннісних 
орієнтацій особистості, яке охоплює простір ідеального, духовного і соціа-
льного світу. 

Ключові слова: діти і підлітки, неформальні молодіжні організації 
й об’єднання, фізкультурно-оздоровча діяльність. 
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Summary. The article presents the characteristics of formal and informal 
groups, organizations and associations defining the current social environment 
of children and students. The selected factors encouraging children and 
teenagers joining in informal groups and associations. The motives of entry of 
children and teenagers in the informal youth organizations were experimentally 
determined. It is proved that the sphere of sports and recreational activities is not 
only an effective means of recreation, but also an education of evaluating 
orientations of the personality. This sphere includes the area of the ideal, 
material, spiritual and social world. 

Key words: children and teenagers, informal youth organizations and 
associations, sports and recreational activities. 

 
Постановка проблемы и ее актуальность. Анализ последних ис-

следований и публикаций. Развитие современного общества предполага-
ет высокие стандарты демократии, социальноориентированных прав и сво-
бод человека, создание социокультурной среды, которая обеспечивает оп-
тимальные возможности для самовыражения и самоутверждения личности 
в формировании гармонии тела и духа человека. 

По мнению С. Омельченко, В. Пристинского, Т. Пристинской, 
В. Гейтенко и др. [1, 2, 3, 4, 5, 6], реализация задач физического воспитания 
учащейся молодежи должна осуществляться во взаимосвязи с мероприя-
тиями по социализации личности, что будет способствовать организации 
активного досуга, формированию физической культуры личности, отвле-
кать подростка от влияния антисоциальных молодежных организаций. 

Целью исследования является обоснование влияния физкультурно-
оздоровительной среды как фактора социализации детей и подростков, ко-
торые склонны к вступлению в неформальные молодежные группы и орга-
низации. 

Методы и организация исследования. Исследование выполнено в 
соответствии с календарным планом работы Научно-исследовательской 
лаборатории интеграции духовного и физического развития детей и 
учащейся молодежи ГВУЗ «Донбасский государственный педагогический 
університет» (г. Славянск, Украина). 

В ходе исследования были использованы теоретические (анализ, 
систематизация, обобщение теоретических изысканий и современной 
практики), эмпирические (анкетирование, беседа) и обсервационные 
методы (прямое и опосредованное наблюдение). 

Изложение основного материала. Организованная группа лиц – это 
существующая социальная среда для самоутверждения и самопознания 
личности, объективная потребность человека. В зависимости от цели объе-
динения выделяют формальные и неформальные группы. Формальные 
группы создаются для осуществления деятельности в соответствии с выб-
ранной стратегией. Это организованные внешкольные организации, такие 
как: спортивные общества, клубы по интересам, центры детского и юно-
шеского творчества и другие. Неформальные организации – это молодеж-
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ные субкультуры («эмо», «панки», «готы», «трансеры», «металлисты», 
«рэперы» и др.), которые стихийно образованы группами людей, вступа-
ющих в общение и взаимодействие для достижения определенных целей. 

Важнейшими факторами, которые побуждают подростков к вступле-
нию в неформальные группы и организации, являются непонимание род-
ных и близких, «вызов семне»; неуспеваемость в обучении и отчуждение в 
школьном коллективе; нежелание «быть как все»; отсутствие интереса к 
проявлению собственных способностей, цели в жизни; копирование образ-
цов культуры других стран и народов. 

По социально-правовым критериям неформальные группы делятся на: 
• просоциальные – позитивной направленности, которые способ-

ствуют развитию социальной активности учащейся молодежи («зеленые», 
«пацифисты», фонды молодежных инициатив, творческие ассоциации и др.); 

• асоциальные – нейтрального типа, которые создаются для проведе-
ния досуга («панки», «металлисты», «рокеры», «байкеры», «скейтеры», 
«готы», «рэперы» и др.); 

• антисоциальные – негативной направленности («гопники», «скин-
хеды», «чистильники» и др.). 

Результаты теоретических исследований, проведенные педагогичес-
кие наблюдения показали, что у неформальных объединений есть ряд при-
знаков, по которым они отличаются от других самодеятельных организа-
ций, а именно: такие группы, как правило, не имеют официального стату-
са; в этих группах недостаточно представлена внутренняя структура, связи 
и интересы; в такой группе отсутствует выраженный лидер (хотя есть ис-
ключения); в группе нет четкой программы деятельности (действуют по 
инициативе небольшой группы лиц). 

В связи с этим считаем, что одной из важных профессиональных мис-
сий учителя физической культуры, спортивного инструктора, тренера-
преподавателя должна быть деятельность, направленная на отвлечение по-
дростка от влияния неформальных групп антисоциальной направленности. 
Юношеская субкультура характеризуется рядом постоянных признаков, 
специфичность которых заключается в наборе ценностей и норм поведе-
ния, вкусов и предпочтений, стиле одежды и внешнего вида, на формиро-
вание которых может и должен влиять спортивный педагог. 

Для выяснения мотивов вхождения подростка в неформальную груп-
пу мы провели анкетирование по методикам И. Кона «Я и мои родители», 
«Я и мои друзья», «Я и моя спортивная команда» (авт. методика) 
[2, с. 153]. В беседах с подростками, которые склонны к вхождению в груп-
пы антисоциальной направленности, мы подчеркивали, что, присоединяясь 
к таким группам, подросток как раз и «терцет» свою индивидуальность, 
а не проявляет ее, как многие считали ранее; объясняли тем, кто желает 
«выделиться», что при вступлении в такую группу они вовсе не приобре-
тают индивидуальность, а лишь на некоторое (непродолжительное) время 
привлекают к себе внимание. 
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Результатом проведенных бесед явилась положительная динамика 
в формировании самовыражения личности подростков. Так, при проведении 
воспитательных тренингов на тему «Разрешите представиться» нами были 
услышаны мнения подростков о поп-музыке, спорте, здоровье и здоровом 
образе жизни, и о том, как эти факторы влияют на формирование ценност-
ных ориентаций личности. Использование в беседах идей педагогической 
герменевтики (искусство толкования) компетентная манера действий педа-
гога внушала воспитанникам доверие, чувство безопасности, ощущение по-
рядочности педагога. Создание в группе положительного эмоционального 
климата важно для того, чтобы подростки почувствовали себя комфортно. 

В подростковом возрасте наблюдается стабилизация темпов развития 
большинства качеств личности, формируются черты характера, направлен-
ность жизненной позиции; развивается сфера нравственного сознания, скла-
дываются относительно устойчивые моральные взгляды, оценки, суждения, 
ценности; функциональные и физические кондиции. Одним из важнейших но-
вообразований подросткового возраста является формирование самосознания 
– образа «Я», самооценки и рефлексии, в том числе к собственному здоровью 
и здоровью окружающих, к необходимости вести здоровый образ жизни. 

В связи с этим мы акцентировали внимание подростков на том, что 
сфера физкультурно-оздоровительной деятельности является не только 
эффективным средством рекреации, но и воспитания ценностных ориента-
ций личности, которая охватывает пространство идеального, материально-
го, духовного и социального мира. Оздоровительная физическая культура 
должна проявляться как уровень общей культуры личности в конкретном 
изменении индивидуальных представлений, отношений, сознания, мышле-
ния, действий, поступков, поведения, организации жизнедеятельности. Это 
позволяет формировать практические умения и навыки в сохранении, ук-
реплении, потреблении, восстановлении здоровья, самоопределении в ду-
ховных ценностях физической культуры; приобретать опыт творческого 
использования оздоровительного потенциала физической культуры для 
достижения учебных, профессиональных и жизненных приоритетов. 

В ходе проводимых мероприятий мы обращали внимание подростков 
на то, что практическая реализация оздоровительного потенциала физиче-
ской культуры предусматривает саморазвитие и самоутверждение личнос-
ти, в первую очередь, в контексте ценностей здоровья и здорового образа 
жизни. Под влиянием целенаправленно организованных физкультурно-
спортивных занятий и воспитательных тренингов мы наблюдали развитие 
индивидуальной «Я»-концепции здоровья; формирование понимания вли-
яния физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности 
на организм человека; отмечали интенсификацию познавательной актив-
ности в приобретении знаний, умений и навыков ведения здорового образа 
жизни. Было установлено, что более 75 % учащихся экспериментальных 
классов усвоили, что оптимальная психофизическая нагрузка в сочетании 
с рациональным питанием и активной жизненной позицией определяют 
состояние благополучия, комфорта и продолжительность жизни человека, 
в чем немалая заслуга физической культуры и спорта. 
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В ходе исследования мы наблюдали реализацию оздоровительных 
функций физической культуры: 

• так, воздействие социально-генетической функции проявлялось 
в усвоении подростками социально-исторического опыта в сфере физичес-
кой культуры и спорта, здоровья и здорового стиля жизни; 

• творческая функция – в формировании личностных качеств во вза-
имосвязи духовного и физического развития как фактора активной жизне-
деятельности подростка; 

• рефлексивно-содержательная функция – в развитии мировоззрен-
ческой доктрины восприятия подростком окружающего мира, ценностей 
физической культуры и спорта; 

• познавательно-ориентационная функция – в познании и отражении 
в сознании подростка психофизиологической, духовно-нравственной и со-
циальной деятельности; 

• преобразовательная функция – в конструктивных изменениях в по-
ведении и деятельности, в отношении подростка к учебному процессу, со-
циальной жизни, проведению активного досуга; 

• коммуникативная функция – в формировании навыков неформаль-
ного общения, привлечении подростков к просоциальным неформальным 
молодежным объединениям и группам физкультурно-оздоровительной на-
правленности, формировании собственного стиля поведения как моды на 
здоровье и здоровый образ жизни. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким обра-
зом, оздоровительные эффекты физической культуры и спорта мы рассма-
триваем своеобразным дидактическим и воспитательным инструментарием 
важнейших преобразований, которые укрепляют здоровье человека, по-
вышают его жизнеспособность, расширяют возможности самовыражения, 
самореализации, возможность доказывать свою уникальность. 

Перспективой дальнейших исследований является разработка социа-
льно-педагогических условий, которые реализовали бы целенаправленное 
педагогическое сопровождение пребывания подростка в среде неформаль-
ных молодежных организаций. 
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Анотація. Стаття присвячена проблемі розвитку фізичних якостей у 

хлопчиків 7–8 років, що займаються спортивною гімнастикою і акробати-
кою оздоровчої спрямованості. Визначається вплив занять оздоровчої 
спрямованості на фізичний розвиток, фізичну та функціональну підготов-
леність хлопчиків. 

Ключові слова: спортивна гімнастика, акробатика, розвиток, фізична 
підготовленість, тренування. 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме развития физических ка-

честв у мальчиков 7–8 лет, занимающихся спортивной гимнастикой и ак-
робатикой оздоровительной направленности. Определяется влияние заня-
тий оздоровительной тренировки на физическое развитие, физическую и 
функциональную подготовленность мальчиков. 

Ключевые слова: спортивная гимнастика, акробатика, развитие, фи-
зическая подготовка, тренировка. 

 
Summary. The article discusses the development of physical qualities in 

boys 7 - 8 years old, engaged in gymnastics and acrobatics improving orienta-
tion. It determines the effect of employment by improving training on physical 
development, physical and functional readiness of boys.  

Keywords: artistic gymnastics, acrobatics, development, physical fitness, 
training. 
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Постановка проблеми та її актуальність. Останнім часом значного 
поширення набули різні практики оздоровчих тренувань. Дуже популяр-
ним стало мати гнучке, пластичне та гармонійно розвинуте тіло. Популяр-
ними стали східні одноборства, фітнес, заняття різними видами танців. Але 
слід відзначити, що все більше дітей займаються спортом в оздоровчих 
групах.  

Спортивна гімнастика та акробатика є привабливими й популярними 
видами спорту не тільки в Україні, але й у всьому світі. Вони активно роз-
виваються й набувають все більшої популярності завдяки своїй видовищ-
ності, яка полягає в поєднанні краси рухів, вихованню постави й гармоній-
но розвинутого тіла зі спортом, силою, виснажливими тренуваннями та за-
хопливими змаганнями. 

У пошуках інноваційних підходів до організації позашкільного фізи-
чного виховання з дітьми та підлітками слід враховувати особливе значен-
ня й привабливість для них спортивної гімнастики та акробатики. Спорти-
вна гімнастика та акробатика дозволяють розв’язати цілий комплекс важ-
ливих завдань у роботі з учнями: задовольнити їх потребу в русі, навчити 
володіти своїм тілом, розвивати фізичні якості, розумові та творчі здібнос-
ті, моральні якості тощо [3, 5]. 

Шкільний вік є важливим етапом у розвитку та становленні особис-
тості та розвитку фізичних якостей. Організація процесу фізичного вихо-
вання школярів, використання ефективних засобів впливу на організм ді-
тей, зацікавлення їх у систематичних заняттях фізичними вправами має ве-
лике значення для виховання здорового молодого покоління [6].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні працюють клу-
би, гуртки та дитячо-юнацькі спортивні школи зі спортивної гімнастики та 
акробатики. Тому актуальною є проблема забезпечення їх необхідною на-
вчально-методичною літературою. Проблемами організації навчально-
тренувального процесу оздоровчого тренування займалися фахівці 
Л. В. Аксьонова, Л. В. Волков, В. І. Загревський, Т. Ю. Круцевич, 
Г. М. Шамардіна, Ю. К. Гавердовський, М. Л. Журавін. Але необхідне вдо-
сконалення методики підготовки дітей, що займаються спортивною гімна-
стикою та акробатикою оздоровчої спрямованості [1, 2, 9, 10]. У доступних 
літературних джерелах недостатньо розкривається проблема розвитку фі-
зичних якостей і особливостей планування тренувального процесу дітей, 
що займаються  спортивною гімнастикою та акробатикою в оздоровчих 
групах. Тому ми вважаємо, що ця проблема є актуальною та потребує де-
тальнішого  вивчення.  

Мета дослідження – експериментально обґрунтувати та дати порів-
няльну характеристику системі тренувальних занять, що сприяють розвит-
ку фізичних якостей у хлопчиків 7–8 років, які займаються спортивною 
гімнастикою та акробатикою в групах оздоровчої спрямованості. 

Завдання дослідження: 
1. Визначити рівень розвитку фізичних якостей у хлопчиків 7–8 ро-

ків, що займаються в групах оздоровчої спрямованості. 
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2. Дослідити вплив фізичного навантаження на організм хлопчиків 
7–8 років, що займаються в групах оздоровчої спрямованості. 

3. Експериментально обґрунтувати та визначити ефективність занять 
спортивною гімнастикою та акробатикою щодо розвитку фізичних якостей 
у хлопчиків 7–8 років. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань нами ви-
користовувались такі методи досліджень: 

1) аналіз літературних джерел; 
2) педагогічне спостереження; 
3) педагогічне тестування; 
4) антропометричний метод; 
5) метод індексів; 
6) медико-біологічне тестування; 
7) методи математичної статистики. 
Педагогічне тестування. Для визначення вихідного рівня розвитку 

фізичних якостей ми прийняли у досліджуваних контрольні нормативи. 
У педагогічному тестуванні використовували такі тести.  

Для визначення рівня розвитку гнучкості: 
1) міст; 
2) шпагати.  
Для визначення рівня розвитку силових якостей: 
3) підтягування; 
4) згинання й розгинання рук в упорі лежачи. 
Для визначення рівня координаційних здібностей: 
5) човниковий біг 3 × 10 м з оббіганням набивних м’ячів; 
6) статична рівновага за методикою Бондаревського. 
Цей метод використовувався для оцінювання ефективності запропо-

нованих засобів і методів підвищення рівня фізичної підготовленості [7]. 
Організація дослідження. Дослідження проводилися у СК «Арена» 

міста Дніпропетровська і Дніпропетровському державному інституті фізич-
ної культури і спорту. У дослідженні взяли участь 24 хлопчики віком 7–8 
років, які займаються спортивною гімнастикою та акробатикою в групах 
оздоровчої спрямованості. Заняття відбувалися 3 рази на тиждень, трива-
лість заняття – 90 хв. Дослідження проводилися в 4 етапи. 

На першому етапі нами були вивчені дані спеціальної науково-
методичної літератури, була складена програма дослідження, підібраний 
контингент випробуваних, визначені задачі й методи дослідження. На дру-
гому етапі ми провели попереднє педагогічне й медико-біологічне тесту-
вання. На третьому етапі групи займалися за традиційною методикою за-
нять спортивною гімнастикою та акробатикою за своїм напрямом. На чет-
вертому етапі ми провели повторне тестування кожної групи, оброблення 
даних і формування висновків.  

Аналіз та обговорення результатів дослідження. На підставі аналі-
зу літературних даних про стан питання ми з'ясували, що заняття спортив-
ною гімнастикою та акробатикою позитивно впливають не тільки на фізіо-
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логічний стан організму, але й на фізичні здібності людини. Однак тренеру 
необхідно знати індивідуальні особливості кожного з тих, що займаються, 
і на основі цих знань планувати навчально-тренувальний процес. Результат 
підготовки буде найбільш успішний, якщо тренер буде уважно стежити 
за тим, як діти, що займаються, реагують на те чи інше навантаження, щоб 
вчасно попередити помилки і травми. 

Результати попереднього дослідження. За результатами поперед-
ніх досліджень можна зробити висновок, що групи спортивної гімнастики 
та акробатики знаходяться на однаковому рівні розвитку фізичних якостей. 
У групі спортивної гімнастики тести «Міст», «Підрягування», «Згинання і 
розгинання рук в упорі лежачи», «Човниковий біг» і «Статична рівновага» 
показали результат на рівні нижчому від середньго, а тест «Шпагат» – 
на низькому рівні. А група акробатики виконала тести «Міст», «Шпагат», 
«Підрягування», «Згинання і розгинання рук в упорі лежачи» і «Статична 
рівновага» – на рівні нижчому від середнього, а тест «Човниковий біг» – 
на низькому рівні. 

Порівнюючи показники індексу Кетле, можна зробити висновок, що 
рівень фізичного розвитку за цим показником в обох групах знаходиться 
на середньому рівні. Між групами спортивної гімнастики та акробатики 
істотної різниці немає. Антропометричні показники в обох групах знахо-
дяться на однаковому рівні, достовірної різниці між ними немає. Це під-
твердилося за допомогою методів математичної статистики.  

Дослідження адаптації серцево-судинної системи до навантаження 
дозволяють зробити висновок, що в періоди тренувань можливості кардіо-
респираторної системи (КРС) дозволяють виконувати задане навантаження 
й усі зміни ЧСС знаходяться в межах фізіологічних норм, прийнятих для 
дітей цього віку. Ми визначали реакцію організму на навантаження, ви-
кликані виконанням фізичних вправ, визначаючи показники ЧСС у спокої, 
після фізичних вправ і в період відновлення. Адаптація серцево-судинної 
системи досліджуваних визначається як середня. У більшості випадків ми 
виявили середнє коливання результатів, що може вказувати на відсутність 
відхилень у стані здоров’я хлопчиків 7–8 років і слабкий розкид між показ-
никами досліджень. Порівнюючи всі математичні показники функціональ-
ного стану організму, ми можемо зробити висновок, що між групами спор-
тивної гімнастики та акробатики достовірних різниць немає, що підтвер-
джується порівнянням значень t критерію Стьюдента. 

Тренувальні заняття зі спортивної гімнастики та акробатики прово-
дились за традиційною методикою, яка застосовувалась у групах і була 
спрямована на розвиток фізичних якостей. Тренування тривали по 90 хв. 
Спільні ознаки: заняття в обох групах тривало 60 хвилин і проводились 
за традиційними, адаптованими методиками за своїм напрямом. Відмінні 
ознаки: на заняттях зі спортивної гімнастики виконувались вправи на сна-
рядах і акробатичні вправи. На заняттях із акробатики використовувались 
акробатичні вправи, підтримки і різновиди упорів. 
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Результати заключного дослідження. Порівнюючи показники ін-
дексу Кетле, можна зробити висновок, що між групами спортивної гімнас-
тики та акробатики немає істотних змін, що підтверджується критерієм 
Стьюдента. За отриманими даними ми бачимо, що обидві групи не зазнали 
істотних коливань і знаходяться на середньому рівні розвитку. 

Порівнюючи показники антропометричних даних, можна зробити 
висновок, що в обох групах відбулися зміни у ваговому й ростовому показ-
никах. Між групами немає вірогідних розходжень як до експерименту, так 
і після нього, що підтверджується порівнянням значень критерію Стьюде-
нта (t > t гр). 

При визначенні функціонального стану організму нами використову-
вались аналогічні зони потужності тренувань зонам першого етапу дослі-
джень. Достовірність різниць між групами в показниках функціонального 
стану організму не підтверджені. Усі показники дослідження груп спорти-
вної гімнастики й акробатики майже не зазнали істотних коливань, що вка-
зує на середнє коливання результатів. Адаптація серцево-судинної системи 
досліджуваних визначена як середня. У цілому розходжень у показниках 
ЧСС не спостерігається, що вказує нам на приблизно однаковий рівень роз-
витку здатності серцево-судинної системи реагувати на фізичну роботу. 

Наступним етапом досліджень було визначення підсумкового рівня 
розвитку фізичних якостей у хлопчиків 7–8 років. Порівняльний аналіз ре-
зультатів педагогічного тестування показав, що у групі спортивної гімнас-
тики та акробатики в тестах із визначення рівня фізичної підготовленості 
спостерігається достовірний приріст показників (р < 0,05) у всіх тестах. 
Порівнюючи показники, слід відзначити, що при виконані статичної рівно-
ваги показники в обох група зросли з рівня нижчого від середнього до ви-
щого за середній. При виконанні тестів «Підтягування» і «Згинання і роз-
гинання рук в упорі лежачи» показники групи спортивної гімнастики зрос-
ли з нижчих від середнього рівня до вищих від середнього, а в групі акро-
батики показники зросли з нижчих від середнього рівня до середнього. У 
тестах «Міст», «Шпагати» і «Човниковий біг» в обох групах показники 
зросли з нижчих від середнього рівня до середнього.  

Виходячи з результатів порівняльного аналізу педагогічного тестуван-
ня хлопчиків 7–8 років, що займаються спортивною гімнастикою і акроба-
тикою, ми робимо висновок, що в групах спортивної гімнастики і акробати-
ки показники рівня розвитку фізичних якостей зросли. Порівнюючи резуль-
тати тестування розвитку фізичних якостей після експерименту, між обома 
групами нами доведено достовірність різниці між результатами в тестах 
«Підтягування» і «Згинання і розгинання рук в упорі лежачи», що підтвер-
джується порівнянням значень t-критерію Стьюдента (t > Тгр, р < 0,05). Це 
можна пояснити тим, що на заняттях зі спортивної гімнастики виконують-
ся гімнастичні вправи, які структурно пов’язані з виконанням запропоно-
ваних тестів. 
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Таблиця 1 – Рівень розвитку фізичних якостей у хлопчиків 7–8 років 
після педагогічного експерименту 

Тести Група 
1 

Х 1 ± m 1 
2 

Х 2 ± m 2 
  р1 

1. Міст, см 
Спортивна 
гімнастика 

51,7 ± 0,18 42,2 ± 0,28 < 0,05 
> 0,05 

Акробатика 53,1 ± 0,28 44,1 ± 0,41 < 0,05 

2. Шпагати, см 
Спортивна 
гімнастика 

12,5 ± 0,7 7,1 ± 0,15 < 0,05 
> 0,05 

Акробатика 11,9 ± 0,8 7,5 ± 0,28 < 0,05 

3. Підтягування, 
рази  

Спортивна 
гімнастика 

2,9 ± 1,1 5,1 ± 0,35 < 0,05 
< 0,05 

Акробатика 2,1 ± 0,9 3,5 ± 0,5 < 0,05 
4. Згинання  
і розгинання рук 
в упорі лежачи, 
рази 

Спортивна 
гімнастика 

4,9 ± 0,6 11,5 ± 0,52 < 0,05 
< 0,05 

Акробатика 6,0 ± 1,4 9,6 ± 0,51 < 0,05 

5. Човниковий 
біг, секунди 

Спортивна 
гімнастика 

10,1 ± 0,8 9,8 ± 0,35 < 0,05 
> 0,05 

Акробатика 10,5 ± 0,6 9,6 ± 0,5 < 0,05 
6. Статична 
рівновага,  
секунди 

Спортивна 
гімнастика 

4,2 ± 1,8 8,1 ± 0,35 < 0,05 
> 0,05 

Акробатика 4,7 ± 0,5 8,9 ± 0,5 < 0,05 
 
Висновки. Нами проведено дослідження розвитку фізичних якостей 

у хлопчиків 7–8 років, які займаються спортивною гімнастикою і акроба-
тикою оздоровчої спрямованості. На підставі отриманих даних до і після 
педагогічного експерименту можна зробити такі висновки: 

1. У відповідних літературних джерелах з різних галузей знань, що 
мають відношення до предмета дослідження, науково обґрунтовано необ-
хідність і важливість використання нових і подальше дослідження вже іс-
нуючих методик, спрямованих на розвиток фізичних якостей, у даному ви-
падку на заняттях зі спортивної гімнастики й акробатики.  

2. За результатами попереднього дослідження вихідного рівня роз-
витку фізичних якостей виявлено, що хлопчики 7–8 років, які займаються 
спортивною гімнастикою і акробатикою оздоровчої спрямованості, мали 
низький і нижчий від середнього рівень розвитку фізичних якостей. 

3. Дослідження рівня розвитку серцево-судинної системи хлопчиків 
7–8 років дозволяють належним чином планувати програму навантажень 
та підходити до розподілу навантажень з доцільністю. Реакція кардіо-
респираторної системи на фізичні навантаження знаходились у межах фі-
зіологічних норм, прийнятих для дітей цього віку. Вихідний рівень фізич-
ного розвитку хлопчиків у обох групах знаходиться на середньому рівні. 
Після експерименту ці показники в групах не зазнали істотних коливань, 
що підтверджується розрахунком t-критерію Стьюдента.  
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4. Результати заключних досліджень. Використано й впроваджено 
в практику фізичного виховання хлопчиків 7–8 років методику розвитку 
їхніх фізичних якостей з використанням спортивної гімнастики і акробати-
ки. Після проведення педагогічного експерименту виявлено статистично 
достовірні зміни показників фізичного розвитку хлопчиків, що займаються 
спортивною гімнастикою й акробатикою. Порівнюючи показники, слід від-
значити, що при виконанні статичної рівноваги показники в обох група 
зросли з рівня нижчого від середнього до вищого від середнього. При ви-
конанні тестів «Підтягування» і «Згинання і розгинання рук в упорі лежа-
чи» показники групи спортивної гімнастики зросли з нижчих від середньо-
го рівня до вищих від середнього, а в групі акробатики показники зросли 
з нижчих від середнього рівня до середнього. У тестах «Міст», «Шпагати» 
і «Човниковий біг» в обох групах показники зросли з нижчих від середньо-
го рівня до середнього. 

5. На підставі отриманих даних після експерименту було зроблено 
висновок, що заняття спортивною гімнастикою більше сприяє розвитку 
силових якостей, ніж заняття акробатикою. 

6. Дослідження характеру впливу занять спортивною гімнастикою та 
акробатикою оздоровчої спрямованості на рівень розвитку фізичних якос-
тей в інших вікових групах – напрям і мета наших подальших наукових 
досліджень. 
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Аннотация. В статье дан краткий обзор проблематики в области 

оздоровительной физической культуры, анализируются результаты дан-
ных, полученных из новейших печатных источников, систематизируются 
составляющие оздоровительной физической культуры, основные принци-
пы самостоятельных занятий физической культурой. Уделяется внимание 
проблемам современного мира, связанным с оздоровительной физической 
культурой, которые вызваны снижением физических нагрузок на человека 
вследствие внедрения и развития новых технологий, а также разработке 
оптимального комплекса и интенсивности физических упражнений. Пока-
зано влияние оздоровительной физической культуры на различные систе-
мы человеческого организма, ее значимость для их нормального функцио-
нирования и адаптируемость человека к факторам внешней среды. 

Ключевые слова: оздоровительная физическая культура, составляю-
щие, принципы, значимость, новые технологии, снижение нагрузок на че-
ловека, оптимальный комплекс упражнений, способность к адаптации. 
 

Анотація. У статті подано короткий огляд проблематики в галузі 
оздоровчої фізичної культури, аналізуються результати даних, отриманих з 
новітніх друкованих джерел, систематизуються складові оздоровчої фізич-
ної культури, основні принципи самостійних занять фізичною культурою. 
Приділено увагу проблемам сучасного світу, пов'язаним з оздоровчою фі-
зичною культурою, які викликані зниженням фізичних навантажень на 
людину внаслідок впровадження й розвитку нових технологій, а також ро-
зроблення оптимального комплексу й інтенсивності фізичних вправ. Пока-
зано вплив оздоровчої фізичної культури на різні системи людського орга-
нізму, її значущість для їх нормального функціонування й адаптованість 
людини до факторів зовнішнього середовища. 
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значущість, нові технології, зниження навантажень на людину, оптималь-
ний комплекс вправ, здатність до адаптації. 

 
Summary. This article discusses a brief overview of issues in the field of 

physical culture, examines the results of data obtained from the latest published 
sources and systematized components of health-improving physical culture , 
basic principles of independent physical training.  Attention is paid to the 
problems of the modern world connected with physical culture, which is due to 
decreased physical activity in the result of implementation and development of 
new technologies and the development of optimal complex and the intensity of 
exercise. The article shows the influence of physical culture on various systems 
of the human body, its importance for their normal functioning and adaptability 
of the person to environmental factors. 

Key words: health-improving  physical culture, components, principles, 
significance, new technologies, reducing pressures on the person, the optimal set 
of exercises, the ability to adapt. 

 
Постановка проблемы и её актуальность. Физическая культура – 

это вид тренировок, направленных на здоровое развитие организма, улуч-
шение двигательной активности и умственной деятельности человека, со-
циальную адаптацію. Это обязательная часть общей культуры всесторонне 
развитой личности, формирование которой и является целью общеобразо-
вательных программ. 

Основные показатели состояния физической культуры в обществе: 
уровень здоровья и физического развития людей, степень использования 
физической культуры в сфере воспитания и образования, в производстве, 
быту, в организации свободного времени. Результатом деятельности чело-
века является его физическая подготовленность и степень совершенства 
двигательных умений и навыков, высокий уровень развития жизненных 
сил, спортивные достижения, нравственное, эстетическое, интеллектуаль-
ное развитие [4, c. 17–18]. 

Различают спорт, физическую рекреацию, физическое воспитание, 
физическое образование, лечебную физическую культуру и оздоровитель-
ную физическую культуру. 

Основной целью оздоровительной физической культуры является гар-
моничное развитие организма, его укрепление и сохранение здоровья че-
ловека. 

С продвижением технического прогресса объем физической работы, 
исполняемой человеком, стремительно уменьшается (как показывает ста-
тистика, за последние сто лет этот показатель уменьшился почти в 200 
раз), что сказывается на его здоровье. Следовательно, всё большую роль 
для сохранения нормальной двигательной активности стала играть оздоро-
вительная физическая культура. Её можно разделить на несколько катего-
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рий, таких как физические упражнения, активный досуг, физический труд, 
закаливание и личная гигиена. 

Цель исследования – систематизация исследований в области оздо-
ровительной физической культуры и демонстрация ее значимости в усло-
виях современного мира. 

Изложение основного материала. Физические упражнения – это 
комплекс мероприятий, направленных на развитие координации движений, 
гибкости, скорости реакции, укрепление сердечно-сосудистой и нервно-
эмоциональной системы, улучшение обмена веществ. 

Согласно недавним исследованиям, современному человеку нужно 
ежедневно выполнять комплекс упражнений, который обеспечивает рас-
ход энергии от 350 до 500 ккал, чтобы компенсировать недостаток физиче-
ской активности в процессе трудовой деятельности. 

Физические упражнения. Одним из наиболее эффективных комплек-
сов упражнений для поддержания тонуса организма является зарядка. Сон-
ливость, отечность и вялость – частые утренние явления, с которыми она 
помогает бороться. В результате постепенно улучшается общее самочувст-
вие, увеличивается работоспособность, человек становится менее воспри-
имчив к психическим и физическим нагрузкам. 

Следует также отметить, что зарядка положительно влияет как на ра-
стущий организм, так и на стареющий, благодаря кратковременным цик-
лически повторяющимся упражнениям, которые стимулируют синтез АТФ 
в организме. Комплексы упражнений, которые включают в себя силовые 
нагрузки, улучшают выносливость; элементы гимнастики повышают коор-
динацию движений и благотворно влияют на вестибулярный аппарат. 

Интенсивность таких нагрузок не должна превышать 40 процентов 
от максимальных, так как в противном случае учащается сердцебиение, 
страдает сердечно- сосудистая система [7, c. 40]. 

Также прекрасно помогает сохранить здоровье, улучшить состояние 
нервно-эмоциональной системы любительский спорт. Плавание развивает 
все группы мышц, бег укрепляет икроножные мышцы, гімнастика – опор-
но-двигательный аппарат в целом и т. д. [5, c. 187–189]. 

В отличие от профессионального, он менее травматичен, нагрузки 
на таких спортсменов гораздо меньше, чем на спортсменов-профессионалов, 
что позволяет им поддерживать себя в форме, не испытывая стрессовых 
ситуаций, связанных с перегрузками ради достижения результата, который 
переходит в коммерческий интерес.  

В таблице 1 показаны наиболее популярные виды спорта, предпочи-
таемые спортсменами-любителями. 

Активный досуг и физический труд. Одним из важнейших факторов, 
способствующих улучшению состояния здоровья, является активный до-
суг. К нему относятся пешие прогулки на свежем воздухе, туризм, езда 
на велосипеде, катание на роликах, коньках, лыжах, сноуборде и все игро-
вые виды спорта, такие как футбол, баскетбол, хоккей, волейбол, теннис 
и т. д. [9, c. 45-48]. 
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К сожалению, в нашей стране активный отдых становится менее по-
пулярным. Всё чаще люди предпочитают провести время у компьютера 
или телевизора, в результате чего сталкиваются с такими проблемами, как 
гиподинамия и, как следствие, ожирение, болезни опорно-двигательного 
аппарата и сердечно-сосудистой системы. 

 
Таблица 1 – Самые популярные и массовые виды любительского 

спорта в мире 

Вид спорта Процент от всех  
занимающихся 

1. Легкая атлетика (ходьба, бег) 9,60 % 
2. Футбол 8,40 % 
3. Плавание (в том числе дайвинг ) 8,10 % 
4. Йога 7,40 % 
5. Велосипедный спорт 6,40 % 
6. Баскетбол 5,70 % 
7. Волейбол (в том числе пляжный) 5,40 % 
8. Аэробика 5,30 % 
9. Теннис 4,90 % 
10. Бодибилдинг 4,70 % 
11. Гольф 4,50 % 
12. Спортивные танцы 3,80 % 
13. Лыжный спорт 3,40 % 
14. Единоборства (вольная, греко-римская 
борьба, бокс, дзюдо, ушу, каратэ, дзюдзюцу ) 

3,40 % 

15. Настольный теннис 3,10 % 
16. Спортивное ориентирование (туризм) 3,00 % 
17. Национальные виды спорта 2,74 % 
18. Скалолазание 2,60 % 
19. Роллер-спорт 2,04 % 
20. Экстремальный спорт 1,10 % 

 
Как пишет И.А. Зуева, в настоящее время в нашей стране проводят 

досуг активно всего 8–10 % населения, тогда как в экономически развитых 
странах мира этот показатель достигает 40–60 % [6, c. 22–23]. 

Физический труд также способствует укреплению организма. Он под-
ходит работникам умственного труда, а также людям с сидячей работой. 
Энергозатраты при физическом труде составляют примерно 4000–
6000 ккал в сутки и выше, а при механизированном эта цифра колеблется 
от 3000 ккал до 4000 ккал в сутки. Стоит обратить внимание на то, что при 
физическом труде стимулируются обменные процессы в организме, разви-
ваются мышечная и сердечно-сосудистая системы, в то время как при ме-
ханизированном труде больше всего нагрузки приходится на мелкие мыш-
цы дистальных отделов конечностей [1, c. 21]. 
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Закаливание и гигиена. Чтобы укрепить сосуды и улучшить адапта-
цию организма к различным факторам и терморегуляцию, используют за-
каливание. По этому поводу известный физиолог академик И. Р. Тарханов, 
определяя сущность закаливания, писал: «К слову «закаливание» или «за-
кал» в приложении к организму речь прибегает по аналогии с явлениями, 
наблюдаемыми на железе, стали, при их закаливании, придающем им бо-
льшую твердость и стойкость» [3, c. 12]. 

Закаляться можно начинать в любом возрасте. Единственные требо-
вания – систематичность и постепенное увеличение воздействия закаляю-
щего фактора. Очень важно постоянство закаливания. Если процедуры не 
повторять, то степень закаленности будет снижаться и результат постепен-
но уйдет на нет. 

Различают такие виды закаливания: холодом, теплом, пониженным 
атмосферным давлением. 

В нашем климатическом поясе закаливание холодом является наибо-
лее актуальным. Под действием холодного воздуха у незакаленного чело-
века сужаются сосуды, ухудшается кровоснабжение конечностей, переох-
лаждение часто приводит к заболеваниям дыхательных путей, усиливается 
выделение слизи в носовой полости. Организм закаленного человека 
в данных условиях действует иначе: процессы терморегуляции происходят 
интенсивнее, вследствие чего улучшается общий кровоток, увеличивается 
устойчивость организма к заболеваниям. Если регулярно закаляться, про-
исходит уплотнение рогового слоя кожи, что также обеспечивает дополни-
тельную теплоизоляцию. 

Наиболее эффективным считается закаливание при помощи водных 
процедур. К нему относятся купание, обтирание, холодный и контрастный 
душ. Людям со слабой иммунной системой следует обратить внимание на 
воздушное закаливание, оптимальная схема которого приведена в табл. 2. 

Закаливание теплом будет полезно людям, которые вынуждены рабо-
тать в горячих цехах или жить в жарком климате. У незакаленного организ-
ма эти условия могут вызвать перегрев, в то время как закаливание стиму-
лирует потоотделение и увеличивает теплоотдачу, обеспечивая этим норма-
льную работоспособность человека в условиях повышенной температуры. 

Для закаливания пониженным атмосферным давлением рекоменду-
ют альпинизм, пребывание в горах. Таким образом, организм постепенно 
привыкает к уменьшению атмосферного давления. 

Следует помнить, что, выбирая метод закаливания, необходимо про-
консультироваться с врачом, который подберет оптимальный режим, 
руководствуясь возрастом, состоянием здоровья человека, а также индиви-
дуальными особенностями. 

Также большое значение играет личная гигиена и гигиена здоровья. 
К личной или персональной гигиене относится содержание тела в чистоте. 
Гигиена здоровья предполагает защиту от простудных заболеваний и об-
морожения (это, прежде всего, касается людей, занимающихся физически-
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ми упражнениями на открытом воздухе или зимними видами спорта), 
от заболеваний желудочно-кишечного тракта. К ней относится и подбор 
удобной обуви для тренировок (чтобы избежать волдырей, которые могут 
привести к серьезным последствиям) и одежды. 

 
Таблица 2 – Режим закаливания воздушными потоками 

Дни закаливания 
Расстояние  

от вентилятора, м 
Продолжительность 

процедуры, с 
Начальный период 

1–2 5,0 20 
3–4 4,5 40 
5–6 4,0 60 
7–8 3,5 80 
9–10 3,0 100 
11–12 2,5 120 
13–14 2,0 140 
15–16 1,5 160 
17–18 1,0 180 
19–20 1,0 180 
21–22 1,0 180 
23–24 0,5 180 

Поддерживающий период 
С 25 и далее 0,5 180 

 
Самостоятельные занятия оздоровительной физической культурой. 

Целью самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой 
является сохранение и укрепление здоровья, полезное проведение времени, 
воспитание личностных качеств, освоение физкультурных навыков и уме-
ний. Самостоятельные занятия физической культурой также призваны ре-
шать конкретные проблемы конкретного человека и разрабатываются 
в этом случае строго с учетом индивидуальных особенностей личности 
и причин, порождающих проблему. Занятия физкультурой улучшают об-
мен веществ и кровообращение, укрепляют сердце, сосуды и легкие, раз-
вивают мышцы, избавляют от многих болезней, положительно влияют 
на психоэмоциональную сферу, делают человека стройнее и красивее, по-
могают быть активным, работоспособным, сохранять интерес к жизни 
до конца своих дней [10, c. 15–17]. 

При этом необходимо придерживаться основных принципов само-
стоятельных занятий физической культурой. 

1. Принцип систематичности. Соблюдение его предусматривает ре-
гулярные занятия физическими упражнениями. Эффект от занятия физку-
льтурой наступает только при регулярном и длительном их применении.  

2. Принцип индивидуальности. Выбор видов занятий физической 
культурой зависит от физкультурно-спортивных интересов человека. Необ-



215 

ходим также учёт состояния здоровья. Эмоциональная насыщенность заня-
тий физкультурой должна быть непременно. Ведь наибольшее удовлетворе-
ние и эффект мы получаем от того, что нам нравится и интересно делать.  

3. Принцип рациональности физических нагрузок. Соблюдение это-
го принципа предусматривает постепенное увеличение физических нагру-
зок и их оптимальное сочетание с отдыхом. Частота занятий физкультурой 
также строго индивидуальна. Необходимо рассчитывать нагрузку и часто-
ту занятий в зависимости от тренированности человека. Слишком большие 
нагрузки каждый день могут только ухудшить состояние, привести к силь-
ной усталости и даже к физическим травмам. А маленькие нагрузки не да-
дут ожидаемого эффекта. Следует строить занятия физкультурой по сле-
дующему правилу: от простого к сложному, от легкого к трудному.  

4. Принцип всестороннего физического развития. В самостоятель-
ных занятиях физкультурой следует целенаправленно развивать основные 
физические качества — выносливость, силу, гибкость, ловкость и др. Для 
этого необходимо использовать различные циклические упражнения, гим-
настику, игры, упражнения с отягощениями.  

5. Принцип уверенности в необходимости занятий. Трудно переоце-
нить психологический настрой на занятия физкультурой. С древнейших 
времен известно теснейшее взаимоотношение психического и физического 
здоровья. Уверенность в необходимости и пользе занятий физической ку-
льтурой является мощным подспорьем организму. Эффект от занятий физ-
культурой несравнимо увеличивается в тех случаях, когда физические 
упражнения сочетаются с самовнушением. Сознание стимулирует биорит-
мы мозга, а тот отдает приказы всему телу. Поэтому необходимо стараться 
всегда не только верить в результат, но обязательно продумывать, каким 
именно будет этот результат. Нужно визуализировать в сознании здоровые 
органы и их функционирование. 

6. Принцип врачебного контроля и самоконтроля. Консультация 
с врачом поможет любому человеку выяснить, какие виды физкультуры 
лучше всего использовать в самостоятельных занятиях, с каких физичес-
ких нагрузок начинать тренировку. 

Расчет оптимальных физических нагрузок. Физические нагрузки ра-
зличаются количественным и качественным влиянием на организм. Они 
интенсифицируют обмен веществ, расход энергетических ресурсов. От 
степени их расходования зависит утомление, субъективно выражаемое 
чувством усталости. Без утомления функциональные возможности органи-
зма не повышаются. После выполнения физической нагрузки работоспособ-
ность обычно снижается и для её восстановления нужен отдых. При мы-
шечном утомлении в организме уменьшаются запасы гликогена, находя-
щегося в печени и мышцах, а в крови увеличивается содержание недооки-
сленных продуктов обмена веществ, поэтому при активных занятиях физ-
культурой следует в рацион питания включать больше овощей и фруктов, 
помогающих поддерживать кислотно-щелочное равновесие в организме 
[2, c. 57–58]. 
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Выполнение оптимальных физических нагрузок является важней-
шим моментом при самостоятельных занятиях физкультурой. Согласно 
принципу Арндта — Шульца, малые нагрузки не оказывают заметного 
влияния на организм, средние – наиболее благоприятны, а сильные могут 
принести вред. Для ориентировки можно использовать классификацию 
Г. С. Туманяна, основанную на реакции сердечно-сосудистой системы 
на нагрузку. Если сразу после выполнения физических упражнений час-
тота пульса не более 120 ударов в минуту, то нагрузка считается малой, 
120–160 – средней, более 160 – большой. Максимальной является физичес-
кая нагрузка, после которой частота пульса равна числу, определяемому 
вычитанием из числа 220 своего возраста в годах для женщин и 1/2 возрас-
та в годах из числа 205 для мужчин. Особенности расчета физической на-
грузки наглядно показаны в таблице 3 [8, c. 104–105]. 

 
Таблица 3 – Расчет оптимальной физической нагрузки 

 Расчетный показатель Мужчины Женщины 

a 
«Пиковая» ЧСС 
(максимальная) 

205 – 1/2 возраста 220 – возраст 

b 
Допустимый диапазон 
изменений ЧСС 

a – ЧСС покоя а – ЧСС покоя 

c 
«Плановый сдвиг» 
ЧСС 

(b * средняя  
интенсивность  

сокращений) / 100% 

(b * средняя  
интенсивность  
сокращений) / 

100 % 

d 
«Пик»  
тренировочной зоны 

c + ЧСС покоя c + ЧСС покоя 

 
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Исходя из 

вышеприведенных в данной статье фактов, можно сделать такие выводы 
по поводу оздоровительной физической культуры: 

1) основными составляющими оздоровительной физической культу-
ры являются физические упражнения, активный досуг, физический труд, 
закаливание и гигиена; 

2) в связи с развитием технологий в современном мире происходит 
механизация труда, что привело к значительному снижению двигательной 
активности человека во время рабочего дня, а также перераспределению 
нагрузки на мышцы, и, чтобы предупредить такие неблагоприятные пос-
ледствия, как гиподинамия, которая влечет за собой проблемы опорно-
двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, ожирение, и для 
того, чтобы снизить негативное влияния стрессовых ситуаций на человече-
ский организм, следует заботиться о состоянии своего здоровья с помощью 
оздоровительной физической культуры; 
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3) оздоровительная физическая культура направлена на укрепление 
опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов, сердечно-сосудистой, 
нервно-эмоциональной, иммунной, дыхательной систем, улучшение тепло- 
и энергообмена, метаболизма; 

4) комплекс физических нагрузок должен быть подобран индивидуаль-
но, с учетом таких факторов, как состояние здоровья человека, возраст, образ 
жизни, проблемы, на решение или предупреждение которых нужно обратить 
наибольшее внимание, рекомендуется, чтобы этот комплекс выбрал врач; 

5) систематичность выполнения физических упражнений является 
обязательным условием для улучшения состояния здоровья и поддержание 
человека в форме; 

6) чтобы физические нагрузки приносили пользу и не оказывали вре-
да организму вследствие перегрузок, оптимальный режим занятий физ-
культурой должен быть установлен по принципу Арндта – Шульца, для 
этого можно использовать классификацию Г. С. Тумаяна.  

По мнению ученых, с внедрением новых технологий и изменением 
образа человеческой жизни проблема оздоровительной физической куль-
туры становится всё более актуальной, появляются новые классификации 
распределения физических нагрузок, разрабатываются комплексы упраж-
нений и методики для самостоятельных занятий, открывается большое 
пространство для дальнейших исследований. 
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Анотація. У статті розглядається питання практичного впроваджен-

ня можливостей формування дослідницьких здібностей майбутнього вчи-
теля під час проходження педагогічної практики. Студенти самостійно об-
рали метод досліджень – анкетування; склали перелік питань; провели 
опитування старшокласників з метою визначення мотивів до занять фізич-
ною культурою і спортом. Застосований педагогічний підхід роботи, вихо-
дячи з її цілей, дав позитивний результат у дослідженнях мотивації школя-
рів до занять фізичними вправами; визначені фактори, які заважають за-
йматися спортом; з'ясовані причини небажання учнів відвідувати уроки фі-
зкультури; встановлено зацікавленність сім'ї та роль батьків у фізичному 
розвитку дітей. 

Студенти на підставі аналізу анкетних даних зробили для себе ряд 
важливих висновків і розробили певні рекомендації щодо використання їх 
у своїй подальшій професійній діяльності. 

Ключові слова: дослідження, педагогічна практика, мотивація, анке-
тування, фізична культура. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос практического внедре-
ния возможностей формирования исследовательских способностей буду-
щего учителя во время прохождения педагогической практики. Студенты 
самостоятельно избрали метод исследований – анкетирование; составили 
перечень вопросов; провели опрос старшеклассников с целью определения 
мотивов к занятиям физической культурой и спортом. Применённый педа-
гогический подход работы, исходя из её целей, дал положительный резуль-
тат в исследованиях мотивации школьников к занятиям физическими упра-
жнениями; определены факторы, которые мешают заниматься спортом; вы-
яснены причины нежелания учеников посещать уроки физкультуры; уста-
новлен интерес семьи и роль родителей в физическом развитии детей. 

Студенты на основании анализа анкетных данных сделали для себя ряд 
важных заключений и разработали определённые рекомендации по поводу 
их использования в своей дальнейшей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: исследования, педагогическая практика, мотивация, 
анкетирование, физическая культура. 

 
Summary. The article discusses the practical introduction possibilities of 

formation of research abilities of the future teacher during the passage of peda-
gogical practice. Students chose their own method of research - questionnaires; 
compiled a list of questions; conducted a survey of high school students in order 
to determine the motives for classesfor physical culture and sports. Pedagogical 
approach works, which has been used on the basis of its objectives gave a posi-
tive result in motivating pupils to study physical exercise; identified the factors 
that interfere with doing sports; found the reasons for the reluctance of pupils  to 
attend lessons physical education; it sets the interest of the family and the role of 
parents in the physical development of children. 

Students, on the basis of the analysis of the questionnaire data made num-
ber of important findings and developed specific recommendations for use in 
their further professional activities. 

Keywords: research, pedagogical practice, motivation, questionnaire, 
physical education. 

 
Постановка проблеми та її актуальність. У сучасних соціально-

економічних умовах ставлення Української держави особливого значення 
набуває проблема професійної підготовки майбутніх педагогів, увага при-
діляється реформуванню освіти. Глибоке розуміння сутності педагогічних 
явищ і процесів, творчий погляд і розв’язання педагогічних завдань немо-
жливі без оволодіння майбутніми педагогами вміннями й навичками дос-
лідницької діяльності [9, c. 91]. 

Тим паче молодому вчителю вкрай необхідні вміння пошуку, відбо-
ру, аналізу, створення, обґрунтування, порівняння в своїй майбутній про-
фесії для успішної і творчої праці з підростаючим поколінням. 
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Проте формування дослідницьких здібностей у студентів не знахо-
дить належного науково-теоретичного та практичного втілення в їх підго-
товці до професійної діяльності під час педагогічної практики. 

Загально відомо, що педагогічна практика, з точки зору науковців, – 
це форма професійного навчання у вищий школі. Вона розглядається як 
сполучна ланка між теоретичним навчанням майбутніх учителів і їхньою 
майбутньою роботою в навчально-виховних установах [4, c. 74]. 

Рівень професіоналізму, педагогічна підготовка викладача на сучас-
ному етапі не відповідають вимогам європейської освіти. У більшої частини 
вчителів не сформована здатність розуміти мотиви поведінки учнів, їхній 
внутрішній світ. Вони не вміють співпрацювати з учнями, не стимулюють 
їхню ініціативу, творчість, самооцінку у сфері фізичної культури [5, c. 118]. 

Незнання та невміння визначення мотивів школярів до занять актив-
ними руховими діями також спричиняють певні незручності в стосунках 
між учителем і учнями. Тому дослідження мотиваційної сфери учнів до за-
нять фізичною культурою і спортом в контексті сьогодення є актуальним, 
оскільки мотивація – один з найважливіших компонентів у процесі органі-
зації занять школярів та їх активного, усвідомленого ставлення до навчан-
ня, що надалі сприятиме розвитку пізнавального інтересу, підвищенню 
працездатності, придбанню функціональної стійкості організму і збере-
женню здоров'я, а майбутньому вчителю надасть додаткові знання та вмін-
ня в дослідницькій діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Система гуманітарної 
освіти передбачає високопрофесійну підготовку фахівців у сфері фізичної 
культури та шкільного фізичного виховання. 

Погіршення стану здоров'я підростаючого покоління підвищило ви-
моги до висококваліфікованих учителів фізичної культури, які мають 
сприяти формуванню традицій і культури здорового способу життя, прес-
тижу здоров'я, залученню учнів до активних занять фізичною культурою 
[7, c. 84]. Тому сучасна система освіти, в тому числі і фізкультура, повинна 
забезпечити підготовку кваліфікованого спеціаліста, готового застосовува-
ти та нарощувати освітній потенціал, постійно удосконалюватися профе-
сійно [8, c. 97]. 

На підставі перегляду та аналізу науково-методичної літератури ви-
явлена об'єктивна необхідність пошуку дієвих засобів покращення підго-
товки фахівців фізичної культури. Меж вдосконалення змісту підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури не існує. Проте вже зараз потрібна 
систематична, цілеспрямована робота з покращення кожної зі сторін підго-
товки сучасного педагога фізичної культури. Оптимальна модель учителя 
фізичної культури являє собою систему необхідних взаємопов'язаних і вза-
ємообумовлених компонентів, які повинні вироблятися всім комплексом 
навчально-виховного процесу, а в подальшому – удосконалюватися протя-
гом усієї практичної роботи [10, с. 116]. 
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Актуальність пов'язана з подальшим розвитком системи фізичного 
виховання в сучасній школі, бо на сьогодні в цій галузі спостерігається ни-
зка проблем, серед яких низький рівень здоров'я учнів, відсутність фізич-
ного обґрунтованого навантаження, недосконалість програми, недостатнє 
використання методів контролю рівня фізичної підготовленості [3, с. 12]. 
Настала необхідність досягнення мети цієї навчальної дисципліни щодо 
формування фізичної культури особистості педагогічного фахівця як того, 
хто професійною діяльністю безпосередньо впливає на виховання майбут-
ніх поколінь. 

Обумовленні вимоги щодо оцінювання професійної компетентності 
майбутнього викладача пропонує Т. О. Лоза [2]. Насамперед це його педа-
гогічна культура, рухова підготовленість, етична культура,організаторські 
здібності, культура виховної діяльності, ставлення до професійної діяльно-
сті, комунікативні навички. Також наведений перелік оцінок можна допов-
нити умінням досліджувати, спостерігати, порівнювати та аналізувати. 

У своїй науковій статті О. М. Печко [6, с. 63] посилається на погляди 
О. Н. Кулюткина та С. Омельяненка, які доводять, що об'єктивним показ-
ником сформованості професійної майстерності вчителя фізичної культури 
є компетентне вирішення професійних завдань та ситуацій. Її формування 
відбувається шляхом розвитку уміння спостерігати та аналізувати педаго-
гічний процес, бачити причинно-наслідкові зв'язки, точно формулювати 
педагогічні завдання. 

Одним із ефективних і дієвих підходів до професійного удосконалення 
є метод анкетування, який полягає в педагогічному дослідженні й вивченні 
обраних результатів для використання в своїй подальшій діяльності. 

Мета та задачі. 1. Розробити та застосувати анкету для старшоклас-
ників з метою дослідження студентами-практикантами мотиваційних пог-
лядів шкільного юнацтва щодо занять фізичною культурою і спортом. 2. 
З’ясувати готовність студентів до дослідницької роботи в своїй майбутній 
професійній діяльності. 

Виклад основного матеріалу. До початку педагогічної практики пе-
ред студентами п’ятого курсу були поставлені завдання дослідити мотива-
ційні вподобання або причини нехтування заняттями фізичною культурою 
учнями старших класів (в школах, де проходила практика) з правом самос-
тійно обрати методи досліджень. 

Студентами був обраний метод анкетування. Для отримання достові-
рних та об’єктивних даних анкета була анонімною. Вона включала в себе 
питання різного характеру. Розроблена система запитань була спрямована 
на виявлення мотивів ставлення до занять фізичною культурою; визначен-
ня факторів, які заважають займатися спортом; з’ясування причин неба-
жання учнів йти на уроки фізичної культури; встановити, чи цікавиться 
сім’я станом фізичної підготовленості дітей; визначити роль батьків у фо-
рмуванні ставлення до занять фізичною культурою і спортом тощо. 
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Під час анкетування десятикласники мали змогу виказати свою дум-
ку щодо того, чому їхні однокласники не полюбляють уроки фізичної ку-
льтури. Ми запропонували обрати декілька причин зі списку, а саме: 
1) ставлять оцінки, 2) бояться насмішок з боку інших, 3) не цікаво, 4) щось 
не виходить, 5) свій варіант. Респонденти вважають, що найбільш пошире-
ною причиною є те, що їм не цікаво; на другому по значенню є свій варіант 
(а саме: є більш важливі справи, лінь, не хочуть перевдягатися, через вчи-
теля, дуже втомлюються, важко робити вправи, тощо); на третьому місці – 
щось не виходить; на четвертому – бояться насмішок з боку інших; 
на останньому – ставлять оцінки. Тобто, з їхньої точки зору, основною 
причиною відсутності бажання відвідувати уроки фізичної культури у од-
нокласників є те, що їм не цікаво займатися. 

На запитання: «Чи задоволені Ви уроками фізичної культури?» – 
старшокласники дали такі відповіді: 48 – скоріше задоволені, ніж не задо-
волені; 32 – дуже задоволені; 24 – задоволені; 16 – не знаю; 8 – скоріше не 
задоволені; 8 – не задоволені. Таким чином, можна сказати, що 76 % учнів 
більше задоволені, ніж не задоволені проведеними уроками з фізичної ку-
льтури. 

На пропозицію розподілити навчальні предмети за своїми перевага-
ми 136 респондентів поставили фізичну культуру на: 1-ше місце – 4 учня; 
2-ге місце – 16 учнів; 3-тє місце – 20 учнів; 4-те місце – 8 учні; 5-те місце – 
4 учня. Лише 52 десятикласника з 136 опитаних записали цю дисципліну у 
свій перелік, інші вказували інформатику, математику, біологію, історію, 
літературу тощо. 

Для того щоб з’ясувати, чи проводять батьки виховну роботу з фізи-
чної культури, чи впливають вони на своїх дітей власним прикладом, ми 
поставили такі запитання: «Чи розповідають Вам ваші батьки про свої ми-
нулі спортивні успіхи?» (більшість дали відповідь «рідко»); «Чи цікавлять-
ся батьки Вашої спортивною підготовкою?» (у 88 учнів батьки цікавляться 
даним питанням); «Чи відвідуєте Ви спільно з батьками спортивні змаган-
ня, тренажерні зали, басейни і т. д.?» (60 респондентів вказали «рідко», ще 
60 – «ніколи» і тільки 16 – «часто»). Таким чином, можна сказати, що бі-
льшість батьків цікавляться фізичним розвитком своїх дітей, хоч не всі 
з них впливають на них своїм власним прикладом. 

На запитання: «Вкажіть причини, які заважають Вам займатися спо-
ртом» – ми отримали такі дані: «не вистачає часу» – 64 респонденти; «не 
маю бажання» – 20 опитаних; «відсутність спортивної екіпіровки та інвен-
тарю» – 12; «не маю можливості оплачувати заняття» – 8; «інше» – 32 опи-
таних («через стан здоров’я», «нічого не заважає – я займаюся», «достат-
ньо й уроків фізичної культури»). Тобто особливості сучасних умов життя, 
матеріальне становище родини, різкий розвиток технічного прогресу, інте-
нсивне зростання обсягів інформації, збільшення навчального навантажен-
ня заважають фізичному вдосконаленню учнів. 
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Для того щоб з’ясувати, чи знають старшокласники, яке значення 
має фізична культура не тільки для фізичного, а й для розумового і мора-
льного розвитку, нами були поставлені такі питання: «Чи потрібно бути 
фізично підготовленим, щоб досягти життєвого успіху, зробити кар'єру?». 
Більшість розуміють, що «так», але не підтверджують своїми діями. «Чи 
вважаєте Ви, що заняття спортом сприяють розвитку інтелекту людини?». 
52 опитаних вказали «так». Тобто можна стверджувати, що учні не отри-
мували прикладу з боку вчителя або батьків. 

Також нами було поставлене питання: «Хто і що може вплинути 
на Вас у формуванні інтересу до занять фізичною культурою?». Проаналі-
зувавши відповіді, ми з’ясували, що найбільший вплив на респондентів 
має такий фактор, як будівництво свого тіла; на 2-му місці – батьки; на 3-
му – друзі; на 4-му – два варіанти відповіді: класний керівник та спортивні 
змагання; на 5-му – також два фактори: вчитель фізичної культури та свій 
варіант (мій настрій і бажання, протилежна стать, для зміцнення здоров’я, 
самоствердитися тощо). Тобто вчитель фізичної культури, на думку учнів, 
не є тим мотиваційним джерелом, котрим він повинен бути. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Застосований на-
ми педагогічний підхід щодо формування дослідницьких здібностей май-
бутніх учителів під час проходження педагогічної практики дав позитив-
ний результат. 

Студенти на підставі анкетування старшокласників зробили для себе 
ряд важливих висновків, які стосуються того, що в цілому мотивація є од-
ним з найважливіших компонентів процесу організації навчальної діяльно-
сті. Старшокласники керуються різними мотивами, серед яких найбільш 
популярними є будівництво і вдосконалення форми тіла, поліпшення 
та зміцнення здоров'я. Основними причинами нехтування заняттями фізи-
чною культурою є такі: не вистачає часу, через стан здоров’я, достатньо 
і уроків фізичної культури. Нажаль, не всі старшокласники розуміють, що 
заняття фізичною культурою мають велике значення для розвитку інтелек-
ту, досягнення успіху в житті, особливо в професійній діяльності, через ві-
дсутність прикладу з боку вчителя і сім’ ї. 

Для покращення шкільного фізичного виховання студентами були 
розроблені певні рекомендації: 1. Необхідно активізувати інтерес учнів 
безпосередньо на уроках фізичної культури. 2. Вчителі мають аналізувати 
і коригувати негативні особливості у викладанні. 3. Покращувати матеріа-
льну базу. 4. Активізувати і збільшувати можливість додаткових занять 
з учнями старшого шкільного віку. 5. Актуалізувати мотивацію до занять 
фізичною культурою і спортом. 6. Акцентувати увагу учнів на значущості 
самовдосконалення фізичних і вольових якостей і їх необхідності в майбу-
тній професійній діяльності. 

Також велика роль в мотивації до занять фізичною культурою і спор-
том належить батькам учнів. 
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Таким чином, набуті дослідницькі вміння та знання про мотивацію 
старшокласників до фізичного виховання можуть бути використані вчите-
лями в своїй подальшій професійній діяльності. 
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Анотація. У статті розглядаються окремі аспекти проблеми фізичного 

вдосконалення майбутніх офіцерів-прикордонників, зокрема мотиваційні. 
Автор вказує на визначальну роль мотивації в процесі фізичної підготовки 
та фізичного вдосконалення. Звертається увага на можливості, форми та за-
соби фізичного вдосконалення майбутніх офіцерів-прикордонників 
як у навчальний, так і у позанавчальний час. 

Ключові слова: фізичне вдосконалення, майбутні офіцери-
прикордонники, мотивація, розвиток, готовність, навчальний та поза-
навчальний час. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты проблемы 

физического совершенствования будущих офицеров-пограничников, 
в частности мотивационные. Автор указывает на определяющую роль мо-
тивации в процессе физической подготовки и физического совершенство-
вания. Обращается внимание на возможности, формы и средства физичес-
кого совершенствования будущих офицеров-пограничников как в учебное, 
так и во внеучебное время. 

Ключевые слова: физическое совершенствование, будущие офицеры-
пограничники, мотивация, развитие, готовность, учебное и внеучебное 
время. 

 
Summary. The separate aspects of problem of physical perfection 

offuture border officers-guards are examined in the article, inparticular 
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motivational. An author specifies on the qualificatory role of motivation in the 
process of physical preparation and physical perfection. Attention applies 
on possibilities, forms and facilities ofphysical perfection of future border 
officers-guards as educational, so ineducational time. 

Keywords: physical perfection, future border officers-guards, motivation, 

development, readiness, educational and as ineducational time. 
 
Постановка проблеми та її актуальність. Специфічність професій-

ної діяльності офіцера-прикордонника передбачає необхідність удоскона-
лення його як особистісних, так і професійних умінь та навичок протягом 
життя. Тому завдання вищого військового навчального закладу полягає 
у тому, щоб навчити майбутніх офіцерів учитися. Важливою складовою 
підготовки курсантів-прикордонників до професійної діяльності є їхнє фі-
зичне вдосконалення. 

У відомчий навчальний заклад Державної прикордонної служби 
України (далі – ДПСУ) Національну академію Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького (далі – НАДПСУ) юнаки 
та дівчата приходять з різним рівнем фізичної підготовки. Тому першочер-
говою потребою є розвиток їхньої мотивації до фізичного вдосконалення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різноманітні аспекти 
проблеми фізичного вдосконалення розглядають А. Внуков, Н. Винник, 
О. Гнидюк, О. Діденко, Р. Ковальчук, В. Кириченко, Р. Мальований, 
С. Собко, С. Сичов, О. Фігура, В. Шахматов, П. Щербак та ін. 

Так, Н. Винник, Р. Мальований, В. Шахматов звертають увагу, що 
організаційно-методичні питання професійно-методичної спрямованості 
фізичної підготовки були розроблені ще у 20-х роках минулого століття 
[1, с. 121]. 

Велику цінність для нашого дослідження становить праця А. Маслоу 
«Мотивація і особистість», у якій висвітлюються мотиваційні основи орга-
нізації діяльності і потреб людини [2]. 

Проводячи дослідження щодо залучення молоді до цінностей фізич-
ної культури, С. Сичов доходить висновку, що саме мотивація та сформо-
вана потреба є головними чинниками зазначеного процесу. Важливим мо-
тивом для більшості студентів є стійке прагнення удосконалити свої фізи-
чні якості, отримати необхідні вміння і навички виконання різноманітних 
фізичних вправ та комбінацій. Мотиваційна складова, зазначає автор, є ва-
жливим виховним процесом, який постійно розвивається й удосконалю-
ється. Виховними елементами педагогічного процесу є особистісно зорієн-
тований ефект і вчинок, мистецтво мотиваційної зацікавленості, творчі за-
соби виховної роботи викладачів як професіоналів, які впливають на шви-
дкість включення студентів до роботи [1, с. 249–250]. 

Мета і завдання дослідження. Метою статті є визначення ролі моти-
вації в процесі фізичного вдосконалення майбутніх офіцерів-прикордонників. 
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Виклад основного матеріалу. З метою вивчення ступеня розвитку 
мотивів, що спонукають майбутніх офіцерів-прикордонників до фізичного 
вдосконалення, було проведено дослідження, у якому брали участь 220 ку-
рсантів НАДПСУ першого та другого курсів навчання. Результати дослі-
дження дозволили класифікувати мотиви за такими групами: мотиви, 
пов’язані з бажанням досягти кращих результатів у майбутній професійній 
діяльності; мотиви, пов’язані із прагненням до самоствердження; мотиви, 
пов’язані із задоволенням матеріальних потреб. 

Мотив спонукає особистість курсанта до діяльності. Водночас він 
є одним із її важливих компонентів, впливає на її зміст. Окремі складові 
діяльності відповідають елементам мотиваційної сфери, функціонально 
та генетично пов’язані з ними. Поведінка в цілому відповідає потребам ін-
дивіда, системі діяльностей, з яких вона складається: різноманітності мо-
тивів, дій, упорядкованому набору цілей, що формують цю діяльність, то-
що [2, с. 126]. 

На думку О. Петрова, найбільш дієвим засобом формування потреби 
і мотивів щодо фізичного вдосконалення є прийом оперативного і постій-
ного інформування вихованців про поточні і оперативні результати, тобто 
прийом зворотного зв’язку [5]. Але ми погоджуємося з С. Собком, який 
вважає, що однієї потреби для розвитку певної якості недостатньо, сама 
по собі потреба не здатна надати діяльності потрібної спрямованості. Мо-
тиваційна система, яка включає в себе мотиви, інтереси, ціннісні орієнта-
ції, конкретизує зміст діяльності. Мотиваційна система виявляє не тільки 
актуальну здійсненну діяльність, але й перспективу подальшого розвитку 
діяльності у потрібному напрямі [6, с. 129]. 

Звичайно, звертає увагу С. Собко, фізичну досконалість сприймають 
як сукупність міцного здоров’я, фізичної загартованості до різних темпе-
ратурних і хвороботворних впливів зовнішнього середовища, гармонійнос-
ті й краси зовнішніх форм тіла з розвитком життєво важливих фізичних 
якостей людини: її сили, швидкості, витривалості, спритності, гнучкості 
й наявності натренованих рухових навичок, які дозволяють їй успішно дія-
ти у найрізноманітніших умовах [6, с. 129]. У контексті нашого дослі-
дження це є різноманітні умови у повсякденній практиці оперативно-
службової та службово-бойової діяльності офіцерів-прикордонників. 

Готовність до фізичного самовдосконалення майбутніх офіцерів-
прикордонників О. Гнидюк визначає як професійно важливу особистісну 
властивість, що охоплює переконаність в соціальній і особистій значущос-
ті фізичного саморозвитку, знання технології, методів та засобів фізичного 
самовдосконалення, особистісні якості та уміння, необхідні для постійного 
та цілеспрямованого самостійного підвищення рівня фізичної підготовле-
ності, для усвідомленої, цілеспрямованої й систематичної побудови стра-
тегії фізичного особистісного зростання в процесі професійної діяльності. 
Структуру готовності до фізичного самовдосконалення майбутніх офіце-
рів-прикордонників, на думку дослідника, становить єдність трьох компо-
нентів: мотиваційно-особистісного, пізнавально-інформаційного та опера-
ційно-діяльнісного [7, с. 5–6]. У контексті нашого дослідження особливого 
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значення набуває зміст мотиваційно-особистісного компоненту. Мотива-
ційно-особистісний компонент охоплює розуміння майбутнім офіцером-
прикордонником своїх фізичних можливостей, необхідності їх удоскона-
лення, виражає ціннісне усвідомлене ставлення до необхідності й умов фі-
зичного самовдосконалення та виявляється в інтересі до проблем фізично-
го самовдосконалення. Цей компонент охоплює також сформовані особис-
тісні якості, зокрема, наполегливість, цілеспрямованість, витривалість, то-
що, намагання актуалізувати та забезпечити необхідні умови для фізичного 
самовдосконалення в заданому режимі й досягти необхідних результатів 
[7, с. 6]. До того ж ми поділяємо думку О. Гнидюка [7, с. 8] щодо визна-
чення однією із педагогічних умов формування у майбутніх офіцерів-
прикордонників готовності до фізичного самовдосконалення розвиток мо-
тивації курсантів шляхом оволодіння системою знань і способів діяльності 
з фізичного самовдосконалення. 

За результатами аналізу літератури [8] та проведеного дослідження 
зазначимо, що у вищому військовому навчальному закладі фізичне вдос-
коналення як складова фізичної підготовки майбутніх офіцерів виконує та-
кі функції: 

- соціальну (досягнення необхідного рівня розвитку особистості, змі-
цнення її здоров’я, підготовка до професійної діяльності);  

- проектно-творчу (визначає індивідуальні фізичні можливості 
та здібності особистості); 

- ціннісно-орієнтаційну (розвиває професійну та особистісну орієн-
тацію); 

- комунікативно-результативну (відображає культуру поведінки, спі-
лкування, взаємодію учасників фізкультурно-спортивної діяльності). 

Фізичне вдосконалення (у межах дослідження) відбувалося як під 
час процесу навчання, так і в позанавчальний час. Під час експерименталь-
ного навчання з метою формування мотивів щодо фізичного вдосконален-
ня на заняттях з фізичної підготовки проводились «теоретичні 
п’ятихвилинки" (для курсантів першого курсу – по 5–10 хвилин, другого 
курсу – 10–15 хвилин). Курсантам надавалась теоретична інформація, зве-
рталась увага на її актуальність та практичне значення для майбутньої 
професійної діяльності. 

Результати дослідження переконують у доцільності використання 
сучасних технологій навчання у розвитку мотивації до фізичного вдоско-
налення майбутніх офіцерів-прикордонників. Не дивлячись на те, що у пе-
дагогічній літературі поняття «технологія навчання» і «навчальна техноло-
гія» вживаються як тотожні, перше з них є дещо вужчим і означає шлях 
освоєння конкретного матеріалу в межах певного предмета, теми, питання, 
а навчальна технологія передбачає розгляд різних технологій навчання 
[8, с. 171]. В освітньому процесі НАДПСУ найпоширенішими є такі техно-
логії навчання: диференційоване навчання, проблемне навчання, ігрові те-
хнології навчання, інформаційні технології навчання, особистісно орієнто-
ване навчання, тощо. Всі вони певною мірою є інструментами розвитку 
мотивації до фізичного вдосконалення. Так, наприклад, ігрові технології 
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характеризуються наявністю ігрових моделей діяльності, активізацією ми-
слення та поведінки курсанта, високим ступенем задіяності в освітньому 
процесі, емоційністю, творчим характером заняття, самостійністю курсан-
тів у прийнятті рішень, їх бажанням набути конкретних умінь і навичок, 
у тому числі умінь і навичок фізичного вдосконалення. Виконуючи спону-
кальну функцію, ігрова діяльність викликає інтерес курсантів, мотивує їх 
до фізичного вдосконалення. Доцільним, на наше переконання, є викорис-
тання таких методів, як ігри-вправи, рольові та ситуаційні ігри, тощо. 

Усвідомивши значущість фізичного вдосконалення під час майбут-
ньої професійної діяльності, курсанти-прикордонники під час навчання, 
у позанавчальній роботі, під час самостійної підготовки ставлять перед со-
бою цілі для фізичного самовдосконалення. Умовно їх можна поділити 
на цілі далекої та близької перспективи. Цілі далекої перспективи щодо фі-
зичного самовдосконалення передбачають продовження цього процесу 
протягом усього активного життя. Цілі ж близької перспективи – це ті пла-
ни щодо фізичного самовдосконалення, які створюються курсантом на пе-
ріод навчання в академії, включають у себе різні форми, методи та заходи. 

Однією з таких форм (із урахуванням орієнтації фізичного вдоскона-
лення на практичні потреби у майбутній діяльності за обраною спеціальні-
стю) є відвідування майбутніми офіцерами-прикордонниками у позанавча-
льний час гуртка техніки Бойового гопака. Заняття у гуртку техніки Бойо-
вого гопака проводяться один раз на тиждень тренером, який є представ-
ником місцевого осередку Українського козацтва. Такі заняття створюють 
особливі умови для формування загартованості курсантів та витривалості 
їх у фізичному самовихованні. Доречним є зауваження О. Кириченка, що 
велику роль у формуванні мотивів фізичного самовиховання відіграє усві-
домлення курсантом суперечності між тим, ким він є у фізичному плані, 
й тим рівнем фізичної готовності, який мали українські козаки [9, с. 303]. 

Викладачами кафедри особистої безпеки, начальниками навчальних 
курсів та їх заступниками по роботі з персоналом враховується, що майбу-
тнім офіцерам-прикордонникам цікаво дізнаватися про озброєння козаків, 
їхню майстерність у будівництві фортець та військових таборів тощо. Що-
до практичного опанування козацьких видів спорту (стрільби з лука, воло-
діння списом, шаблею, іншими видами козацької зброї, верховою їзди, різ-
них видів боротьби, плавання, подолання природних перешкод, керування 
човном), безумовно, неможливо повною мірою реалізувати це в умовах 
академії. Але доцільним є ознайомлення із специфікою та отримання част-
кових практичних занять. При цьому необхідно максимально дотримува-
тись вимог і правил техніки безпеки. 

Сукупність фахових дій і професійних якостей, потрібних захисни-
ку нашої держави для успішного ведення боротьби, дає техніка Бойового 
гопака. За цільовим призначенням технічні елементи Бойового гопака ро-
зподіляються на техніку нападу й техніку захисту, остання містить в собі 
техніку кроків і техніку взаємодії. Оволодіння технікою кроків передба-
чає вивчення стійок, позицій і допоміжних способів пересування. Техніка 
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взаємодії складається зі стусанів, копняків, присядок, повзунців, підсі-
кань, затул, перепон і відбивань руками та ногами [10, с. 47]. 

У результаті відвідування гуртка курсант досягає натренованості у 
виконанні основних елементів козацької боротьби «Бойовий гопак»; якіс-
ного виконання нормативів з прикладної фізичної підготовки; формує й 
розвиває власну психологічну та практичну готовність до впровадження 
військово-козацьких традицій у особистому житті; набуває вмінь дотри-
муватись правил особистої безпеки під час виконання фізичних вправ, 
надавати першу допомогу, користуватися методами оздоровлення, підви-
щувати власну фізичну загартованість. Підкреслимо, що всі види козаць-
кої боротьби у процесі тренувань ґрунтувалися на принципах народної 
моралі. Про це обов’язково повідомлялося курсантам. Порушення цих 
принципів вважалося неприпустимим. Ураховуючи принципи козацької 
педагогіки, під час фізичного самовдосконалення та загартування майбу-
тнім офіцерам-прикордонникам пропонується дотримуватись таких на-
станов [10, с. 50–52]:  

– бути відповідальними (сказав – зроби; не можеш зробити – не го-
вори; пообіцяв – виконуй обіцянку; міра честі вимірюється узгодженістю 
між словом і ділом); 

– бути послідовними (почав справу – доведи до кінця; послідовність 
– це узгодженість між мріями і діями, це неухильне прямування до постав-
леної мети; шлях до гармонії духу, розуму й тіла пролягає через послідов-
ну постійну працю; у послідовних людей мислення стабільне, дії передба-
чувані, почуття стримані); 

– бути чесними (людина, що зрадила чесність, зрадила сама себе; че-
сті без віри в чесне життя не буває; честь дорожча за життя, бо життя 
без честі – рабство); 

– бути правдивими (правда – це добро, а неправда – зло; будь чистим 
у помислах; мудра правда стоїть на варті гідності твоєї родини, народу 
і Батьківщини; будьте правдиві між собою); 

– бути відважними (відвага – це ознака щасливої людини; сила волі 
робить людей відважними; відважні живуть гідно ); 

– бути дисциплінованими (дисципліна – мати порядку; життя вартіс-
не тоді, коли воно впорядковане; де є дисципліна, там є злагода); 

– бути точними (точність – запорука успіху; точність – ввічливість 
королів; гідна людина є точною);  

– бути діяльними (світ без дії не був би світом; життя без дії не було 
б життям; щастя є тоді, коли ти робиш усе, щоб бути щасливим); 

– навчитися тамувати страх (плекайте в собі вміння переборювати 
страх; зборюючи страх, ви покращуєте властивості свого єства; опануйте 
свій страх і станьте героями свого народу;); 

– любити волю (де немає волі, там неволя; виборюйте волю; творіть 
волю; сила волі творить людину);  

– знищити у собі заздрощі;  
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– не обмовляти (заздрістю ще ніхто себе не ощасливив; щастя здобу-
вається дією, а нещастя – заздрістю); 

– єднатися (в єдності – сила; єдність – це рівень вашої моральності). 
З метою фізичного вдосконалення майбутніх офіцерів-прикордонників 

доречним є проведення спортивних свят «Старти і фініші», «Тато, мама, я – 
спортивна сім’я», які традиційно проводяться щороку в жовтні–листопаді 
та березні–квітні. До їх проведення залучається також науково-
педагогічний склад, персонал академії та члени їх сімей. Такі традиції фі-
зичного вдосконалення забезпечують зміцнення здоров’я майбутніх офіце-
рів, що в подальшому стане запорукою успішного виконання ними служ-
бових обов’язків. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, встанов-
лено, що саме мотивація до фізичної досконалості спонукає майбутніх 
офіцерів-прикордонників займатися фізичним вдосконаленням, що сприяє 
як зміцненню здоров’я персоналу, так і покращенню виконання ним служ-
бових обов’язків. Розвиток мотивів до фізичного вдосконалення передба-
чає оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями, вибу-
довування цілей фізичного вдосконалення на близьку та далеку перспекти-
ви, усвідомлення значущості фізичного розвитку для здійснення оператив-
но-службової та службово-бойової діяльності офіцерів-прикордонників. 
Перспективою подальших досліджень може стати з’ясування вікових осо-
бливостей фізичного вдосконалення, гендерний аспект проблематики, мо-
жливості фізичного вдосконалення офіцерів протягом життя та служби. 
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Анотація. У статті розглянуто теоретичні основи професійної підго-

товки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту до реабілітацій-
ної роботи. 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы професси-

ональной подготовки будущих специалистов по физическому воспитанию 
и спорту к реабилитационной работе. 

Ключевые слова: специалисты, реабилитация, ограничение в развитии. 
 
Summary. In article the covered theoretical basics of training of future 

specialists in physical training and sport to rehabilitation work.  
Key words: experts, rehabilitation, restriction in development. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді. Попит на реабіліта-

ційну роботу фахівців з фізичного виховання i спорту потребує підвищення 
рівня освітнього процесу підготовки майбутніх фахівців-реабілітологів, роз-
роблення методології та моделі фахівця, вимагає врахування різних пара-
дигм освіти, розроблення нових теоретичних підходів, щодо життєдіяльно-
сті дітей з обмеженими фізичними можливостями. Тому підготовка майбу-
тніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з ді-
тьми на сучасному етапі розвитку реабілітаційної роботи розглядається як 
педагогічна проблема. 
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Люди з обмеженими фізичними можливостями мають такі ж права, 
що і здорові люди, їм необхідно повноцінно навчатися, отримувати загаль-
ну освіту, у міру можливості повноцінно брати участь у соціальному житті 
суспільства, приносити користь державі. Для втілення в практику такого 
напрямку необхідно особливу увагу приділити питанню фізичної реабілі-
тації людей з обмеженими можливостями, тобто системі підготовки фахів-
ців для проведення такої роботи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми. Професійна підготовка майбутніх фахівців 
з фізичного виховання і спорту щодо фізичної реабілітації була предметом 
вивчення таких дослідників, як 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. Тимо-
шенко, Б. М. Шиян, Ю. М. Шкребтій. 

В останні роки виникли нові погляди на традиційне розуміння клю-
чових понять щодо питання підготовки майбутніх фахівців з фізичного ви-
ховання i спорту до професійної діяльності. О. Б. Павлик визначає профе-
сійну підготовку фахівців як складну психолого-педагогічну систему 
із специфічним змістом, наявністю структурних елементів, формами від-
ношень, особливостями навчального процесу, специфічними для цього фа-
ху знаннями, вміннями та навичками. 

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

Завдання дослідження. Узагальнення даних літературних джерел, 
що стосуються питання професійної підготовки майбутніх фахівців з фізи-
чного виховання і спорту до реабілітаційної роботи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Реабілітація дітей з об-
меженими фізичними можливостями пред’являє особливі вимоги до рівня 
професіоналізму майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту. Цілком 
зрозуміло, наскільки важливий високий професіоналізм педагога і наскіль-
ки небезпечний його непрофесіоналізм у роботі з дітьми з вадами розвитку 
(Ю. Д. Железняк). 

Підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту 
до професійної діяльності як педагогічна проблема передбачає подолання 
труднощів, пов’язаних, перш за все, з отриманням освіти дітьми з обмеже-
ними фізичними можливостями, тобто адаптацію дітей з обмеженими фі-
зичними можливостями у загальноосвітніх і спеціалізованих освітніх за-
кладах. З метою забезпечення своєчасного комплексного та неперервного 
реабілітаційного процесу, а також для запобігання погіршення стану інва-
лідності, подолання її наслідків і посилення незалежності людей 
з обмеженими можливостями розвитку в країні сформовано широку мережу 
спеціалізованих реабілітаційних установ. 
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Крім того, складається система нового виду спеціалізованих уста-
нов – реабілітаційних центрів, які дозволяють комплексно вирішувати 
проблему навчання дітей з обмеженими фізичними можливостями в зага-
льноосвітніх і спеціалізованих навчальних закладах. Такий напрям держа-
вної політики потребує особливого підходу підготовки та працевлашту-
вання фахівців з фізичного виховання та спорту у реабілітаційних устано-
вах, спрямованих на забезпечення фізичної, трудової, навчальної та соціа-
льної реабілітації дітей з обмеженими фізичними можливостями розвитку, 
адаптації дітей з вадами розвитку у побутовій діяльності, їх соціалізації 
у колі своїх одноліток. 

Л. І. Лубишева та В. А. Магін зазначають, що мета модернізації про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту поля-
гає в створенні механізму стійкого розвитку педагогічної системи профе-
сійної підготовки науково-педагогічних фізкультурних кадрів, яка відпові-
дає розвитку та запитам особи, суспільства й держави і дозволяє істотно 
підвищити якість освіти, соціокультурну та формуючу здоров’я роль фізи-
чної реабілітації (Беликова Н. О.). 

О. Куц та І. Лапичак зазначають, що професійна підготовка фахівців 
з фізичного виховання i спорту повинна відповідати певними критеріями 
якості, яку має забезбечувати вищий навчальний заклад. Компоненти про-
фесіоналізму майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до профе-
сійної діяльності автори представляють таким чином: 

- професійні знання: спеціальні, методичні, психолого-педагогічні; 
- професійні вміння: дидактичні, організаційні, конструктивні, про-

гностичні, комунікативні; 
- професійні якості особистості: ціннісні, здібності, риси характеру 

[5, с. 539 ]. 
Реалізація програми підготовки майбутніх фахівців з фізичного вихо-

вання i спорту до професійної діяльності як педагогічна проблема вимагає 
розроблення, створення й забезпечення освітнього процесу навчальними 
програмами спецкурсів, навчальними та навчально-методичними посібни-
ками, зміст яких має бути націлений на зміну професійного мислення фа-
хівців, озброєння їх новими знаннями й уміннями, інноваційними техноло-
гіями. Спецкурси з цієї проблеми можуть успішно засвоюватися майбутніми 
фахівцями в рамках національно-регіонального (вишівського) компоненту 
державного освітнього стандарту вищої професійної освіти [7, с. 57]. 

В. Кукса вважає, що підвищення якості підготовки майбутніх фахів-
ців з фізичного виховання i спорту, розвиток національної освіти, зорієнто-
ваної на здоров’ятвірну підготовку спеціалістів з фізичної реабілітації, – 
головна передумова активізації інтелектуальних сил і професійних резер-
вів нації, мобілізації її психофізичних, духовно-людських і трудових ресу-
рсів. Таке розуміння ролі фізично-реабілітаційної освіти об’єктивно ста-
вить проблему фундаментальної переорієнтації загальної філософії освіти, 
зміни оздоровчо-освітньої парадигми в цілому [4, с. 41].  
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Підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту 
до професійної діяльності пов’язана, перш за все, з оволодінням професій-
ними навичками та вміннями, необхідними для проведення реабілітаційної 
роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями розвитку. Але ре-
абілітаційна робота фахівців з фізичного виховання i спорту не обмежуєть-
ся тільки фізичною реабілітацією: професійна робота реабілітолога має пе-
редбачати комплексне використання інших видів реабілітації. 

С. Мальона зазначає, що вихідні ідеї щодо професійної підготовки 
майбутніх фахівців у сфері фізичної культури і спорту мають ґрунтуватися 
на основних положеннях Конституції України, Законів України «Про осві-
ту», «Про вищу освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Державної про-
грами розвитку фізичної культури і спорту, Указу президента від 18 жовт-
ня 2001 року «Про національну програму правової освіти населення», На-
ціональної доктрини розвитку фізичної культури і спорту в Україні та низ-
ці інших нормативно-правових документів [6, с. 108]. 

Позитивний досвід роботи зі здоров'ям людей різного віку, накопи-
чений спортсменами, представниками мистецтва, які, закінчуючи свою 
професійну діяльність і маючи великий досвід у галузі використання рухо-
вих навичок і умінь, у подальшому використовували свій руховий досвід 
у роботі з людьми з обмеженими фізичними можливостями, допомагаючи 
їм відновлювати втрачені функції організму. Запит на гармонійний розви-
ток людини, здоров'я та високу працездатність існував завжди, але підго-
товка справжніх фахівців у сфері фізичного виховання i спорту почалася 
недавно. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Вища освіта 
в питанні підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту 
до реабілітаційної роботи потребує значних змін та модернізації, що стосу-
ється кваліфікованої підготовки фахівців такого напрямку. 

Основний напрям роботи стосується комплексних оздоровчо-
реабілітаційних технологій у лікувально-профілактичних, санаторно-
курортних і спортивно-оздоровчих закладах. 
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Аннотация. В теоретическом исследовании актуальных вопросов 

подготовки врачей-реабилитологов в условиях реформирования системы 
высшего медицинского образования методом контент-анализа данных ли-
тературы, посвященной актуальным вопросам медицинской реабилитации, 
проанализирована информация, изложенная в нормативных документах, 
которая регламентирует условия подготовки, профессиональные обязанно-
сти и перспективы врачей-реабилитологов. Изучена и систематизирована 
информация о безотлагательных потребностях общества, медицинской на-
уки и практики в специалистах по медицинской реабилитации. 

Ключевые слова: медицинская реабилитация, врач-реабилитолог, ме-
дицинское образование, реабилитационная программа, реабилитационное 
обследование. 

 
Анотація. У теоретичному дослідженні актуальних питань підготов-

ки лікарів-реабілітологів в умовах реформування системи вищої медичної 
освіти методом контент-аналізу даних літератури, присвяченої актуальним 
питанням медичної реабілітації, проаналізована інформація, викладена 
в нормативних документах, яка регламентує умови підготовки, професійні 
обов'язки і перспективи лікарів-реабілітологів. Вивчено і систематизовано 
інформацію про невідкладні потреби суспільства, медичної науки і прак-
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Summary. In theoretical research topical issues in education of rehabil-
itologists, in conditions of reforming the higher medical education system, by 
using the method of content-analysis of the literature devoted to the topical is-
sues of medical rehabilitation, was analyzed the information set out in regulatory 
documents, which regulates the conditions of education, professional responsi-
bilities and perspectives of rehabilitologists. Was studied and systematized in-
formation about the urgent needs of society, medical science and practice 
for specialists in medical rehabilitation. 

Key words: medical rehabilitation, rehabilitoligist, medical education, re-
habilitation program, rehabilitative examination. 

 
Постановка проблемы и ее актуальность. Совершенствование ме-

дицинского образования, повышение качества медицинской помощи яв-
ляются основными требованиями современности. Глобальная стратегия 
реформирования высшей медицинской школы имеет целью подготовку 
врача-специалиста эрудированного, с высокими теоретическими знаниями, 
должным уровнем практических умений, способностью принимать логиче-
ские, патогенетически обоснованные решения. Однако социально-
политическая ситуация, сложившаяся в мире и Украине, в частности, вно-
сит коррективы в содержание высшего медицинского образования и тре-
бует подготовки врачей реабилитационного профиля. [2] Отмеченная тен-
денция обусловлена многими факторами: старением и уменьшением рабо-
тоспособного населения, снижением уровня физического и психического 
здоровья во всех возрастных группах, а также появлением пациентов с во-
енной травмой, с перспективой инвалидизации. В свете вышесказанного 
актуальность создания в структуре медицинского вуза факультета меди-
цинской реабилитации как автономного выпускающего подразделения яв-
ляется обоснованной. [2, 7] Особую актуальность в профессиональной 
подготовке врача-реабилитолога приобретает синдромальная психосома-
тическая направленность его последующей врачебно-восстановительной 
деятельности. Медицинская реабилитация как одна из фундаментальных 
составляющих медицинской науки предполагает обязательную параллель-
ную ее реализацию в двух направлениях, а именно: физическую и медико-
психологическую реабилитацию. Интеграция этих двух видов медицин-
ской реабилитации в структуру высшего профессионального образования 
врача-реабилитолога актуальна и закономерна и отвечает мировым стан-
дартам высшего медицинского образования. Одновременное сочетание 
глубоких теоретических знаний и практических умений в области физиче-
ской и медико-психологической реабилитации позволит врачу-
реабилитологу восстановить организм пациента, не нарушая его целостно-
сти как биологического объекта. 

Материал и методы исследования. Теоретическое исследование 
актуальных вопросов подготовки врачей-реабилитологов в условиях ре-
формирования системы высшего медицинского образования было выпол-
нено методом контент-анализа данных литературы, посвященной актуаль-
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ным вопросам медицинской реабилитации. [3] Проанализирована инфор-
мация, изложенная в нормативных документах, которая регламентирует 
условия подготовки, профессиональные обязанности и перспективы вра-
чей-реабилитологов. Также нами изучена и систематизирована информа-
ция о безотлагательных потребностях общества, медицинской науки 
и практики в специалистах по медицинской реабилитации. [2, 5]. 

Результаты исследования. Специалист по медицинской реабилита-
ции – человек, который закончил полный курс обучения по специальности 
«Медицинская реабилитация» с предоставлением права на перспективную 
специализацию. Медицинские реабилитологи работают как независимые 
практикующие специалисты, а также в команде с другими специалистами 
сферы здравоохранения. Они могут вести первичный прием пациентов, 
а пациенты/клиенты могут, в свою очередь, непосредственно обращаться к 
специалистам медицинской реабилитации без направления от других ме-
дицинских специалистов. [1] 

Врач медицинской реабилитации – это сложившаяся и легитимная 
профессия, с особыми профессиональными качествами клинической прак-
тики и образования, определяется разнообразием социальных, экономиче-
ских, культурных и политических условий. Она является отдельной само-
достаточной профессией. Первой профессиональной квалификацией, по-
лученной в любой стране, является успешное завершение учебной програ-
ммы, которой присваивается квалификация врача медицинской реабилита-
ции, предоставляется право использовать название этой профессии и рабо-
тать как независимый специалист. [6] 

Врач – медицинский реабилитолог имеет соответствующую квали-
фикацию для выполнения таких профессиональных обязанностей: 

• проведение комплексного обследования (оценки) определения пот-
ребностей отдельного пациента/клиента или группы клиентов; 

• установление реабилитационного диагноза, определение прогнозов 
и плана мероприятий; 

• предоставление консультации в рамках своей компетенции и реко-
мендация медицинского специалиста-консультанта; 

• создание и внедрение физической и психологической программы 
реабилитации/лечения; 

• прогноз ожидаемых результатов любого вмешательства/лечения; 
• разработка реабилитационных программ для самостоятельного ис-

пользования пациентами. 
Таким образом, клиническая деятельность состоит из реабилитаци-

онного обследования, оценки, определения реабилитационного диагноза, 
составления прогноза и осуществления реабилитационного вмешательства. 
Врачи-реабилитологи также проводят научную, административную, пре-
подавательскую и консультативную деятельность. [6] 
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Описанный спектр профессиональных возможностей, умений и на-
выков врача-реабилитолога, при достаточной комплектации этими специа-
листами штатов лечебно-профилактических учреждений, позволит эффек-
тивно решать проблемы реабилитационной помощи в Украине. 

По результатам комплексного социально-медицинского исследова-
ния доказана неадекватность существующих организационных форм про-
ведения медицинской реабилитации на этапе реформирования националь-
ной системы здравоохранения Украины, что является основанием для соз-
дания ее качественно новой модели, внедрение которой будет иметь меди-
цинскую, социальную и экономическую эффективность. [7] 

За период с 1981–1983 по 2003–2005 и 2006–2015 гг. общая заболе-
ваемость населения Украины выросла на 72,7 %, а потребность в медицин-
ской реабилитации – в 5,4 раза, что, кроме роста заболеваемости населения 
и военного травматизма, было обусловлено существенным прогрессом 
в разработке и практическом применении новых технологий. 

На здоровье населения, кроме возраста, влияют пять основных соци-
альных факторов: семейное положение, материальное благосостояние, 
профессия и связанные с ней условия труда, жилищные условия, доступ-
ность медицинской помощи, что необходимо учитывать при разработке 
показаний к реабилитации. 

По данным литературы, медицинской реабилитацией достоверно 
чаще пользуются богатые люди (в 4,4 раза относительно других социаль-
ных слоев), люди со средним специальным и высшим образованием 
(в 4,1 раза), те, что не имеют профессиональных вредностей (в 3,0 раза), 
имеющие хорошие жилищные условия (в 1,8 раза) по сравнению с прожи-
вающими в неудовлетворительных жилищных условиях (в 5,7 раза реже), 
вдовцами и вдовами (в 2,9 раза), людьми бедными (в 2,0 раза), теми, кото-
рые имеют профессиональные вредности (в 1,7 раза), что свидетельствует 
о необходимости преодоления социального неравенства как одного из ос-
новных шагов на пути улучшения здоровья нации. [2, 10, 11] 

Для больных с различной патологией медицинская реабилитация яв-
ляется разнодоступной, в частности, при болезнях опорно-двигательного 
аппарата она используется в 5,7 раза чаще по сравнению с другими болез-
нями, значительно реже при болезнях органов дыхания (в 6,7 раза), систе-
мы кровообращения и органов пищеварения (в 2,7 раза), что требует уско-
ренного развития ее адекватных методов и средств с целью усиления по-
ложительного влияния на общественное здоровье. 

Доказано, что для оказания медицинской реабилитации в полном об-
ъеме необходимо иметь 0,59 лечебных ставок и 7,39 койки на 10 000 чело-
век, что приведет к снижению общей потребности во врачах на 
0,53 должности и в кроватях на 2, 20 единицы на 10 000 населения. 

Результаты исследования украинских ученых позволили впервые ра-
зработать социальные стандарты медицинской реабилитации в зависимос-



245 

ти от тяжести течения заболевания и последовательности осуществления 
лечебных и оздоровительных мероприятий, с разработкой индивидуальных 
программ реабилитации и определения эффективности реабилитационных 
комплексов при применении разноплановых управляющих воздействий. 
[2, 9] 

Результаты социологического опроса пациентов и врачей показали, 
что большинство пациентов (62,1 ± 2,8 %) положительно воспринимают 
восстановительное лечение и довольны его результатами; 58,5 ± 2,1 % ука-
зали на выздоровление или значительное улучшение состояния здоровья. 
По организационным формам проведения медицинской реабилитации наи-
более перспективными, по мнению врачей и организаторов здравоохране-
ния, являются соответствующие кабинеты и отделения в поликлиниках и 
семейных врачебных амбулаториях (70,1 ± 6,4 и 47,0 ± 7,1 %). 

Показано, что внедрение качественно новой системы медицинской 
реабилитации позволит уменьшить социальное неравенство в ее получе-
нии и снизить обращаемость пациентов за медицинской помощью в 3,9 ра-
за, показатели госпитализации – в 2,39 и временной нетрудоспособности – 
в 2,37 раза, что более эффективно, по сравнению с традиционным лечени-
ем, по обращаемости – в 2,96 раза, госпитализации – в 1,60 и временной 
нетрудоспособности – в 1,98 раза. [2, 9, 11] 

Выводы. Анализ литературы по теме исследования подтвердил ак-
туальность подготовки врачей-реабилитологов на базе вновь созданных 
факультетов медицинской реабилитации в структуре медицинских вузов. 

Применение системного подхода к обоснованию новой модели ме-
дицинской реабилитации показало, что основным резервом расширения 
возможностей является ее развитие на уровне первичной медико-
санитарной помощи, что обеспечит раннее начало и преемственность, 
а также организация специализированных отделений в составе многопро-
фильных больниц и поликлиник. Обоснована необходимость введения 
специальности «Медицинская реабилитация» и разработана квалификаци-
онная характеристика врача-реабилитолога. 

Обеспечение системой медицинской реабилитации не только объема, 
но и качества соответствующих услуг требует наличия функционально-
организационной системы управления качеством, которая основывается 
на статистических методах, экспертных оценках, мотивации на качество, 
высокопрофессиональном функциональном менеджменте, опирается 
на стандарты медицинской реабилитации с доказанной эффективностью. 
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Анотація. У статті розглядаються актуальні питання фізичної реабі-
літації студентської молоді, а також основні аспекти й реабілітаційні під-
ходи до вирішення цих проблем. 

Ключові слова: реабілітація, студентська молодь, фізичні вправи. 
 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы физичес-

кой реабилитации студенческой молодежи, а также основные аспекты и 
реабилитационные подходы к решению этих проблем.  

Ключевые слова: реабилитация, студенческая молодежь, физические 
упражнения.  

 
Summary. The article deals with current issues of physical rehabilitation 

of students as well as the main aspects and rehabilitative approaches to solving 
these problems. 

Keywords: rehabilitation, students, physical exercise. 
 
Постановка проблеми та її актуальність. Сьогодні здоров’я студе-

нтської молоді України є не тільки важливою соціально-економічною та 
медичною проблемою, але й фактором, що визначає стійкий розвиток кра-
їни в третьому тисячолітті. Сьогодні перед нашою державою життя поста-
вило дуже амбітні завдання, вирішення яких можливе тільки при активно-
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му залученні фахівців високого ґатунку, які будуть відповідати не тільки 
високим освітнім вимогам, але й матимуть високий рівень індивідуального 
здоров’я. Останнє, на жаль, у нашій державі знаходиться в кризовому стані.  

Так, в Україні в середньому лише 6,0–10,0 % абітурієнтів вищих на-
вчальних закладів можуть вважатися здоровими, 52,6% мають серйозні 
морфо-функціональні відхилення, 36,0–40,0 % страждають на хронічні за-
хворювання. За період навчання у ВНЗ зростають у кілька разів показники 
захворюваності студентів практично за всіма нозологіями.  

Система реабілітаційних заходів у вищих навчальних закладах має 
низку проблем, що потребують негайного вирішення. Головні проблеми: 
незадовільний стан матеріально-технічної бази, недостатнє бюджетне фі-
нансування, низька оздоровча ефективність фізичного виховання та лікар-
ського контролю за станом здоров’я студентів, відсутність у штаті навча-
льних закладів фахівців для проведення занять зі студентами, що мають 
хронічні захворювання і функціональні порушення, відсутність єдиної 
комплексної програми реабілітації у ВНЗ. У багатьох вищих навчальних за-
кладах відбулося вже кілька випусків фахівців з фізичної реабілітації, але ві-
дповідні посади в типових штатних нормативах закладів освіти для їх праце-
влаштування дотепер відсутні. Проте, можливо, саме цим спеціалістам, 
озброєним знаннями з валеології, педагогіки, фізичної та медичної реабіліта-
ції, належить здійснювати комплексною реабілітацією студентської молоді.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існуюча проблема в пи-
таннях пошуку ефективних засобів і методів фізичної реабілітації студент-
ської молоді має високу наукову зацікавленість. Це підтверджується нау-
ковими працями таких вчених, як: Л. Ф. Васильєва, О. Д. Дубогай, 
В. Г. Григоренко, В. Н. Сокрут, В. М. Синьов, М. К. Шеремет. Аналіз нау-
кових праць останніх років свідчить про недостатньо детальне висвітлення 
питання комплексного використання реабілітаційних засобів для покра-
щення здоров’я студентської молоді . Саме це і  стало основою нашого 
дослідження. 

Формулювання мети та завдання роботи 
Метою нашої роботи є пошук ефективних методів і засобів реалізації 

заходів щодо фізичної реабілітації студентської молоді. Відповідно до ме-
ти дослідження нами поставлено такі завдання:  

1. Здійснити аналіз літературних джерел стосовно проблем фізичної 
реабілітації студентської молоді. 

2. Виділити основні комплексні аспекти проблеми фізичної 
реабілітації студентської молоді. 

3. Підготувати пропозиції щодо розроблення комплексної програми 
фізичної реабілітації студентської молоді.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема фізичної реа-
білітації студентської молоді передбачає аналіз двох її основних аспектів: 
організаційно-методичного і оздоровчого, або валеологічного.  Розглянемо 
їх детальніше.  
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Організаційно-методичний аспект проблеми. Формування фізичної 
реабілітації як окремої галузі професійної підготовки фахівців почалося 
у ВНЗ фізкультурного профілю в Україні, Польщі, Росії, Білорусі, Литві 
в 90-х роках минулого сторіччя. Протягом цього періоду відкрито спеціа-
льності й створено або реорганізовано (з кафедр лікувальної фізкультури) 
кафедри підготовки фізичних реабілітологів у ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредита-
ції. В Україні у 2001 р. нова спеціальність «Фізична реабілітація» була 
внесена до класифікатора професій під кодовим шифром 3226. У 2005 році 
затвержено новий науковий ступінь, відповідно до якого дисертації з нау-
кових проблем галузі фізичної реабілітації відносять до наукового шифру 
24.00.03 – фізична реабілітація, що передбачає присудження наукового 
ступеня кандидата наук із фізичного виховання і спорту. Сьогодні в бага-
тьох вищих навчальних закладах відбулося вже кілька випусків фахівців 
з фізичної реабілітації, але відповідні посади в типових штатних нормати-
вах закладів освіти для їх працевлаштування дотепер відсутні [5, с. 34].  

Оздоровчий, або валеологічний, аспект проблеми фізичної реабіліта-
ції студентської молоді. За даними сучасних досліджень, проведених най-
більш авторитетними науковими центрами різних країн, здоров’я людини 
приблизно на 10 % залежить від медицини, на 20 % – від стану довкілля 
(екологічного фактору), на 20 % – від біологічних факторів . Проте вирі-
шальним чинником є спосіб життя людини (58 %). Згідно з численними 
дослідженнями тривалість життя населення залежить від харчування 
на 25 %, куріння – на 25 %, рухової активності – на 22 %, надмірного вжи-
вання алкоголю – на 10 %, інфекційних захворювань – на 7 %, впливу ток-
сичних речовин, необґрунтованого й надмірного вживання медикаментів – 
на 6 %, венеричних захворювань – на 2,5 %, транспортного травматизму – 
на 1,5 %, вогнепальної зброїя – 1 % [1, с. 53].  

Малорухомий спосіб життя, неправильне харчування, емоційна не-
врівноваженість, зайва вага, шкідливі звички змушують організм усе біль-
ше використовувати адаптаційно-компенсаторні механізми, витрачаючи 
при цьому життєві сили, ослаблюючи функціональний потенціал [7, с. 84].  

Розв’язувати проблему збереження здоров’я часто пропонується 
шляхом застосування якогось одного засобу ( різновиду рухової активнос-
ті, спеціальної дієти, психотренінгу, різноманітних методик очищення ор-
ганізму тощо). 

Тому при вирішенні оздоровчих завдань найбільш ефективним є 
комплексний підхід, який потребує перш за все високого рівня валеологіч-
ної освіти кожного студента. Це означає, що більшу увагу треба приділяти 
саме валеологічній освіті молоді, постійно пропагуючи здоровий спосіб 
життя та дотримання основ профілактичної медицини. 

Частина таких заходів уже запроваджена Міністерствами освіти та 
охорони здоров’я. Щорічно проводяться медичні профілактичні огляди 
студентської молоді, передбачене певне фізичне навантаження програмою 
навчальних закладів на уроках фізкультури, у разі необхідності функціо-
нують спецмедгрупи, при закладах освіти функціонують спортивні секції, 



251 

впроваджуються інноваційні технології профілактики й лікування сколіо-
зу, уніфікується навчальна програма з валеології як у школах (предмет 
«Охорона здоров’я»), так і у вищих навчальних закладах [10, с. 371]. 

Разом із тим необхідно здійснювати пошук нових форм реабілітаційних 
заходів, ширше застосовувати засоби фізичної реабілітації для оздоровлення 
студентської молоді, приділяти більшу увагу лікувально-профілактичному 
аспекту реабілітаційних заходів. Так, наприклад, треба втілити в життя 
програму комплексної фізичної реабілітації студентів вищих навчальних 
закладів [8, с. 217]. 

Програма являє собою структурну модель валеологічної підготовки 
студентів і проведення реабілітаційних заходів, пропонується алгоритм 
диференційованого застосування педагогічної корекції, психокорекції, лі-
кувального масажу, мануальної терапії та лікувальної фізкультури залежно 
від певних психологічних характеристик і особливостей нервової системи, 
застосовано удосконалену методику психокорекції в процесі фізичної реа-
білітації студентів. 

Це дозволить у короткий термін налагодити психодіагностику, ран-
ню діагностику захворювань опорно-рухового апарату та вісцеральної па-
тології, науково обґрунтувати доцільність використання удосконалених 
реабілітаційних методик комплексної реабілітаційної системи. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. У нашій держа-
ві склалася вкрай негативна ситуація з питань фізичної реабілітації студе-
нтської молоді. Актуальні проблеми фізичної реабілітації студентської мо-
лоді дозволив виділити два основні аспекти цієї проблеми: організаційно-
методичний; оздоровчий, або валеологічний. Отже, ця проблема має ком-
плексний характер. Тому вирішення цієї проблеми потребує комплексного 
підходу, запропонованого нами в програмі та заснованого на комплексно-
му використанні педагогічної, психологічної корекції й фізичної реабіліта-
ції. Саме такий поділ аспектів проблем дозволяє визначити основні части-
ни реабілітаційних систем, спрямованих на оздоровлення молоді. 
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Аннотация. Исследование проведено на 52 больных с остеоартрозом 

в возрасте от 45 до 60 лет с разными его клиническими проявления. Веге-
тативный паспорт пациентов с остеоартрозом определяли по сенситивнос-
ти рецепторов тромбоцитов к ацетилхолину и норадреналину. У пациентов 
с остеоартрозом на фоне венозного застоя в нижних конечностях домини-
ровала ваготония, основным медиатором был ацетилхолин, соматогении 
проявлялись в виде тревожно-депрессивного состояния. У пациентов 
с остеоартрозом на фоне атеросклеротических изменений сосудов нижних 
конечностей определялась симпатотония, основным медиатором выступал 
норадреналин, что служило фоном для развития панико-фобических реак-
ций. Форма соматогении у пациентов с остеоартрозом во многом опреде-
лялась типом дисциркуляторного синдрома и вегетативным паспортом бо-
льного, что обосновывает дифференцированный подход в психологичес-
кой коррекции. При остеоартрозе на фоне ваготонии с тревожно-
депрессивными состояниями показаны психостимулирующие методики 
медико-психологической реабилитации, при симпатотонии и панико-
фобических реакциях предпочтительны седативные и релаксационные во-
здействия. 
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остеоартроз, тревожно-депрессивная та панико-фобичная соматогения. 

 
Анотація. Дослідження проведене на 52 хворих у віці від 45 

до 60 років з різними клінічними проявами остеохондрозу. Вегетативний 
паспорт пацієнтів з остеоартрозом визначали за сенситивністю рецепторів 
тромбоцитів до ацетилхоліну та норадреналіну. У пацієнтів з остеоартро-
зом на тлі венозного застою в нижніх кінцівках домінувала ваготонія, го-
ловним медіатором був ацетилхолін, соматогенії проявлялися у вигляді 
тривожно-депресивного стану. У пацієнтів з остеоартрозом на тлі атеро-
склеротичних змін судин нижніх кінцівок визначалась симпатотонія, голо-
вним медіатором виступав норадреналін, що було фоном для розвитку па-
ніко-фобічних реакцій. Форма соматогенії у пацієнтів з остеоартрозом ви-
значалась типом дисциркуляторного синдрому та вегетативним паспортом 
хворого, що обґрунтовує диференційований підхід в психологічній корек-
ції. При остеоартрозі на тлі ваготонії з тривожно-депресивними станами 
показані психостимулюючі методики медико-психологічної реабілітації, 
при симпатотонії та паніко-фобічних реакціях перевага віддається седати-
вним та релаксаційним впливам. 

Ключові слова: вегетативний паспорт, дисциркуляторний синдром, 
остеоартроз, тривожно-депресивна та паніко-фобічна соматогенія. 

 
Summary: The research was performed on 52 patients with osteoarthrosis 

at the age from 45 to 60 years, with its various clinical manifestations. Patient’s 
vegetative passport osteoarthrosis was determined by the sensitivity of platelet 
receptors to acetylcholine and noradrenaline. Patients with osteoarthrosis 
in the background had venous congestion in the lower extremities prevailed va-
gotonia, it was the main mediator acetylcholine, somatogenically manifested 
as anxiety and depressive state. Patients with osteoarthrosis in the background 
of atherosclerotic changes in lower limbs was determined sympathotony chang-
es, the main mediator was noradrenaline, which served as a background for the 
development of panic phobic reactions. Somatogenic form of patients with oste-
oarthrosiss is largely determined by the type of  dyscirculatory syndrome and 
patient's "vegetative passport", which substantiates a differentiated approach 
in psychological correction. Osteoarthritis in the background of hypotension 
with anxiety and depressive states requires psychostimulant techniques of medi-
cal and psychological rehabilitation, sympathotony and panic-phobic reactions 
are preferred to treat with sedative and relaxation effects. 

Key words: vegetative passport, dyscirculatory syndrome, osteoarthrosis, 
anxiety-depressive and panic-phobic somatogenia.  

Постановка проблемы и ее актуальность. В структуре распростра-
нения заболеваний костно-мышечной системы в Украине наибольший 
удельный вес приходится на артрозы (32,0 %) и остеоартроз (ОА) (среди 
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трудоспособных – 17,5 %). Показатель распространенности ОА за период 
2006–2009 гг. возрос среди взрослых на 7,4 %, в том числе среди трудоспо-
собных – на 6,6 %. [11]. Больные остеоартрозом стали чаще жаловаться 
на сопутствующие соматогенные расстройства психики, которые за после-
дние 2 года в Донбассе вышли на четвертую позицию среди заболеваний. 
Соматогении при остеоартрозе резко понижают качество жизни больных 
за счет повышенной тревожности, раздражительности, паники, фобий, из-
лишнего «правдоискательства», что требует углубленного изучения их па-
тогенеза с целью проведения дальнейшей медико-психологической реаби-
литации [14, 15]. Психологическая коррекция соматогений у больных 
с остеоартрозом позволит последовательно сформировать новый сенсор-
ный опыт с достижением психофизиологической релаксации и внутренне-
го равновесия. Перспективным представляется внедрение новых подходов 
к устранению соматических расстройств через оптимизацию нарушенных 
параметров гомеокинеза пациента с учетом его вегетативного паспорта. 
В патогенезе остеоартроза важная роль отводится дисциркуляторным на-
рушениям (венозному застою или ишемии в области сустава). Сосудистый 
тонус регулирует ВНС. Дисбаланс ее активности формируют изменения 
настроения, синдромы астении и тревоги, которые наблюдаются у каждого 
третьего больного остеоартрозом. Клинические проявления соматогений 
носят различный характер, и их форма зависит от природы основного за-
болевания и генотипа человека. Тип соматогении устанавливают с помо-
щью тестов-опросников [10]. Важная роль вегетативной системы в патоге-
незе дисциркуляторного синдрома и соматогений позволяет предположить, 
что их формы тесно между собой коррелируют [2, 10]. Наиболее информа-
тивным критерием оценки баланса активности ВНС считают спектральный 
анализ ЭКГ [1, 3, 7]. Вегетативный паспорт больного определяется чувст-
вительностью рецепторов тромбоцитов к ацетилхолину и норадреналину. 
Тип соматогении зависит от уровня серотонина и адреналина в крови, ко-
торые обусловлены состоянием активности вегетативной нервной системы 
[2, 8]. Следует предположить, что вегетативный паспорт определяет тип 
соматогении. В пользу этого утверждения свидетельствуют различные 
клинические проявления соматогений при остеоартрозе.  

Материал и методы исследования. Исследование выполнено 
на 52 больных с ДОА в возрасте от 45 до 60 лет. В контрольную группу 
вошли 35 человек (18 мужчин и 17 женщин), средний возраст которых сос-
тавил 53,1 ± 5,9 года, не предъявлявших жалоб на психические нарушения. 
Пациенты этих групп были сопоставимы с контрольной группой по возра-
сту, полу и уровню образования. Согласно данным лабораторного опреде-
ления сенситивности рецепторов тромбоцитов к норадреналину и ацетил-
холину, а также по результатам тестирования (опросники Сокрута и Лю-
шера) исследуемые лица основной группы были разделены на две подгру-
ппы. В первую включили 30 пациентов с остеоартрозом (57,7 %) на фоне 
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доминирования вагуса, признаков венозного застоя в нижних конечностях. 
Во вторую подгруппу вошли 22 пациента с ДОА на фоне атеросклеротиче-
ских изменений сосудов нижних конечностей – симпатотоники (42,3 %). 
Контрольную группу составили здоровые лица без хронической патологии 
в аналогичной возрастной категории. 

Оценка вегетативного тонуса осуществлялась методом спектрально-
го анализа с помощью компьютерного электрокардиографа «ANS-Pro». 
На зарегистрированных ритмокардиограммах определяли мощности 
LF (Low Friquency) и HF (High Friquency), а также индекс вагосимпатичес-
кого взаимодействия (LF/HF). LF – зона низких частот (0,05–0,15 Гц), HF – 
зона высоких частот (0,15–0,5 Гц), их мощности определяются симпато-
парасимпатическим балансом [1, 9]. Доказана связь высокочастотных ко-
лебаний (HF) с эфферентной активностью блуждающего нерва и низкочас-
тотных колебаний (LF) с активностью барорефлекторных преимуществен-
но симпатических влияний. Выраженность и разнонаправленность измене-
ний параметров ВНС у пациентов в сравнении со значениями показателя 
у здоровых лиц послужила основанием для их разделения на две подгруп-
пы в зависимости от вегетативного паспорта больного. В основу распреде-
ления на две подгруппы был положен уровень вагосимпатического баланса 
(значения LF/HF и его среднеквадратические отклонения). Вегетативный 
паспорт больного подтверждали лабораторным методом по определению 
сенситивности рецепторов тромбоцитов к ацетилхолину и норадреналину 
[10]. О типе соматогении судили по результатам тестирования по Сокруту 
и Люшеру [10]. Психологическая диагностика проводилась по тестам и ан-
кетам: анкета (наличие стрессорных факторов) + опросник вегетативных 
стигм Вейна в интерпретации Белоконя; короткая шкала тревоги, депрес-
сии и ПТСР (Б. Харт); госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS); 
опросник депрессивности Бека; шкала Гамильтона для оценки тревоги 
(HARS); короткая шкала для оценки ментального статуса (MMSE), тесты 
Бэка, Спилбергера для оценки степени тревожности, а также тест качества 
жизни по опроснику SF–36. У исследуемых лиц инструментальными, ла-
бораторными и функциональными методами изучали особенности течения 
остеоартроза на фоне сопутствующей сосудистой патологии, эмоциональ-
ную, когнитивную и поведенческую сферу.  

Все полученные результаты обрабатывались методами математичес-
кой статистики с использованием программы Microsoft Excel на компьюте-
ре РС АТ 686. В таблицах, отражающих результаты собственных исследо-
ваний, для каждого из изучаемых показателей приводится значение сред-
него и его ошибки, достоверность изменений по критерию Стьюдента. 

Результаты исследования. Результаты исследования сенситивности 
рецепторов тромбоцитов к ацетилхолину и норадреналину, тесты Люшера 
и Сокрута позволили разделить исследуемых пациентов с остеоартрозом 
на две группы: ваготоники и симпатотоники. В первой опытной группе 
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доминировал вагус, основным медиатором оказался ацетилхолин. Клиника 
остеоартроза характеризовалась гипермобильностью суставов, гиперплас-
тичностью, отечностью, наличием кист в перисуставных тканях, аллерги-
ческим компонентом, наличием микозов в анамнезе, лимфостазом. В ког-
нитивной, эмоциональной и поведенческой сферах этих больных, согласно 
тестированию по Сокруту, прослеживались психологические изменения 
по типу тревожно-депрессивных состояний. Больные этой группы по тесту 
Люшера выбирали теплые комфортные тона. Вторую опытную группу фо-
рмировали пациенты с остеоартрозом, у которых основным медиатором 
был норадреналин (симпатотоники). У них периодически наблюдались 
приступы тахикардии, средний пульс был выше 72 ударов в минуту. 
При обследовании выявляли наличие внутрисуставных узураций (преобла-
дали деструктивные процессы), кальцификацию связок, сопутствующий 
атеросклероз сосудов нижних конечностей, в анамнезе частые бактериаль-
ные инфекции. Остеоартроз характеризовался тугоподвижностью. Комфо-
ртными для этих больных по тесту Люшера оказывались холодные тона, 
среди психологических нарушений, согласно опроснику Сокрута, домини-
ровали панико-фобические реакции различной степени выраженности.  

Первая группа пациентов составила 57,7 % общей выборки. Во вто-
рую группу исследуемых отобрано несколько меньше (42,3 %), что согла-
суется с литературными данными о более частой встречаемости жалоб 
тревожно-депрессивного характера и ваготоников в Донбасском регионе. 
При статистическом анализе выявили высокую коррелятивную связь типа 
соматогениии с параметрами вегетативного паспорта и основным медиато-
ром, что позволяет рекомендовать эти диагностические критерии к широ-
кому использованию в медицинской реабилитации больных с различной 
соматической и психологической патологией. 

У ваготоников наблюдали дисциркуляторный синдром с венозным 
застоем, в анамнезе чаще отмечались жалобы на головные паралитические 
мигренеподобные боли, головокружение. У одной трети больных с остеоа-
ртрозом были указания на усталость, плаксивость и чувство тревоги. 
В клинической картине выявляли склонность к брадикардии, периодичес-
кую отечность век, лимфостаз конечностей. У больных остеоартрозом вто-
рой группы (симпатотоники) чаще отслеживали в анамнезе жалобы 
на спастические, приступообразные головные боли, снимающиеся спазмо-
литиками. Клиническую картину формировали жалобы на повышенную 
раздражительность, бессонницу (затрудненное засыпание), онемение и па-
рестезии конечностей, тахикардию, 20 % пациентов отмечали в своей жиз-
ни периодические истерические и панико-фобические реакции. 

Информативным критерием вегетативной дисфункции является спе-
ктральный анализ сердечного ритма, который позволяет выделить две ее 
основные формы: преобладание симпатической (симпатотоники) 
или парасимпатической нервной системы (ваготоники). Показатели ВСР 
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для пятиминутной регистрации длин R-R интервалов у пациентов этих 
групп представлены в таблице 1 и подтверждают, соответственно, ваго- и 
симпатотонический характер нарушения регуляции у этих пациентов. Раз-
мах колебаний изучаемых показателей у них оказывался более значитель-
ным, чем в контрольной группе, что указывало на неоднородность опыт-
ной выборки. У ваготоников значения вагосимпатического баланса оказа-
лись в 1,2 раза ниже уровня нормы. У симпатотоников значения LF/HF, 
напротив, в 1,4 раза были выше нормы.  

 
Таблица 1 – Показатели мощности вагосимпатического баланса 

у ваго- (группа 1) и симпатотоников с хронической патологией (группа 2) 
и здоровых лиц (М ± м) 

 

Показа-
тели 

Контрольная 
группа  

(35 человек) 

Ваготоники (группа 1) 
30 пациентов ДОА 

Симпатотоники  
(группа 2) 

22 пациента ДОА 

1А  
подгруппа 

1В 
подгруппа 

2А 
подгруппа 

2В  
подгруппа 

VLF, % 0,615 ± 0,033 0,269 ± 0,013* 0,157 ± 0,017* 0,261 ± 0,021* 0,347 ± 0,021* 

LF, % 0,243 ± 0,029 0,211 ± 0,015* 0,422 ± 0,023* 0,312 ± 0,014* 0,441 ± 0,019* 

HF, % 0,149 ± 0,010 0,198 ± 0,015* 0,420 ± 0,012* 0,126 ± 0,016* 0,187 ± 0,095* 

LF/HF 1,72 ± 0,18 1,07 ± 0,09* 1,01 ± 0,13* 2,45 ± 0,21* 2,46 ± 0,27* 
 

Примечание: * – р < 0,05 – достоверность сравнения показателей с контрольны-
ми значениями. 

 
Индекс вагосимпатического баланса оказался важным диагностичес-

ким критерием, определяющим тип патологической сосудистой реакции и 
соматогении при различном вегетативном паспорте больного. Его значе-
ния свыше 1,72 ± 0,18 свидетельствовали в пользу преобладания активнос-
ти симпатической системы (симпатотоники) [7]. Падение соотношения 
LF/HF ниже уровня 1,72 ± 0,18 отражало усиление парасимпатической сис-
темы. [10] Сдвиг вагосимпатического баланса происходил за счет разнона-
правленных либо однонаправленных, но в то же время различных по инте-
нсивности изменений LF и HF. У части больных группы 1 с коэффициен-
том LF/HF ниже 1,72 ± 0,18 наблюдали разнонаправленные изменения LF 
и HF. Увеличение HF происходило на фоне одновременного снижения LF 
и LF/HF в целом, что расценивали как «абсолютную активацию» парасим-
патической системы (подгруппа 1А). У пациентов с однонаправленным ро-
стом составляющих соотношения и преимущественным увеличением НF, 
приводящим к снижению LF/HF, определили «относительную интенсифи-
кацию» парасимпатической нервной системы (подгруппа 1В). У части бо-
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льных группы 2 со значением коэффициента выше уровня 1,72 ± 0,18 уме-
ньшение HF сопровождалось одновременным увеличением LF с ростом 
LF/HF, что можно расценивать как «абсолютную центральную активацию» 
симпатической нервной системы при компенсаторно-приспособительной 
реакции. Эти больные составили 2А подгруппу. У пациентов подгруппы 
2В с однонаправленным преимущественным ростом LF отмечалось также 
повышение LF/HF. Такие изменения трактуются как «относительное уве-
личение симпатического тонуса», что может быть обусловлено перифери-
ческими механизмами возбуждения вазомоторного центра и свидетельст-
вует о важной роли в патогенезе разных форм соматогений вегетативного 
паспорта больного, основанного на плотности адренорецепторов в тканях 
[10, 12].  

Реальный ритм сердца является простой суммой симпатической и 
парасимпатической стимуляции, которая может сложно взаимодействовать 
с ее исходной активностью [7]. Развитие адаптации часто сопровождается 
одновременным понижением активности в одном отделе ВНС и возраста-
нием в другом, отражает явление перетекания мощности из высокочастот-
ного в низкочастотный диапазон и обратно. Сходная картина наблюдается 
при многих заболеваниях, что указывает на универсальность выявленных 
изменений, отражающих развитие компенсаторно-приспособительных ме-
ханизмов под контролем вегетативной регуляции. Однонаправленные из-
менения мощности отделов ВНС либо в сторону увеличения, либо в сторо-
ну уменьшения указывают на сдвиг активности высших вегетативных 
центров [9]. 

Патогенетическую основу тревожно-депрессивных соматогений фо-
рмируют проблемы в работе К+-Na+-насоса, дефицит серотонина, норадре-
налина и внутриклеточного кальция на фоне сниженной плотности 
и сенситивности адренорецепторов в тканях. Панико-фобические реакции 
происходят за счет проблем в работе Са++-насоса на фоне высокой плотно-
сти адренорецепторов в тканях, высокого уровня адреналина, внутрикле-
точного кальция и дефицита магния. Выраженность соматогений опреде-
лялась сдвигами вегетативной регуляции (дисбаланс адренергичной и хо-
линергичной активности). Клинические проявления соматогений наблю-
даются у 17 % больных. Более высокий процент больных с соматогениями 
на фоне хронической патологии по сравнению с литературными данными, 
по-видимому, находит объяснение в стрессогенной ситуации на востоке 
Украины. 

У больных ваготоников с остеоартрозом и тревожно-соматическими 
состояниями прослеживался пассивно-оборонительный характер деятель-
ности ЦНС, чаще наблюдались тревожный, эргопатический, анозогнозиче-
ский, меланхолический, апатический и сенситивный типы отношения 
к своему заболеванию или ваготонический вариант соматогении.  
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Симпатотоникам с остеоартрозом и панико-фобическими реакциями 
с элементами гнева и вербальной агрессии была свойственна раздражите-
льность, агрессивная неудовлетворенность. У больных симпатотоников от-
слеживались активно-поисковый характер ЦНС, а также фобический, па-
нический, ипохондрический, неврастенический, эгоцентрический, дисфо-
рический типы отношения больного к заболеванию, что позволяет их объ-
единить в симпатотонический вариант соматогении. Полученные резуль-
таты согласуются с данными других авторов.  

Развитие психосоматической симптоматики психогенного дистресса 
у пациентов с остеоартрозом связано с нарушением нейродинамики в 
структурах лимбико-диэнцефального круга [8]. Отсюда объяснимы разные 
эмоциональные, когнитивные, поведенческие проявления у лиц с различ-
ной плотностью адренорецепторов (ваготоников, симпатотоников). 
При соматогениях утрачивается способность адекватного размежевания 
стимулов. У симпатотоников наблюдаются чрезмерные вегетативные реа-
кции и выброс катехоламинов (норадреналина) на нейтральные стимулы. 
У ваготоников с тревожно-депрессивными состояниями отмечается уме-
ньшение концентрации катехоламинов и серотонинергической активности, 
что обуславливает заниженные вегетативные реакции на раздражитель. 
При соматогениях наблюдается снижение объема гипокампа, активация 
миндалевидного тела (принимает участие в оценке эмоционального значе-
ния полученных стимулов) и коры зрительного участка правого полушария 
головного мозга, снижение активности поля Брока во время флэшбека. Тип 
соматогений зависит от индивидуальной чувствительности (вегетативный 
паспорт) и способности больного владеть собой. Клинические симптомы 
соматогений часто имеют типовую, смешанную и изменчивую картину и 
определяются активностью системы или антисистемы.  

Полученные результаты свидетельствуют о значительной роли веге-
тативного паспорта в развитии формы соматогении, что требует диффере-
нцированного подхода к лечению остеоартроза и психологической коррек-
ции. Высокая доминирующая вагусная активность в сочетании с тревожно-
депрессивными состояниями обосновывает применение краткосрочной 
(до 5 сеансов) когнитивно-поведенческой психотерапии. Обосновано, по-
мимо воздействия переменным магнитным полем низкой частоты посто-
янной формы индукции на суставы, использование психостимулирующей 
адаптационной гомеокинетической физиотерапии и питания, гипоксикаци-
онной дыхательной гимнастики, тонизирующих динамических физических 
упражнений, фонотерапии высокими тонами и селективной светотерапии 
теплыми цветами. У симпатотоников с панико-фобическими реакциями 
целесообразным является на фоне проведения магнитотерапии переменной 
формы магнитного поля на суставы, обучение больных методам релакса-
ции (упражнения на релаксацию и снятие нервно-мышечного напряжения) 
и когнитивно-поведенческой терапии (обучение реагировать на ситуации, 



261 

возникающие при приступах паники и других признаках беспокойства). 
Оправдано проведение седативной адаптационной гомеокинетической фи-
зиотерапии и лечебного питания, гипервентиляционной дыхательной гим-
настики, изометрических релаксационных асан, фонотерапии басовыми 
тонами, селективной светототерапии холодными цветами.  

Выводы. 1. Показатели вегетативного паспорта по данным сенситив-
ности рецепторов тромбоцитов к ацетилхолину и норадреналину, значени-
ям ВСР и типу дисциркуляторного синдрома, психологическим тестам по-
зволяют установить тип соматогении, требующий дифференцированной 
психологической коррекции и медицинской реабилитации больных остео-
артрозом.  

2. При доминирующей парасимпатической активности (ваготоники) 
при остеоартрозе на фоне венозного застоя развивается тревожно-
депрессивная соматогения, требующая психостимулирующих методов ме-
дико-психологической реабилитации.  

3. У симпатотоников с остеоартрозом и атеросклерозом наблюдают-
ся панико-фобические реакции, что обосновывает седативные и релакса-
ционные воздействия в реабилитации больных.  
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Аннотация. В статье предлагается краткий обзор проблематики 

в области обеспечения безбарьерного высшего и послевузовского образо-
вания для людей с ограниченными возможностями развития и инвалидов; 
определяются основные направления деятельности ресурсных консульта-
тивно-практических центров при реализации психолого-педагогического 
сопровождения в вузе студентов с ограниченными возможностями разви-
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Ключевые слова: высшее образование, студенты-инвалиды, ограни-
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Андатпа. Мақалада мүгедектер жəне дамуында мүмкіндігі шектеулі 

адамдар үшін жоғары жəне жоғарыдан кейінгі кедергісіз білім алуларын 
қамтамасыз ету аймағындағы мəселелердің қысқаша түсіндірмесі 
қарастырылады; мүгедектер жəне дамуында мүмкіндігі шектеулі студент-
терді жоғары оқу орындарында псиxолого-педагогикалық сүйемелдеуді 
жүзеге асыру кезінде ресурстық кеңесті-тəжірибелік орталықтарының 
əрекеттерінің негізгі бағыттары анықталады.   

Кілтті сEздер: жоғары білім беру, мүгедек студенттер, дамуындағы 
мүмкіндігі шектеуліліктер, псиxолого- педагогикалық сүйемелдеу, ресурс-
тық кеңес беру орталықтары.  
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Summary. The article deals with a brief overview of issues in the area 
of barrier-free higher and postgraduate education for people with disabilities 
and of persons with disabilities; The basic directions of activity of the resource 
advisory practice centers in the implementation of psycho-pedagogical support 
in high school students with disabilities and the development of people 
with disabilities. 

Key words: higher education, students with disabilities, limited 
development of psycho-pedagogical support, resource consulting centers. 

 
Постановка проблемы и ее актуальность. Одним из необходимых 

условий обеспечения безбарьерного высшего и послевузовского образова-
ния для людей с ограниченными возможностями развития и инвалидов яв-
ляется организация в высших учебных заведениях специальной службы 
психолого-педагогического сопровождения. Психолого-педагогическую 
поддержку в процессе обучения в высшем учебном заведении студенты 
с ограниченными возможностями и инвалидностью получают далеко 
не всегда. Успешность обучения указанных студентов зачастую зависит 
от их мотивации и настойчивости, частной инициативы самих вузов, адми-
нистрации вузов, профессорско-преподавательского состава и однокурс-
ников. В настоящее время доступность понимается руководителями казах-
станских вузов преимущественно как возможность свободы выбора буду-
щей специальности и отсутствие финансовых, бюрократических или иных 
социальных барьеров. 

В целях организации комплексного психолого-педагогического со-
провождения высшего и послевузовского инклюзивного образования Гос-
ударственной программой развития образования Республики Казахстан 
на 2011–2020 годы [1] предусматривается открытие в каждом высшем 
учебном заведении консультативно-практических центров, целью деятель-
ности которых должно явиться психолого-педагогическое, информацион-
но-адаптивное и материально-техническое сопровождение студентов-
инвалидов, направленное на создание социально-средовых условий и 
обеспечение им всесторонних возможностей достижения высокого уровня 
качества высшего образования. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам, посвя-
щенным теоретическому обоснованию профессионального образования 
различных категорий инвалидов, уделяет внимание значительное количе-
ство исследователей (В. З. Кантор, М. И. Никитина, Г. В. Никулина, 
Г. С. Пушкин, Л. А. Саркисьянц, А. Г. Станевский, Л. П. Храпылина и др.). 
Анализ научных исследований по вопросу обеспечения доступности выс-
шего образования лицам с ограниченными возможностями развития и ин-
валидам свидетельствует о том, что при обучении в вузе эти студенты 
сталкиваются с целым комплексом проблем, которые затрудняют процесс 
их адаптации к условиям высшей школы (Н. А. Государев, Е. А. Мартыно-
ва, О. С. Андреева, Е. И. Гилилов, Е. М. Старобина, Л. А. Шорохов и др.) 
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[2–7]. Одной из важных проблем является трудность социальной интегра-
ции студентов-инвалидов в учебный процесс. Так, исследования россий-
ских ученых по изучению отношения студенческой молодежи к инвалидам 
(С. А. Гончаров, В. З. Кантор, М. И. Никитина, С. А. Расчетина, 
В. В. Семикин и др.) [8, 9] свидетельствуют о наличии у них некоторых 
предубеждений и предвзятого отношения. Исследователями были выявле-
ны определенные связи между переменными «пол» и «отношение к инва-
лидам». Так, на основании многочисленных опросов и анкет они заключа-
ют, что «более предпочтительным для социально-психологической адапта-
ции инвалидов окружением в сфере вузовского образования выступает 
женский студенческий коллектив». Кроме того, проанализировав связи 
между переменными «специальность» и «отношение к инвалидам», ученые 
делают вывод о том, что «оптимальной в социально-психологическом 
плане вузовской образовательной областью является для инвалидов сфера 
гуманитарного образования» [9]. Стоит отметить, что последнее положе-
ние представляется, на наш взгляд, достаточно спорным, поскольку прак-
тический опыт многих высших учебных заведений СНГ (МГТУ им. Бау-
мана, Красноярский государственный торгово-экономический институт 
(КГТЭИ), Санкт-Петербургский государственный университет водных 
коммуникаций, Учреждение образования «Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники» и др.) успешно демон-
стрируют положительный опыт обучения студентов-инвалидов по техни-
ческим и естественно-научным специальностям. 

В настоящее время активно исследуются особенности и трудности 
социальной реабилитации студентов с ограниченными возможностями 
развития и инвалидов средствами высшего образования. Так, в МГТУ 
им. Баумана проводятся исследования адаптационных процессов общения 
студентов с нарушениями слуха, интегрированных в среду общения 
со здоровыми студентами. В Санкт-Петербургском научно-практическом 
центре медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации 
им. Г. А. Альбрехта (исследователи Е. М. Старобина, В. П. Шестаков, 
Н. Н. Лебедева, А. А. Свинцов и др. [10,11]) организовано изучение по-
требностей лиц с инвалидностью в той или иной форме образования и др. 
В целом стоит отметить, что в настоящее время в зарубежной и отече-
ственной практике высшего и послевузовского образования сформирова-
лись четыре основные формы обучения студентов с ограниченными воз-
можностями развития и инвалидов: специальные отделения в вузах; специ-
ализированные вузы для лиц с ограниченными возможностями и инвали-
дов; центры подготовки инвалидов для поступления в вуз; центры психо-
лого-педагогического сопровождения студентов с ограниченными воз-
можностями и инвалидов. В связи с этим необходимо решить вопрос раз-
работки научно обоснованных моделей различных форм обучения в вузе 
студентов с ограниченными возможностями развития и инвалидов 
и, в частности, ресурсных консультативно-практических центров. 
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Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается 
в определении основных направлений деятельности ресурсных консульта-
тивно-практических центров при реализации психолого-педагогического 
сопровождения в вузе студентов с ограниченными возможностями разви-
тия и инвалидов.  

Задачи исследования: 
- разработать концептуальные основы психолого-педагогической 

поддержки студентов с ограниченными возможностями развития и инва-
лидов; 

- разработать и апробировать модель ресурсного консультативного 
центра по инклюзивному образованию для вузов; 

- определить возможности и пути оптимизации психолого-
педагогической поддержки студентов с ограниченными возможностями 
развития и инвалидов при получении высшего образования и интеграции 
в общественную жизнь вуза. 

Изложение основного материала. Приоритетными направлениями 
деятельности ресурсных консультативных центров будут:  

1. Организация в вузах комплексного изучения проблем и потребно-
стей студентов с инвалидностью. 

2. Разработка, апробация, внедрение новых педагогических техноло-
гий сопровождения процесса включения людей с ограниченными возмож-
ностями в общеобразовательный процесс в вузах РК. 

3. Координация деятельности вузов при создании социально-
средовых условий (социальная независимость, социальное общение, воз-
можность решения круга индивидуальных проблем доступа к образова-
нию, возможность занятий спортом, физкультурой, культурно-досуговой 
деятельностью). 

4. Разработка модульных образовательных программ высшего про-
фессионального образования лиц с ограниченными возможностями и ин-
валидов.  

5. Разработка учебно-методического обеспечения процесса профес-
сионального образования лиц с ограниченными возможностями развития 
и инвалидов в вузах Республики Казахстан и др. 

6. Помощь вузам в организации физического доступа лицам с огра-
ниченными возможностями развития и инвалидностью к объектам высше-
го и послевузовского образования. 

7. Дифференциация образовательных сред и условий, разница в 
направлениях подготовки, организационных формах, источниках финан-
сирования высших учебных заведений. 

8. Привлечение общественных и спонсорских организаций для обес-
печения финансирования.  

9. Подготовка преподавателей и сотрудников к общению со студен-
тами с ограниченными возможностями развития и инвалидностью, к ока-



268 

занию поддержки в образовательном процессе и подстраиванию под осо-
бые потребности каждого обучающегося. 

10. Внедрение в вузах психолого-педагогического сопровождения 
студентов с ограниченными возможностями развития и инвалидов в обра-
зовательном процессе.  

11. Формирование единой системы и образовательной политики, со-
здание единых образовательных стандартов и механизмов высшего и по-
слевузовского инклюзивного образования.  

В целом все результаты деятельности ресурсных консультативных 
центров по инклюзивному образованию для вузов можно рассматривать 
как необходимые изменения по трем направлениям:  

1. Ценностные изменения:  
- внедрение и распространение философии образования: образова-

ние лиц с ограниченными возможностями развития и инвалидностью для 
их профессионального развития и последующего эффективного трудо-
устройства; 

- преодоление социальных и профессиональных стереотипов в вос-
приятии лиц с ограниченными возможностями развития как лиц, нуждаю-
щихся в опеке, и потребителей различных льгот и пособий; 

- формирование инклюзивного общества, разделяющего идеи со-
трудничества, стимулирующего развитие всех своих участников, в кото-
ром ценность каждого является основой общих достижений; 

- равные права и равные возможности на получение высшего про-
фессионального образования для студентов-инвалидов независимо 
от форм полученного среднего образования; 

- получение студентами-инвалидами профессии и специальности 
на этапе высшего и послевузовского образования в соответствии с госу-
дарственными образовательными стандартами.  

2. Организационные изменения: 
- нормативно-правовое обеспечение психолого-педагогического со-

провождения в вузах Республики Казахстан; 
- создание необходимых специальных образовательных условий, ра-

зумных приспособлений и безбарьерного окружения, обеспечивающих до-
ступ к единой образовательной и профессиональной среде; 

- соответствующая подготовка, профессиональная переподготовка 
и повышение квалификации преподавателей вузов; 

- непрерывность профессионального образования для студентов-
инвалидов; 

- создание разноуровневой системы Ресурсных центров по психоло-
го-педагогическому сопровождению инклюзивного образования (матери-
ально-техническому и методическому); 
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- обеспечение гибкости и вариативности структуры и содержания 
образовательного процесса в вузах с разработкой и применением индиви-
дуальных маршрутов образования, индивидуальных учебных планов; 

- создание условий для профориентации, предпрофессиональной 
и профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями 
развития в системе высшего и послевузовского образования; 

- введение дисциплин, необходимых для овладения инклюзивными 
технологиями обучения, в качестве обязательных во всех вузах.  

3. Содержательные изменения: 
- разработка методологии инклюзивного высшего и послевузовского 

образования; 
- разработка и внедрение учебно-методических комплектов с приме-

нением дифференцированного и разноуровневого подхода в условиях еди-
ного образовательного пространства в вузе; 

- разработка методов и технологий обучения и воспитания в разно-
родной образовательной студенческой среде; 

- разработка технологий психолого-педагогического сопровождения 
на этапе высшего и послевузовского инклюзивного образования; 

- изменение подходов к организации оценки качества образовательных 
достижений лиц с ограниченными возможностями развития и инвалидов; 

- внесение изменений в систему подготовки и переподготовки руко-
водящих и педагогических кадров высших учебных заведений; 

- определение показателей успеха инклюзивного образования.  
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Анализ прак-

тического опыта работы консультативных центров по психолого-
педагогическому сопровождению студентов с ограниченными возможно-
стями развития и инвалидов, созданных во многих вузах Республики Ка-
захстан, а также наш опыт создания Ресурсного консультативного центра, 
координирующего деятельность всех казахстанских вузов по реализации 
высшего и послевузовского инклюзивного образования, показал, что пол-
ная интеграция студентов с ограниченными возможностями развития и ин-
валидов в общеобразовательный процесс вуза возможна лишь при условии 
их психолого-педагогического сопровождения. Вместе с тем реализуемые 
в настоящее время основные направления деятельности консультативных 
центров по инклюзивному образованию охватывают преимущественно пе-
риод обучения студента с ограниченными возможностями развития и ин-
валидностью в вузе. Дальнейшего рассмотрения требуют вопросы органи-
зации довузовского и послевузовского этапов получения высшего профес-
сионального образования. 
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ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД РАБОТЫ 
С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ  

И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 
    

ԹԹԹԹ.ՅուՅուՅուՅու. ԱզատյանԱզատյանԱզատյանԱզատյան, ԼԼԼԼ.ԷԷԷԷ. ԱսոյանԱսոյանԱսոյանԱսոյան 
Խաչատուր Աբովյանի անվան  

հայկական պետական մանկավարժական համալսարան 

(ք.Երևան, Հայաստան) 

ԽԱՂԱՅԻՆԽԱՂԱՅԻՆԽԱՂԱՅԻՆԽԱՂԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱՆԹԵՐԱՊԻԱՆԹԵՐԱՊԻԱՆԹԵՐԱՊԻԱՆ ՎԱՐՔԻՎԱՐՔԻՎԱՐՔԻՎԱՐՔԻ ևևևև ՀՈՒԶԱԿԱՄԱՅԻՆՀՈՒԶԱԿԱՄԱՅԻՆՀՈՒԶԱԿԱՄԱՅԻՆՀՈՒԶԱԿԱՄԱՅԻՆ 
ԽԽԽԽԱԱԱԱՆԳԱՐՈՆԳԱՐՈՆԳԱՐՈՆԳԱՐՈՒՒՒՒՄՄՄՄՆԵՐՆԵՐՆԵՐՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂՈՒՆԵՑՈՂՈՒՆԵՑՈՂՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻԵՐԵԽԱՆԵՐԻԵՐԵԽԱՆԵՐԻԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԵՏՀԵՏՀԵՏՀԵՏ ԻՐԱԿԱՆՑՎՈՂԻՐԱԿԱՆՑՎՈՂԻՐԱԿԱՆՑՎՈՂԻՐԱԿԱՆՑՎՈՂ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻԱՇԽԱՏԱՆՔԻԱՇԽԱՏԱՆՔԻԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՄԵԹՈԴՄԵԹՈԴՄԵԹՈԴ 
 
Summary. Play therapy refers to a method of psychotherapy with 

children in which therapist uses a child’s fantasies and the medium for symbolic 
meanings of his or her play as a medium for understanding and communication 
with the child. The aim  of play therapy is to decrease those behavioral and 
emotional difficulties that interfere significantly with child’s normal 
functioning. Inherent in this aim is improved communication and understanding 
between the child and his parents .  Cognitive Behavioral Play Therapy (CBPT) 
is an offspring  of cognitive therapy as conceptualized  by Aaron Beck (1973, 
1976). CBPT is a developmentally-based. Integrated model of  psychotherapy. 
The cognitive model of emotional disorders involves the interplay among 
cognition, behavior, and physiology and contends that behavior is mediated 
through verbal processes, the way individuals construe. 

Key words: play therapy, child, cognitive behavioral play therapy, 
psychotherapy, behavior, emotions. 
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Аннотация. Игровая терапия – психотерапевтический метод, осно-
ванный на принципах динамики развития и направленный на облегчение 
эмоционального стресса у детей с помощью выразительных и дающих пи-
щу воображению игровых материалов. Цель игровой терапии состоит в 
том, чтобы уменьшить те поведенческие и эмоциональные трудности, ко-
торые вливаются в нормальное функционирование ребенка, и в целом улу-
чшить связь между ребенком и его родителями. Аарон Бек (1973, 1976) яв-
ляется основателем когнитивно-поведенической психотерапии Cognitive 
Behavioral Play Therapy (CBPT). Это интегрированная модель психотера-
пии. Когнитивная модель эмоциональных расстройств включает в себя 
взаимодействие между познанием, поведением и физиологией, а также 
утверждает, что поведение опосредуется через вербальные процессы. 

Ключевые слова: игровая терапия, психотерапия, психотерапевтиче-
ский метод, когнитивно-поведеническая психотерапия, дети, поведенчес-
кие и эмоциональные трудности. 

 
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում. Խաղային թերապիան՝ հոգեբանատերապևտիկ 

մեթոդ է, հիմնված զարգացման դինամիկայի և ուղղված է 
հուզակամային սթրեսի թեթևացմանը, խաղային նյութերի միջոցով: 
Աարոն Բեկը հանդիսանում է իմացավարքային հոգեթերապիայի 
հիմնադիրը Cognitive Behavioral Play Therapy (CBPT). Այդ մոդելը 
համարվում է հոգեթերապիայի ինտեգրված մոդել: 

ԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքային բառերբառերբառերբառեր. խաղային թերապիա, հոգեթերապիա, 
հոգեթերապևտիկ մեթոդ, իմացավարքային հոգեթերապիա, 
երեխաներ, վարքային և հուզային դժվարություններ: 

 
Statement of problem and it’s relevance. Cognitive – behavioral thera-

py is a psychosocial therapy that assumes that faulty thought patterns cause mal-
adaptive behavior and emotional responses. The treatment focuses on changing 
thoughts in order to solve psychological and personality problems. Behavior 
therapy is also goal-oriented, therapeutic approach. Cognitive –behavioral thera-
py (CBT) integrates features of behavior modification into the traditional cogni-
tive restructuring approach. It attempts to change client’s unhealthy behavior 
through cognitive restructuring and through the use of behavior therapy tech-
niques. Children communicate their thoughts and feelings through play more 
naturally than they do through verbal communication. As the child plays , the 
therapist begins to recognize themes and patterns or ways of using the materials 
that are important to the child. Over time, the clinician helps the child begin to 
make meaning out of play.This is important because the play reflects issues 
which are important to the child and typically relevant to their difficulties. 

Analysis of last researches and publications. Cognitive behavioral ther-
apy has now become the dominant force in psychotherapy. The rise of CBT is 
due to the confluence of several factors, primary among which is the increased 
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focus on evidence – based practice and associated calls for accountability 
in the delivery of behavioral health service (Baker & Shoham, 2009). Through-
out its history, CBT has been committed to a scientific perspective to the study 
of psychopathology and its treatment. Hundreds of studies have evaluated vari-
ous cognitive –behavioral theories of psychopathology, and hundreds more have 
assessed the efficacy of CBT interventions. This scientific literature has placed 
CBT in a unique position to dominate the field of psychotherapy.  In the early 
1960s, a cognitive revolution began to emerge although the first major texts on 
cognitive modification appeared only in 1970s. In the 1960’s, Aaron Beck de-
veloped his approach called Cognitive Therapy. Back’s approach became known 
for its effective treatment of depression. The 1970s saw behaviorally trained 
psychologists and educators begin to develop new approaches that focused on 
acquisition of cognitive and behavioral problems. Back’s approach became 
known for its effective treatment of depression. David D. Burns popularized Aa-
ron Beck’s cognitive behavioral therapy (CBT) in 1980. CBT has become large-
ly synonymous with empirically supported, evidence-based psychological theo-
ries and technologies aimed at improving the human condition (Wittchen & 
Gloster, 2009). 

The purpose of research. CBPT was developed as structured, focused 
approach to help individuals make changes in their behavior by changing 
the thinking and perceptions that underline behavior. Originally developed 
as a short-term, present-oriented therapy, the treatment was directed toward, 
and changing dysfunctional thinking and behavior. CBPT is different from more 
traditional forms of play therapies, although it incorporates several 
of the assumptions underlying traditional play therapies. CBPT is similar 
to other types of play therapy in its reliance on a positive therapeutic relation-
ship, use of play as a means of communication between therapist and child, 
and the message to the child therapy is a safe place. 

Objectives of the study 
1. Give cognitive behavioral play therapy (CBPT) description and brief 

history  
2. CBPT provides structured, goal-directed activities and facilitates the 

child’s involvement in therapy 
3. CBPT has yet to be subjected to such empirical study and establishing 

the efficacy is important  
Basic material. Play Therapy is a way of helping children express their 

feelings and deal with their emotional problems, using play as the main commu-
nication tool. To relieve the needs of children, young people and adults suffering 
emotional and behavioral difficulties by promoting the art and science of Play 
Therapy. It is a form of counseling or psychotherapy that uses play 
to communicate with and help people, especially children, to prevent or resolve 
psychosocial challenges. This is thought to help them towards better social inte-
gration, growth and development, emotional modulation, and trauma resolution. 
Cognitive Behavioral Play Therapy (CBPT) is an offspring of cognitive therapy 
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as conceptualized by Aaron Beck (1973, 1976). CBPT is a developmentally-
based. Integrated model of psychotherapy. The cognitive model of emotional 
disorders involves the interplay among cognition, behavior, and physiology and 
contends that behavior is mediated through verbal processes, the way individu-
als construe  the world in large  measure determines how they behave and feel  
and how they understand life situations (A. Beck, 1972, 1976). Cognitive theory 
contends that an individual’s emotional experiences are determined by cogni-
tions  that have developed, in part, from earlier life experiences. 

CBPT is based on behavioral and cognitive theories of emotional devel-
opment and psychopathology and on the interventions derived from these theo-
ries. These theoretical roots are considered as to their influence on CBPT.  

Principles Of Cognitive Behavioral Play Therapy  
Knell (1994) delined the principles of CBPT, as adapted for work with 

young children  
• CT is based on the cognitive model of emotional disorders 
• CT is brief and time limited. 
• A sound therapeutic relationship is a necessary condition for effective CT. 
• CT is structured and directive. 
• CT is problem oriented. 
• CT is based on a educational model . 
• CT uses primarily the Socratic method. 
• The theory and techniques of CT rely on the inductive method. 
Finally , the principle of homework , as a central feature of CT, does not 

apply to CBPT with young children . 
CBPT is usually conducted in a playroom or office equipped 

with appropriate play materials. Ideally, the room is stocked with toys, art sup-
plies, puppets, dolls, and other materials. Treatment sometimes takes place out-
side the playroom/office setting. This is particularly true for children with spe-
cific anxieties, particularly phobias best  treated in vivo. For these children, 
treatment may take place in a setting that more closely resembles the feared sit-
uations. 

CBPT is different from more traditional forms of play therapies, although 
it incorporates several of the assumptions underlying traditional play therapies. 
Is similar to other types of play therapy in its reliance on a positive therapeutic 
relationship, use of play as a means of communication between therapist and 

child, and the message to the child that therapy is a safe place. Establishing 
goals is an important part of CBPT. The CBP therapist work with child 
and family to set goals and help the child work toward these goals. 

Methods 
Most cognitive behavioral interventions with children include some form 

of modeling. Modeling is used to demonstrate adaptive coping skills to the child. 
It is an effective and efficient way to learn, as well as to acquire, strength, 
or weaken behaviors (Bandura 1977). 
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Interventions 
A wide array of interventions is used in CBPT.  
Behavioral interventions a variety of techniques based on the three mod-

els of behavior therapy / classical conditioning, operant conditioning, and social 
learning / can be incorporated into play therapy. 

Systematic desensitization is the process of reducing anxiety 
by replacing a maladaptive response with an adaptive one. 

Contingency management is a general term that refers to techniques that 
modify a be controlling its consequences. 

Role of the therapist  the role of therapist is to involve the child 
in treatment through play. 

Role of the parents inclusion of parents in the child’s treatment 
in an important consideration and should be determined on a case-by-case basis. 

Conclusions. CBPT is appropriate for preschool and early school-age 
children. It emphasizes the child’s involvement in therapy and addresses issues 
of control, mastery, and responsibility for changing his or her own behavior. 
The child is help to become active participant in change. The therapist facilitates 
the child’s involvement in therapy by presenting developmentally appropriate 
intervention. Many behavioral and cognitive interventions can beincorporated 
into CBPT . 

Prospects for further research: 
1. Improve treatment by using CBPT with children. 
2. Observe and compare similarities and differences of play therapy types. 
3. Give some clinical applications of using CBPT. 
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FEATURES OF TRAINING ATHLETES  
IN SPEED-STRENGTH KINDS OF ATHLETICS 

 
Аннотация. В статье приводится краткий обзор проблематики в об-

ласти специфики тренировочного процесса спортсменок. Рассматриваются 
результаты данных, полученных при изучении характерных особенностей 
ОМЦ и динамики проявления двигательной способности в группах спорт-
сменок с разной гендерной идентичностью. Определены морфологические 
и психологические признаки маскулинизации у легкоатлеток, являющиеся 
маркерами при отборе в скоростно-силовые виды легкой атлетики. Обос-
нованы организация и содержание мезоциклов подготовки легкоатлеток, 
специализирующихся на скоростно-силовых видах, с учетом биоритмики 
их организмов и некоторых психологических особенностей. 

Ключевые слова: спортсменки, маскулинность, фемининность, ОМЦ, 
дерматоглифика, гендерная идентичность. 

 
Анотація. У статті наведено короткий огляд проблематики у сфері 

специфіки тренувального процесу спортсменок. Розглядаються результати 
даних, отриманих при вивченні характерних особливостей ОМЦ та дина-
міки прояву рухової можливості в групах спортсменок із різною гендер-
ною ідентичністю. Визначені морфологічні та психологічні ознаки маску-
лінізації у легкоатлеток, які є маркерами при відборі у швидкісно-силові 
види легкої атлетики. Обґрунтовані організація та зміст мезоциклів підго-
товки легкоатлеток, які спеціалізуються на швидкісно-силових видах, вра-
ховуючи біоритми їхніх організмів та деякі психологічні особливості. 

Ключові слова: спортсменки, маскулінність, фемінінність, ОМЦ, 
дерматогліфіка, гендерна ідентичність. 
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Summary. The paper outlines the issues in the sphere of specific training 
of women-athletes. It focuses on the result of investigation of CMC features and 
the dynamic of moving opportunity in groups of athletes with different gender 
identity. It also defines morphological and psychological features of masculinity 
of athletes, which are the highlighters in the selection to speed-forced types of 
athletics. The paper justifies the organization and content of mezocycles of ath-
letes` preparation, which are specialized in speed-forced types, taking into ac-
count their biorhythms and some other psychological features.   

Keywords: athletes, masculinity, femininity, CMC, dermatoglyphics, gen-
der identity. 

 
Введение. Вопросы, связанные с особенностями тренировки жен-

щин, появились с момента их первого участия в различных спортивных 
соревнованиях. Несмотря на то, что отечественными и зарубежными уче-
ными, тренерами, педагогами высказано много предложений, направлен-
ных на дальнейшее улучшение тренировочного процесса и повышение ре-
зультативности спортсменок, в монографиях последних лет, за небольшим 
исключением [15, 17], почти не уделяется внимания специфике подготовки 
женщин в том или ином виде спорта. 

Ограниченность исследований о различиях в психическом состоянии 
женщин-спортсменок и связанных с этим особенностях протекания у них 
менструальной функции не позволяет расставить целесообразные акценты 
в функциональной подготовке легкоатлеток на отдельных этапах годично-
го цикла тренировки. Кроме того, насущными остаются вопросы отбора 
в скоростно-силовые виды легкой атлетики женщин, близких к мужчинам 
по морфофункциональным и психофизическим показателям, и разработки 
критериев этого отбора. 

Таким образом, практическая потребность и недостаточная разрабо-
танность прогностической оценки моторной одаренности определяют вы-
бор простых и неинвазивных методов при поиске критериев диагностики 
и маркеров дефинитивных проявлений скоростно-силовых способностей 
спортсменок в свете конституциональной целостности. Вышесказанное 
определило актуальность исследования, а использование спорта высших 
достижений в качестве основной модели проявления данных способностей 
обусловливает объективность научного поиска. 

Целью исследования было разработать и обосновать критерии про-
гностической оценки скоростно-силовых способностей легкоатлеток и ос-
новные направления индивидуализации процесса их подготовки с учетом 
особенностей женского организма. 

Объектом исследования выступил тренировочный процесс спорт-
сменок, специализирующихся на скоростно-силовых видах легкой атлети-
ки, а его предметом – теоретическая разработка и практическое обоснова-
ние инновационных критериев отбора спортсменок в скоростно-силовые 
виды легкой атлетики и построение тренировочных мезоциклов легкоатле-
ток с учетом индивидуальных особенностей. 
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Задачи исследования: 
1. Изучить характерные особенности ОМЦ и динамику проявления 

двигательной способности в группах спортсменок с разной гендерной иде-
нтичностью. 

2. Определить морфологические и психологические признаки маску-
линизации у легкоатлеток, являющиеся маркерами при отборе в скорост-
но-силовые виды легкой атлетики. 

3. Обосновать организацию и содержание мезоциклов подготовки 
легкоатлеток, специализирующихся в скоростно-силовых видах, с учетом 
биоритмики их организма и некоторых психологических особенностей. 

Методы исследования. Совокупность методов, использованных 
для решения поставленных задач, включала: 1) теоретический анализ 
и обобщение данных научно-методической литературы; 2) анкетирование; 
3) соматотипирование; 4) психологическое и педагогическое тестирование; 
5) методы статистической обработки полученного материала. 

Пальцевая дерматоглифика (ПД) изучалась стандартным методом 
с оценкой типа узора (дуга – А; петля – L; завиток – W), гребневого счета 
(ГС), суммарной интенсивности узоров по дельтовому индексу – Д10 [4]. 

Для регистрации характеристик, оценивающих скоростно-силовые 
способности спортсменок, применялась компьютерная тензодинамометри-
ческая аппаратура. По полученным кривым определялись максимальная 
изометрическая сила мышц (Fmax) при разгибании ноги в коленном и тазо-
бедренном суставах и время достижения максимума усилий (tmax), а также 
дифференцированный показатель (градиент), характеризующий уровень 
развития взрывной силы мышц (I = Fmax  / tmax). 

В исследовании приняли участие 95 спортсменок, специализирую-
щихся в скоростно-силовых видах легкой атлетики (бег на короткие и ба-
рьерные дистанции, прыжки в длину, тройным и в высоту, метание моло-
та), различного возраста (от 17 до 30 лет) и спортивной квалификации 
(от I спортивного разряда до МСМК). 

Результаты исследования. Анализ отечественной спортивной лите-
ратуры показал, что в силу объективных причин проблема отдельных пси-
хологических аспектов женского спорта не находила своего решения. Ина-
че дело обстоит в зарубежной спортивной психологии, которая с середины 
прошлого века считает необходимыми оценку маскулинизации психики 
женщин-спортсменок, выявление «маскулинности» и «фемининности» 
в спорте и их влияние на спортивный результат [21, 22]. В последние годы 
наиболее полно проявляет себя андрогенная теория спорта [18–20], суть 
которой заключается в следующем: спорт способствует проявлению общих 
для мужчин и женщин качеств, тем самым он уравнивает их в правах; даже 
подчеркивается [20], что спортсмен не имеет пола. 

Для изучения проявления маскулинизации психики спортсменок, 
специализирующихся на скоростно-силовых видах легкой атлетики, про-
ведено тестирование по шкале «маскулинность–фемининность» Фрайбург-
ского личностного опросника (FPI) [5] и стандартизированной методике 
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S. Bem [18] 95 легкоатлеток с одновременным заполнением ими анкет 
о характере становления и проявления ОМЦ. В соответствии с набранны-
ми баллами спортсменки были разделены на три группы (табл. 1). В груп-
пу А с высоким уровнем женственности (фемининный тип) вошли 
15 спортсменок (16 %), в группу B – средний уровень женственности (анд-
рогинный тип) – 28 спортсменок (29 %), в группу С – низкий уровень жен-
ственности (маскулинный тип) – 52 спортсменки (55 %). 

 
Таблица 1 – Распределение спортсменок по группам в соответствии с 

гендерной идентичностью 
 

Группы 
Баллы по шкале  

«маскулинность-фемининность» 
Соответствие характеристикам  

по S. Bem [18] 
А 1–5 фемининные индивиды 
В 6–10 андрогинные индивиды 
С 11–14 маскулинные индивиды 

 
Установлено, что больше всего (в процентном отношении от специа-

лизирующихся в виде) в последней группе оказалось бегуний на 100–
200 м, прыгуний в длину и тройным, а меньше – метательниц молота 
и прыгуний в высоту, что, возможно, объясняется более значимой коорди-
национной сложностью выполняемого соревновательного упражнения. 
Характерно и то, что группа С (низкий уровень женственности) на 79 % 
состояла из высококвалифицированных спортсменок (МС–МСМК). В дан-
ной группе выявлено 85 % спортсменок атлетического или субатлетичес-
кого морфотипа, что свидетельствует о маскулинизации телосложения 
легкоатлеток. Показатель маскулинности (ширина плеч/ширина таза) сос-
тавил от 1,45 до 1,51 усл. ед., а относительная мышечная масса превышала 
38 %. Наблюдались различные проявления синдрома гиперандроге-
нии [6] – повышенное оволосение (гирсутизм), слабое развитие (гипопла-
зия) молочных желез, acne vulgaris на коже лица и спины. 

Анализ анкетирования показал характер становления и протекания 
менструальной функции у спортсменок с разной гендерной идентичнос-
тью. Так, наступление первой менструации (менархе) у спортсменок груп-
пы A отмечается в среднем в 12,8 ± 0,21 года, в группе В начало менструа-
ции у 52,3 % обследуемых зафиксировано к 13 годам, у 45,2 % – к 14. Наи-
более поздние сроки наступления менархе характерны для спортсменок 
группы С: к 13 годам – 12,6 %, к 14 – 31,2 %, к 15 – 47,3 %, к 16 – 8,9 %. 

При учете специализации выявлено, что ускоренное половое созре-
вание отмечено у метательниц молота, у которых менархе наступает 
в 11,7 ± 0,3 года, тогда как замедленное – у прыгуний в высоту – 
14,3 ± 0,5 года. 

Исследование особенностей динамики проявления отдельных скоро-
стно-силовых способностей на протяжении ОМЦ в этих группах, прове-
денное с помощью педагогических тестов (прыжки в длину и тройным 
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с места, метание ядра стоя лицом и спиной в сторону метания), а также ин-
струментальных методик (определение показателей абсолютной и взрыв-
ной силы мышц нижних конечностей), позволяет утверждать, что у спорт-
сменок группы А динамика проявления тестируемых способностей имеет 
наиболее вариативный характер. Так, уровень результатов в «критические» 
фазы ОМЦ достоверно (p < 0,05) ниже, чем в другие фазы, выявлен наибо-
льший размах варьирования показателей. Иная картина характерна 
для спортсменов группы С, в которой не наблюдается волнообразного из-
менения в проявлении двигательных качеств, а фиксируется сглаженная 
динамика результатов тестовых заданий на протяжении всего ОМЦ. 

У легкоатлеток группы В не обнаружено четкой зависимости прояв-
ления отдельных скоростно-силовых способностей от той или иной фазы 
ОМЦ. 

Интересно, что у всех тренирующихся во время менструальной фазы 
спортсменок, показывающих при этом свой лучший результат в соревно-
ваниях, продолжительность данной фазы цикла очень короткая. Это расце-
нивается нами как своеобразная реакция приспособления организма к бо-
льшим физическим нагрузкам и не является, по-видимому, патологией. 
Следует подчеркнуть, что в середине ОМЦ, то есть в фазе овуляции, прак-
тически все спортсменки при достаточно высоком проявлении взрывной 
силы (по градиенту I) демонстрировали в соревновательных упражнениях 
относительно слабые результаты. Подобный факт следует учитывать в со-
ревновательной деятельности, поскольку в данной фазе ОМЦ доминиру-
ющий очаг возбуждения вызывает торможение (индивидуально выражен-
ное) других нервных центров [10] и любой другой вид деятельности вре-
менно становится второстепенным. 

Одной из существенных составляющих спортивного отбора является 
разработка генетических критериев, позволяющих диагностировать осо-
бенности двигательной одаренности индивида. Одним из таких генетичес-
ких маркеров для решения проблем прогнозирования и отбора профильной 
специфики спортивной деятельности в последние годы становятся пальце-
вые дерматоглифы (узоры) [1, 11, 12]. Они являются одной из важнейших 
индивидуальных характеристик человека и при этом легко наблюдаемым 
наследуемым признаком. 

Отмечается [14], что особенности дерматоглифов закладываются 
в процессе внутриутробного развития и под влиянием андрогенов форми-
руются различия в пальцевых узорах мужского и женского организма. По-
казано [4], что у женщин в популяции чаще встречается петля, особенно 
так называемая ульнарная петля (женский показатель), тогда как у мужчин 
преимущественно наблюдается более сложный рисунок – завиток (мужс-
кой показатель). При сравнении частоты встречаемости ульнарной петли 
в исследуемых группах выявлено, что у представительниц группы С 
она встречается в 1,4 раза реже (p < 0,05), чем в группе А. В то же время 
частота встречаемости завитка у спортсменок группы С выше, чем у лег-
коатлеток двух других групп. Одновременно с этим отмечается приближе-
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ние показателей ПД представительниц группы С к аналогичным, имею-
щимся в литературе [14] характеристикам мужчин (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Дерматоглифические показатели у женщин и мужчин, 
специализирующихся на скоростно-силовых видах легкой атлетики, % 

 

Группа  
спортсменок 

Петля ульнарная, 
 (Lu) 

Петля радиальная, 
 (Lr) 

Завиток, 
 (W) 

А 64,6 4,1 24,8 
В 57,2 3,8 29,6 
С 46,2 3,0 42,4 

Мужчины  
(цит. по [14]) 

26,7 2,2 65,6 

 

Анализ частоты встречаемости кожных узоров у бегуний на корот-
кие дистанции в зависимости от номера пальца показал, что их отличает 
расположение петель и завитков по сравнению с данными неспортсменок, 
приводимыми в литературе [11]. Так, петли у бегуний значительно реже 
располагались на втором пальце правой руки (32 против 58 %), а завиток – 
чаще на пятом пальце (62 против 36 % у неспортсменок). Кроме того, у бе-
гуний чаще (p < 0,05), чем у неспортсменок, наблюдается рисунок «дуга», 
что можно рассматривать как повышенную способность совершать цикли-
ческую работу в зоне максимальной мощности. Следует отметить, что пет-
ли реже (p < 0,01), чем это фиксировалось [1, 11] у неспортсменок, выра-
жены у представительниц анализируемых нами скоростно-силовых видов 
легкой атлетики. Следовательно, у двигательно одаренных женщин, неза-
висимо от их спортивного амплуа, имеются общие дерматоглифические 
признаки, отличающие их от неспортсменок. 

Таким образом, показатели дерматоглифики оказались информатив-
ным маркером, по которому можно прогнозировать генетическую предра-
сположенность индивида эффективно совершать скоростно-силовую рабо-
ту максимальной мощности. 

Обсуждение результатов исследования. По мнению Т. С. Соболе-
вой [13], значительная частота признаков маскулинизации у спортсменок – 
селективный отбор женщин мужского соматотипа. У таких женщин может 
быть нарушена половая дифференцировка мозга, которая происходит еще 
внутриутробно под воздействием половых гормонов [3, 7], что вызывает 
некоторую маскулинизацию (омужествление) полового центра и в опреде-
ленных случаях ведет к изменению в дальнейшем свойственного женщине 
поведения. Маскулинизация мозга женских плодов может возникнуть 
под влиянием мужских половых гормонов, применения некоторых ле-
карств (в том числе и для сохранения беременности), стресса. Так, наблю-
дения и тесты R. Rosenfield [23] доказывают, что трехлетние девочки, ко-
торые в лоне матери пребывали в среде, перенасыщенной тестостероном, 
не только ведут себя как мальчики, но и охотнее играют с ними, находя 
игрушки для девочек неинтересными для себя. 
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Таким образом, с одной стороны, наблюдается жесткий отбор сущес-
твующих в популяции маскулинных женщин, у которых внутренняя моти-
вация их «мужского» мозга влечет их в спорт, с другой – физическая на-
грузка как стрессорный фактор для организма сопровождается снижением 
синтеза женских гормонов (в частности, эстрогенов) и увеличением мужс-
ких гормонов – андрогенов. В основном эти два фактора запускают меха-
низм, приводящий к «синдрому гиперандрогении» [6]. Именно он форми-
рует у женщин, в том числе и у спортсменок, мужское телосложение, вы-
зывает нарушение менструальной функции, мужской тип оволосения, из-
менение голоса и характера [6, 9, 13, 23]. 

Следовательно, спорт высших достижений путем отбора и направ-
ленности тренирующих воздействий формирует жесткую модель деятель-
ности, охватывающую все системы организма, в том числе и морфогенети-
ческий комплекс пальцевой дерматоглифики. Это подтверждается однона-
правленными системообразующими связями дерматоглифических призна-
ков со спецификой спортивной деятельности как модели максимальной ре-
ализации наследственно заданного потенциала. 

Проведенное исследование указывает на приоритет взаимосвязи из-
менчивости ПД с требованиями специфики спортивной деятельности, ни-
велирующей влияние полового диморфизма. Характерно, что данные [2], 
полученные при изучении особенностей телосложения, показателей мор-
фологии сердца и механизмов адаптации кардиогемодинамики, типов кро-
вообращения, пропорций и размеров мышечных волокон, количества ми-
тохондрий, также подтверждают снижение половых различий у высокок-
валифицированных спортсменов в процессе многолетнего отбора в усло-
виях спортивной деятельности. 

Рост мастерства легкоатлеток во многом связан с тем, насколько 
правильно удается согласовывать тренировочный процесс спортсменок 
с биологическими ритмами их организма, важнейшим из которых является 
ОМЦ с присущим ему комплексом физиологических проявлений. По на-
шему мнению, более позднее, чем в других группах, наступление менархе 
в группе С можно связать как со спецификой отбора маскулинных девочек, 
так и с большими физическими нагрузками в период резких гормональных 
сдвигов в организме. Кроме того, задержка менархе происходила в основ-
ном у тех девочек, которые начали заниматься спортом в 12–13 лет, т. е. 
в «критический» период развития половой системы, когда еще не устано-
вились связи между центральными механизмами регуляции функции по-
ловой системы. Как уже отмечалось, спортсменки группы С менее подве-
ржены влиянию цикличности функции репродуктивной системы. Характе-
рно, что, поскольку количество биологических циклов у спортсменок исс-
ледуемых групп различное, наличие дней с хорошей и высокой работоспо-
собностью тоже существенно отличается. 

Таким образом, чем продолжительнее ОМЦ у спортсменки, тем бо-
льше у нее времени для решения программы тренировки в первой полови-
не цикла. В то же время спортсменкам с коротким ОМЦ основные задачи 
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тренировки приходится реализовывать во второй половине цикла, что соз-
дает определенные трудности в позитивной направленности педагогичес-
ких воздействий при структурировании этапов подготовки и конкретиза-
ции их содержания. Между тем опрос спортсменок позволил установить, 
что у 82 % анкетируемых тренеры не осведомляются о самочувствии и со-
стоянии здоровья, не говоря уже о сроках и характере протекания менстру-
аций. Почти все тренеры снижают нагрузку в тренировочном процессе 
лишь по просьбе самих спортсменок. 

По данным анкетирования, меньше всего влияние ОМЦ сказывается 
на бегуньях на короткие дистанции и больше – на прыгуньях в высоту 
и метательницах молота. Кроме того, было обнаружено, что наиболее су-
щественно изменяется специальная работоспособность в различные фазы 
ОМЦ в подготовительном периоде. В соревновательном периоде трени-
ровка спортсменок может проводиться с меньшим учетом фаз ОМЦ. Та-
кая закономерность получена независимо от анализируемого вида легкой 
атлетики. 

Понятно, что нам не удалось в полной мере осветить все вопросы 
индивидуальных проявлений психофизиологических особенностей женс-
кого организма. Но в первую очередь хотелось бы обратить внимание тре-
неров на то, что традиционная установка на использование однотипных 
тренировочных программ для мужчин и женщин не всегда отвечает име-
ющейся реальности, так как не учитывает индивидуальной психофизиоло-
гической вариабельности. И если мужчинам-тренерам не дано «пожить» 
в этом чужом для них «женском мире», то попытаться понять его они обя-
заны, если хотят помочь своим воспитанницам раскрыть те уникальные во-
зможности, которые даны женщинам природой. 

Выводы: 
1. Становление и характер протекания ОМЦ и особенности динами-

ки проявления скоростно-силовых способностей на его протяжении сущес-
твенно отличаются в группах спортсменок разной гендерной идентичнос-
ти. Среди легкоатлеток высокой квалификации (МС–МСМК) выделена 
группа спортсменок с наибольшей продолжительностью ОМЦ, хорошо пе-
реносящих тренировочную нагрузку во всех его фазах и на динамику про-
явления скоростно-силовых способностей которых ОМЦ не оказывает су-
щественного влияния. 

2. При отборе в скоростно-силовые виды легкой атлетики следует 
отдавать предпочтение женщинам атлетического соматотипа, характери-
зующегося относительно большой мышечной массой тела, шириной плеч, 
окружностью грудной клетки и уменьшенным размером таза. В качестве 
дополнительных критериев данного морфотипа могут служить особеннос-
ти полового развития: задержка менархе до 14–16 лет и длительное уста-
новление ОМЦ; недоразвитие грудных желез у девушек старше 14 лет; 
мужской тип полового оволосения в зонах, не свойственных женщинам. 

3. С учетом того, что дерматоглифические признаки являются гене-
тически детерминированным маркером, а ПД закладывается еще в эмбри-
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ональном периоде и не изменяется в онтогенезе, выявленные отличитель-
ные дерматоглифические особенности пальцев рук у квалифицированных 
спортсменок могут быть использованы для определения ранней двигатель-
ной одаренности. При этом мужской рисунок ПД как часть атлетического 
соматотипа, а также данные отдельных психологических тестов следует 
использовать в качестве критериев прогностической оценки скоростно-
силовых способностей спортсменок. 

4. Для спортсменок высокой квалификации, которые имеют сходную 
с мужчинами гендерную идентичность и маскулинный соматотип, возмо-
жно использование в тренировках адаптированных мужских методик. По-
следние при этом должны оставаться строго индивидуализированными 
для каждой легкоатлетки с учетом ее текущего функционального состоя-
ния. Что касается традиционной установки на использование однотипных 
тренировочных программ для мужчин и женщин, то это не всегда отвечает 
имеющейся реальности, так как не учитывает индивидуальной психофизи-
ологической вариабельности в полоролевой идентичности спортсменок. 
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Анотація. У статті висвітлено особливості корекційної роботи від-

повідно до клінічного діагнозу дитини з розумовою відсталістю. Розвиток 
психіки дитини залежить не лише від її віку та психофізичного порушення, 
а й інших об’єктивних показників. Тому урахування ступеня розумової ві-
дсталості, її виду та клінічного діагнозу набуває вагомого значення для ви-
бору змісту й методики корекційної роботи, адже вони мають спрямовува-
тись на індивідуальні особливості розвитку дитини. Індивідуальний підхід 
до корекції розумової відсталості дозволяє відмежувати первинні та вто-
ринні порушення в структурі дефекту; обрати правильну послідовність ко-
рекційно-розвиткової роботи; визначити складові комплексного впливу 
та необхідних фахівців. Завдання корекційно-педагогічної роботи мають 
розв’язуватись послідовно, з поступовим нарощенням ступеня складності 
залежно від вікових закономірностей психіки особистості. 

Ключові слова: корекційна робота; діти з вадами інтелекту; олігофре-
нія; деменція; клінічний діагноз; спеціальна школа. 

 
Аннотация. В статье описаны особенности коррекционной работы 

с умственно отсталыми детьми при разных клинических диагнозах. Разви-
тие психики ребенка зависит не только от возрастных закономерностей, 
психофизического нарушения, но и от ряда других факторов. Поэтому учет 
степени умственной отсталости, ее вида и клинического диагноза имеет 
большое значение для выбора содержания и методики коррекционной ра-
боты, поскольку они зависят от индивидуальных особенностей ребенка. 
Индивидуальный подход к коррекции умственной отсталости дает воз-
можность учесть первичные и вторичные нарушения в структуре дефекта; 
определить правильную последовательность коррекции и развития; уста-
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новить компоненты комплексного влияния и необходимых специалистов. 
Задачи коррекционно-развивающей работы должны постепенно услож-
няться в соответствии с возрастными особенностями психики ребенка. 

Ключевые слова: коррекционная работа; дети с нарушениями интел-
лекта; олигофрения; деменция; клинический диагноз; специальная школа. 

 
Summary. The features of correctional work with mentally retarded 

children at different clinical diagnoses are described in the article. 
The development of the child's psyche depends not only on age laws, mental 
and physical disorders, but also on other factors. Therefore, according 
to the degree of mental retardation, its kind and clinical diagnosis is very 
important to select the content and methods of correctional work, because they 
depend on the individual characteristics of the child. Individual approach 
to the correction of mental retardation makes it possible to take into account 
the primary and secondary disturbances in the structure of the defect; determine 
the correct sequence of correction and development; install the components 
of the complex influence and the necessary expertise. Tasks correctional 
and development work should be gradually more complicated according 
to the age characteristics of the child's psyche. 

Keywords: correctional work; children with intellectual disabilities; 
mental retardation; dementia; clinical diagnosis; special school. 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Проблема корекційної 

спрямованості навчально-виховного процесу в спеціальних закладах була 
і є однією з найвагоміших у теорії та практиці корекційної психопедагогі-
ки. Пошуки вчених у напрямку удосконалення змісту й методів корекцій-
ної роботи з неповносправними дітьми обумовлені необхідністю підви-
щення якості їхнього життя, розробкою особистісно-орієнтованих підходів 
до навчання таких дітей. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У корекційній психопе-
дагогіці є як фундаментальні, так окремі дослідження, присвячені проблемі 
корекційної роботи з дітьми, що мають інтелектуальні порушення 
(В. Бондар, Г. Дульнєв, І. Єременко, В. Липа, М. Матвєєва, С. Миронова, 
Н. Стадненко, В. Синьов та ін.). Водночас і теоретики, і практики продов-
жують працювати над оптимізацією впровадження методики корекційно-
педагогічної діяльності, уточненням її змісту. Метою нашого дослідження 
є визначення конкретних завдань і напрямків роботи з розумово відстали-
ми дітьми залежно від особливостей прояву клінічного діагнозу. 

Виклад основного матеріалу. При виборі змісту й методів корек-
ційної роботи з розумово відсталими дітьми слід передусім враховувати 
ступінь інтелектуального недорозвитку, якісні особливості структури де-
фекту, вік особи, її клінічний діагноз. Визначаючи зміст корекційної робо-
ти, недостатньо обмежитись вказівкою про розумову відсталість, слід 
обов’язково встановити вид порушення і його структуру. Це набуває ваго-
мого значення й для методики корекційної роботи. Передусім слід врахо-
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вувати первинні порушення у структурі дефекту, які ускладнюють розви-
ток психіки дитини. Проте педагогічні зусилля необхідно спрямовувати 
на вторинні та подальші ускладнення, оскільки саме вони піддаються ко-
рекційному впливу (Л. Виготський, І. Єременко, В. Синьов та ін).  

При розробці стратегії корекційної роботи враховують класифікацію 
розумової відсталості за видами, формами, ступенями. Кожен вид, форма 
чи ступінь розумової відсталості має як спільні, так і відмінні особливості. 
Урахування сучасних класифікацій дозволяє обрати для дитини відповід-
ний заклад; розробити адекватну програму розвитку; підібрати правильні 
засоби та методи навчального, виховного і корекційного впливу. Особливо 
вагомим є урахування клінічного діагнозу, що ми й конкретизуємо у статті. 

Олігофренія поділяється на декілька груп (класифікація 
М. С. Певзнер), які відрізняються патофізіологічною, клінічною і психоло-
гічною характеристикою. Зокрема, неускладнена олігофренія; олігофренія, 
ускладнена переважанням збудження над гальмуванням; олігофренія, 
ускладнена переважанням гальмування над збудженням; олігофренія, 
ускладнена грубим порушенням особистості, різкою зміною потреб і моти-
вів; олігофренія, ускладнена частковим порушенням слуху, мовнослухової 
системи, моторики. 

У дітей з неускладненою олігофренією найбільш порушеними 
є складні форми пізнавальної діяльності. Відповідно, корекційна робота 
з такими дітьми має спрямовуватись передусім на розвиток їхнього мис-
лення, мовлення, збагачення кола уявлень, формування самосвідомості 
та довільності поведінки. 

У дітей з олігофренією, ускладненою порушенням динаміки нерво-
вих процесів, недорозвиток пізнавальної діяльності поєднується із пору-
шеннями у діяльності та поведінці. Тому у корекційній роботі на перше мі-
сце виступає зміцнення та врівноваження нервових процесів, а потім ви-
правлення вад пізнавальної сфери (М. П. Матвєєва). Вагомою для корек-
ційної роботи з цією категорією дітей є організація охоронного режиму, 
загартовуючі процедури, поєднання корекційно-виховної роботи з ліку-
ванням згідно з порадами лікаря. 

У дітей з олігофренією, ускладненою психопатоподібним або лобним 
синдромом, крім органічного пошкодження кори головного мозку, первин-
но порушені й ділянки мозку, що відповідають за регуляцію емоцій. 
У корекційній роботі з цими дітьми вагомого значення набуває встановлен-
ня правильного контакту з ними; регламентація їхнього життя і діяльності; 
контроль за виконанням вимог; поступове формування самоконтролю, дові-
льності психічних процесів; розвиток критичності мислення й самосвідо-
мості; формування соціальних потреб та інтересів. Доцільним для таких 
дітей є психологічна корекція на спеціальних заняттях із фахівцем. 

У корекційній роботі слід враховувати й особливості дітей, у яких 
олігофренія ускладнена частковим порушенням слуху, мовнослухової сис-
теми, моторики. Так, діти-олігофрени з грубими порушеннями мовлення 
важко оволодівають звуковим аналізом і синтезом, лексичною й граматич-
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ною будовою мовлення, що, у свою чергу, обумовлює труднощі засвоєння 
не лише письма й читання, а й математики, праці, географії, історії тощо; 
ускладнює розуміння інструкцій і усні відповіді на уроках; погіршує спіл-
кування. У навчанні цих дітей необхідно поєднувати вербальні методи 
із наочністю; формувати лексику і граматику, фонематичний аналіз і син-
тез. Індивідуальний підхід вчителя до цієї категорії дітей має поєднуватись 
із ґрунтовною роботою логопеда. 

Діти-олігофрени з руховими порушеннями важко оволодівають на-
вичками письма, їм властива скутість рухів, погана моторика, недостатня 
координованість рухів, невміння розподіляти м’язові зусилля. Ізольовані 
рухові дії виконуються з багатьма помилками у комплексних діях. Підви-
щення темпу роботи збільшує кількість помилок. Корекційна робота з та-
кими дітьми розпочинається з виконання завдань спільно з вчителем з пос-
туповим переходом до самостійної роботи під контролем і регуляцією пе-
дагога. Дітей вчать координувати та диференціювати рухи. Рухове наван-
таження, завдання на уроках, які вимагають роботи дрібної моторики руки, 
вчитель має добирати для таких учнів індивідуально, з урахуванням особ-
ливостей рухової сфери. Доцільними є заняття з психологом, лікарем ЛФК. 

У дітей-олігофренів з порушеннями зорового сприймання і просто-
рової орієнтації великі труднощі проявляються вже з перших днів на уро-
ках мови та математики. Вони плутають букви й цифри, не бачать рядків, 
погано орієнтуються на аркуші, у просторі та у власному тілі. Якщо ці по-
рушення обумовлені локальним пошкодженням певних ділянок мозку, 
то для таких дітей розробляють індивідуальні програми навчання з тих 
предметів, засвоєнню яких найбільше перешкоджають наявні проблеми. 

Так само важливо диференціювати корекційний вплив і у роботі з ді-
тьми, що мають деменцію, адже вона є дуже неоднорідною за проявами. 

Дітям з травматичною деменцією властива висока виснажливість, 
вразливість нервової системи, погане перенесення фізичного дискомфорту. 
Швидка втома від розумової праці та монотонної діяльності може призвес-
ти до нудоти, головного болю, запаморочення, роздратування, вередливос-
ті. Тому в корекційній роботі слід враховувати динаміку втомлюваності 
дитини; дозувати розумові навантаження, чергуючи їх з відпочинком; змі-
цнювати нервову систему дитини. 

Провідним дефектом при деменції, що виникла внаслідок менінгоен-
цефалітів, є порушення мотиваційного та організаційного компонентів ро-
зумової діяльності. Такі діти уникають інтелектуальної праці, не цікав-
ляться навчанням. Їм часто властиві патологічні потяги: клептоманія, гіпе-
рсексуальність, дромоманія та ін. Тому основним завданням корекційної 
роботи є виховання соціальних потреб, інтересів, формування цілеспрямо-
ваності діяльності, довільності поведінки, самоконтролю; організація пос-
тійного педагогічного контролю для запобігання порушенням моральних 
і правових норм (М. П. Матвєєва). 
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Педагогічний вплив на дітей з плинною деменцією обов’язково має 
поєднуватись із лікуванням (адже хвороба триває), психологічною допомо-
гою. У корекційній роботі враховується вид плинної деменції.  

У дітей з епілептичною деменцією на перше місце виступають пога-
на пам’ять, швидке забування, неохайність у побуті та праці; доволі часто 
виявляється педантизм, надмірна точність, бережливість. Їхнє мислення 
є доволі уповільненим та інертним. Їм властиві й певні особливості емо-
ційно-вольової сфери, зокрема, у них переважає пригнічений настрій, вони 
можуть бути злопам’ятними, ревнивими, схильними до періодичних змін 
настрою, роздратованості. Рисою дітей з епілептичною деменцією є по-
двійність поведінки: улесливість та запобігливість перед сильними, дес-
потизм до слабких. У роботі з цими дітьми, з одного боку, слід коригувати 
їхню погану пам’ять, надмірну інертність, роздратованість, а з іншого – пі-
дтримувати їхню працелюбність й охайність. Вчитель має слідкувати 
за поведінкою цих дітей, не допускаючи або коригуючи прояви її подвій-
ності (С. Я. Рубінштейн). Особливу увагу необхідно приділити формуван-
ню колективних стосунків у класі, де є такий учень. 

У дітей з шизофренічною деменцією спостерігається розрив 
між практичним та абстрактним інтелектом. Часто через сповільнене фор-
мування моторики ці діти не в змозі засвоїти елементарні навички самооб-
слуговування, виявляють безпорадність у простих життєвих справах. Цим 
дітям може бути властива певна аутичність, емоційна холодність, схиль-
ність до фантазування. Дітей з шизофренічною деменцією необхідно залу-
чати до активної взаємодії з однолітками; не давати їм зосереджуватись 
на власних фантазіях; навчати виконувати практичні дії з самообслугову-
вання, фізичної праці.  

Навчаючи дітей з деменцією при гідроцефалії, слід організовувати 
осмислене засвоєння матеріалу, оскільки збереженість у них механічного 
запам’ятовування часто перешкоджає свідомості навчання та застосуванню 
знань у практиці. Такі діти швидко втомлюються розумово й фізично, тому 
слід пам’ятати про охоронний режим, оздоровчі заходи. 

Деменція внаслідок ревматизму центральної нервової системи при-
зводить до виникнення у дітей дуже низької працездатності, заниженої 
самооцінки, тривожності. Такі діти відрізняються нестійкою увагою, нес-
формованістю розумових операцій, швидким забуванням; втомлюваніс-
тю, надмірною метушливістю, рухливістю, ранимістю. Цим дітям власти-
ві гіперкінези – насильницькі рухи, які виникають через хвилювання, 
втому або напруження. Корекційна робота з такими дітьми має спрямову-
ватись на зміцнення нервової системи, зниження рівня їхньої тривожнос-
ті. Вагомого значення набуває спокійний тон вчителя, щадячий вибір на-
вчального і трудового навантаження. З такими дітьми має працювати й 
психолог з метою формування у них навичок розслаблення, зниження рі-
вня переживань. 

Для правильної організації корекційної роботи з дітьми у процесі їх-
нього навчання необхідно враховувати сутність психічної діяльності та за-



293 

кономірності її розвитку. Зокрема, загальна та індивідуальна корекційна 
робота має спрямовуватись на виправлення вад мислення, підвищення ін-
телектуального рівня розвитку з урахуванням віку дітей (Є. А. Ковальова). 

Корекційна робота з учнями молодших класів спрямовується на роз-
виток і використання практичного наочно-дійового мислення дітей. Дуже 
важливо розвинути у них здатність правильно й чітко сприймати предмети 
і явища, використовувати своє сприймання як основу розумових операцій. 
З метою розвитку сприймання при вивченні навчального матеріалу на всіх 
уроках необхідно спеціально організувати спостереження дітей. Вони ма-
ють розуміти завдання спостереження і способи їх розв’язання. Під час спо-
стереження учні повинні аналізувати об’єкти, виділяти в них суттєві ознаки 
і зв’язки, порівнювати. Ефективність спостереження зростає під час викори-
стання відповідних практичних дій, мовлення (повторення інструкції, пояс-
нення своїх дій, звіту про роботу тощо). Отже, корекційна робота з учнями 
молодших класів має поєднувати наочний образ, слово, практичні дії.  

Поступово в учнів слід розвивати розумову діяльність без опори 
на наочні образи: відповіді на запитання; аналіз подій, ситуацій, арифме-
тичних задач, моделювання подій. Вагомого значення у корекційній роботі 
з школярами молодших та середніх класів набуває формування інтелектуа-
льних трудових умінь на уроках праці: аналіз і опис об’єкта, дії за зразком, 
узагальнення дій, планування роботи, словесний звіт, тощо. 

У старших класах навчальна діяльність школярів більшою мірою має 
спиратись на словесно-логічне мислення. Проте в якості наочної опори варто 
використовувати схеми, креслення, мапи. В учнів формують вміння орієнту-
ватись у завданні, планувати свою роботу, дотримуватись плану та звітувати 
про виконання. Важливо сформувати у дітей навички самоконтролю. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, вищеопи-
сані особливості дітей та завдання корекційної роботи свідчать про те, що 
зміст і методи педагогічної корекції, окрім загальних напрямків, мають 
враховувати індивідуальні особливості розумово відсталої дитини. Перс-
пективи подальших досліджень проблеми вбачаємо у розробці методичних 
рекомендацій для батьків та вчителів інклюзивних закладів. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема физической подготов-
ленности детей с ограниченными возможностями здоровья как важнейше-
го условия их подготовки к вступлению во взрослую жизнь. 

Проведено экспериментальное исследование с целью изучения уров-
ня развития координационных способностей и психомоторики подростков 
с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

Определены инновационные методы развития координационных 
способностей подростков с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата и уровня их психомоторики. 

Ключевые слова: координационные способности, психомоторное ра-
звитие, дети с ограниченными возможностями здоровья, нарушение, опор-
но-двигательный аппарат, инклюзивный танец. 

 
Анотація. У статті розглянуто проблему фізичної підготовленості 

дітей з обмеженими можливостями здоров'я як найважливішої умови їх пі-
дготовки до вступу у доросле життя. 

Проведено експериментальне дослідження з метою вивчення рівня 
розвитку координаційних здібностей і психомоторики підлітків з пору-
шеннями функцій опорно-рухового апарату. 

Визначено інноваційні методи розвитку координаційних здібностей 
підлітків з порушеннями функцій опорно-рухового апарату і рівня їх пси-
хомоторики. 
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діти з обмеженими можливостями здоров'я, порушення, опорно-руховий 
апарат, інклюзивний танець. 

 
Summary. The article considers the problem of physical fitness of chil-

dren with disabilities as an important condition of their preparation for adult-
hood. 

Held an experimental study to study the level of development of coordina-
tion abilities and psychomotor adolescents with disorders of the locomotor sys-
tem. 

Identified innovative methods of development of coordination abilities 
of adolescents with disorders of the locomotor system and their psychomotor.  

Keywords: coordination abilities, psychomotor development, children 
with disabilities health, locomotor system, inclusive dance. 

 
Постановка проблемы. Динамичность современного общества выд-

винула значительные требования к физической и функциональной подго-
товке детей к вступлению во взрослую жизнь, среди которых ведущее мес-
то занимают высокие показатели здоровья, обусловленные соответствую-
щим уровнем физического развития и физической подготовленности. Фо-
рмирование и развитие координационных способностей является одним из 
условий, способствующих повышению уровня владения ребёнком (челове-
ком) своими движениями [4, 5]. 

На стыке различных наук сформировались разные подходы к опре-
делению феномена «координационные способности». Так, Л. П. Матвеев 
[7] определяет его как, во-первых, способность целесообразно координи-
ровать движения (согласовывать, соподчинять, организовывать их в еди-
ное целое) при построении и воспроизведении новых двигательных дейст-
вий; во-вторых, способность перестраивать координацию движении при 
необходимости изменить параметры освоенного действия или при перек-
лючении на иное действие в соответствии с требованиями меняющихся 
условий.  

Согласно Ю. Г. Грузнову и В. П. Попову [9] координационные спо-
собности – способность организма к согласованию отдельных элементов 
движения в единое смысловое целое для решения конкретной двигатель-
ной задачи. 

Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным и от-
ражающим суть явления следующее определение данного понятия. Коор-
динационные способности – это совокупность свойств организма человека, 
проявляющаяся в процессе решения двигательных задач разной координа-
ционной сложности в соответствии с уровнем построения движений и обу-
словливающая успешность управления двигательными действиями [2]. 

В период дошкольного детства, который является сензитивным 
для формирования физических способностей, закладываются основы под-
готовки детей к будущей жизни: происходит рост и изменение форм и фун-
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кций организма, активное развитие координационных способностей (И. А. 
Жаворонкова, А. С.Некрасов, Ф. И. Собянин и др.). 

Особую тревогу вызывает физическая подготовленность детей 
с ограниченными возможностями здоровья, у которых вследствие врож-
дённой недостаточности или приобретённого органического поражения 
сенсорных органов, опорно-двигательного аппарата или центральной нер-
вной системы имеются отклонения от нормативного развития психических 
и психофизических функций [3]. 

Разнообразие двигательных нарушений у детей с ограниченными во-
зможностями здоровья, обусловленное действием ряда факторов, непос-
редственно связанных со спецификой самого заболевания, затрудняет раз-
витие важнейших двигательных функций (манипулятивной деятельности, 
ходьбы и др.), а также координационных способностей. 

Цель статьи. С целью изучения уровня психомоторного развития 
и координационных способностей подростков с ограниченными возмож-
ностями здоровья (нарушениями функций опорно-двигательного аппарата) 
было организовано экспериментальное исследование. 

Изложение основного материала исследования. В исследовании 
приняли участие пять детей подросткового возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья (нарушениями функций опорно-двигательного ап-
парата). 

При проведении исследования была использована методика «Шкала 
оценки психомоторного развития: тест для детей в возрасте 11–14 лет» 
(Н. И. Озерецкий) [1]. 

Рассмотрим подробное описание использованной диагностической 
методики в ходе эксперимента. 

Методика «Шкала оценки психомоторного развития: тест для детей 
в возрасте 11–14 лет» (Н. И. Озерецкий). 

Цель: выявить уровень психомоторного развития и координацион-
ных способностей. 

Ход проведения: подростку предлагается выполнить четыре задания: 
1. Поймать одной рукой мяч, брошенный на расстоянии трёх метров. 
2. В течение десяти секунд с максимально возможной быстротой по-

очерёдно сжимать и разжимать кисти правой и левой рук. 
3. В течение пятнадцати секунд максимально быстро постукивать 

карандашом по бумаге, не ставя при этом следующей точки на место 
предыдущего попадания. 

4. В течение десяти секунд одновременно правой и левой руками 
укладывать в соответствующие коробки спички и монеты. 

Интерпретация результатов: анализ полученных результатов даст 
возможность определить следующие уровни психомоторного развития:  

• первый уровень (низкий) – ребёнок либо выполняет задание 
с ошибками при оказании помощи, либо совсем не справляется с ним; 

• второй уровень (средний) – имеются умеренные трудности, ребё-
нок самостоятельно выполняет только лёгкий вариант задания; 
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• третий уровень (высокий) – ребёнок выполняет задание самостоя-
тельно и правильно, полностью следуя инструкции, допуская иногда не-
значительные ошибки. 

Проведённое исследование позволило получить представления 
об особенностях психомоторного развития и уровня координационных 
способностей подростков с ограниченными возможностями здоровья 
(нарушениями функций опорно-двигательного аппарата). 

При реализации методики «Шкала оценки психомоторного развития: 
тест для детей в возрасте 11–14 лет» (Н. И. Озерецкий) выявились следу-
ющие особенности (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Выполнение заданий на выявление уровня психомоторного  
развития и координационных способностей 

 
Наибольшие трудности у подростков с ограниченными возможнос-

тями здоровья (нарушениями функций опорно-двигательного аппарата) 
вызвали задания на постукивание карандашом по бумаге: двое из пяти по-
дростов поправляли карандаш правой рукой при постукивании левой, ко-
личество постукиваний в два раза отличается от нормативов; задания 
на одновременное укладывание правой и левой руками в соответствующие 
коробки спичек и монет: у всех подростков количество уложенных в коро-
бки предметов было меньше, чем оставшихся, лучший результат – пять 
монет и пять спичек. 

В задании на поочерёдное сжимание и разжимание кистей правой 
и левой рук четверо из пяти подростков с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата показали высокий уровень, у одного подростка на-
блюдался низкий уровень: было значительное число ошибок при сжима-
нии правой и разжимании левой кистей рук. 
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С заданием на ловлю мяча одной рукой, брошенного с расстояния 
в три метра, не справились три подростка с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата: количество положительных попыток было значи-
тельно меньше числа предлагаемых. 

Полученные результаты показывают необходимость поиска методов и 
средств развития координационных способностей подростков с нарушения-
ми функций опорно-двигательного аппарата и уровня их психомоторики. 

Неоспоримым фактом на современном этапе модернизации всей сис-
темы образования является необходимость создания таких условий учеб-
но-воспитательного процесса, при которых дети с ограниченными возмо-
жностями здоровья могут стать самостоятельными субъектами обществен-
ной жизни. В последние годы, благодаря реализации идей гуманизации, 
в системе образования и реабилитации детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья появляются инновационные подходы [6].  

Инклюзивный танец является одной из культурных детерминат, спо-
собствующих наиболее эффективному включению в общество лиц с инва-
лидностью и ограниченными возможностями здоровья с целью их самооп-
ределения. Термин «инклюзивный танец» появился в последние годы 
для обозначения особого совместного танцевального творчества людей 
с инвалидностью и без неё. Представляя собой «катализатор» объединения 
людей с различным физическим и интеллектуальным потенциалом, 
он способствует реализации любых возможностей. В качестве его ключе-
вых отличий выделяется система волонтёрских мероприятий, использую-
щая танец для реабилитации и интеграции людей с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здоровья [10]. 

Занятия инклюзивными танцами являются средством физической ку-
льтуры, которое позволяет обогатить двигательный опыт детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, развить их координационные способности, 
формировать технику движений, культуру танцев и эстетический вкус [8]. 

Выводы. Таким образом, при проведении экспериментального иссле-
дования, направленного на выявление уровня психомоторного развития и 
уровня координационных способностей подростков с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата, были выявлены особенности детей. Полу-
ченные результаты позволили сделать вывод о том, что для развития коорди-
национных способностей необходимо использовать инновационные методы 
и приёмы. Инклюзивный танец является одной из культурных детерминат, 
способствующих наиболее эффективному включению в общество лиц с ин-
валидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также средством 
физической культуры, развивающей координационные способности. 

Перспективы дальнейших исследований видим в проведении по-
вторного экспериментального исследования с целью подтверждения ги-
потезы о том, что инклюзивный танец – инновационный метод, развива-
ющий координационные способности лиц с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья для их наиболее эффективного включения 
в общество. 
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Анотація. Ця стаття присвячена вивченню проблеми корекції ігрової 

діяльності дошкільників із синдромом Дауна. Автори вказують на значен-
ня гри у житті дитини дошкільного віку та аналізують останні публікації 
у галузі окресленої проблеми. Методичні рекомендації, представлені 
у статті, розроблені на основі даних експериментального дослідження, 
присвяченого вивченню особливостей ігрової діяльності дітей із цим синд-
ромом. Автори приводять короткий аналіз результатів дослідження, а та-
кож критерії, які дозволяють виділити рівні розвитку ігрової діяльності. 
Розглянуто такі основні складові корекційної роботи з формування ігрової 
діяльності дітей із синдромом Дауна, як створення позитивних емоцій дити-
ни, пояснення умов гри, своєчасна та доречна допомога педагога у ході дія-
льності, використання ігрових засобів, підведення дітей до результатів гри. 

Ключові слова: дошкільники із синдромом Дауна; ігрова діяльність; 
засоби ігрової діяльності; методичні рекомендації; результат гри. 

 
Аннотация. Данная статья посвящена изучению проблемы коррек-

ции игровой деятельности дошкольников с синдромом Дауна. Авторы ука-
зывают на значение игры в жизни ребенка дошкольного возраста и анали-
зируют последние публикации в области очерченной проблемы. Методи-
ческие рекомендации, представленные в статье, разработаны на основе 
данных экспериментального исследования, посвященного изучению осо-
бенностей игровой деятельности детей с данным синдромом. Авторы при-
водят краткий анализ результатов исследования, а также критерии, кото-
рые позволяют выделить уровни развития игровой деятельности. Рассмот-
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рены такие основные составные коррекционной работы по формированию 
игровой деятельности детей с синдромом Дауна, как создание позитивных 
эмоций ребенка, объяснение условий игры, своевременная и уместная по-
мощь педагога в ходе деятельности, использование вспомогательных игро-
вых средств, подведение детей к результатам игры. 

Ключевые слова: дошкольники с синдромом Дауна; игровая деятель-
ность; средства игровой деятельности; методические рекомендации; ре-
зультат игры. 

 
Summary. This article is devoted to the problem of correction of game 

activity of preschool children with Down syndrome. The authors point 
to the importance of play in the life of the child of preschool age and analyze re-
cent publications in the field of the problems outlined. Guidelines presented 
in this article are based on the data of the experimental study on the characteris-
tics of the gaming activities of children with this syndrome. The authors provide 
a  brief analysis of the study results, as well as the criteria that allow to allocate 
the levels of development of gaming activities. Consider these basic components 
remedial work on the formation of the gaming activities of children with Down 
syndrome as creating positive emotions of the child, the explanation of the game 
conditions, timely and appropriate assistance to the teacher during the activity, 
the use of auxiliary means of gaming, summarizing the results of the children 
to play. 

Keywords: preschool children with Down syndrome; play activity; facili-
ties of gaming activities; guidelines; result of the game. 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Ігрова діяльність несе 

у собі виняткове корекційне значення. Через неї діти знайомляться з влас-
тивостями та призначенням оточуючих предметів, розуміють сутність со-
ціальних подій та явищ, встановлюють простіші взаємозв’язки між ними. 
У грі відпрацьовуються вміння дітей виконувати елементарні доручення, 
господарську роботу, спілкуватися з однолітками та дорослими, брати 
участь у суспільному житті. Все це лягає в основу досягнення головної ме-
ти корекційно-виховної роботи – соціальної адаптації дитини. 

Матеріали з вивчення та корекції ігрової діяльності дошкільників, 
хворих на синдром Дауна, недостатньо представлені у наукових джерелах 
з корекційної психопедагогіки, що й обумовлює актуальність обраної теми. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження ігрової ді-
яльності дітей із синдромом Дауна хвилювала багатьох вчених. Було вияв-
лено, що, незважаючи на значні труднощі, діти, хворі на синдром Дауна, 
здатні розвиватися у різних видах діяльності: сенсорно-перцептивній, пре-
дметній, і, зокрема, ігровій (Г. В. Альохіна, В. А. Доскін, П. Л. Жиянова, 
Т. П. Медведєва та ін.). Гра є провідною діяльністю у дошкільників, по-
штовхом до пізнання навколишнього середовища. Для дітей, які мають 
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розумові порушення, це важливий компонент розвитку психічних процесів 
(Ю. І. Барашнева, О. Ф Давиденкова, Р. А. Ковтун, Н. А. Тертична та ін.).  

Вчені зазначають, що використання ігрових прийомів у роботі з ді-
тьми даної категорії сприятиме формуванню у них навичок та вмінь вико-
нання елементарних доручень нескладної господарської роботи, підвищить 
інтерес до навколишнього середовища, предметних дій, вдосконалить емо-
ційну сферу, забезпечить їхній всебічний психофізичний розвиток. 
(О. Ф. Давиденкова, Н. П. Вайзман, О. А. Стребелєва та ін.). 

Ігрова діяльність несе у собі виняткове корекційне значення. Важли-
вим напрямком у розвитку гри дошкільників із синдромом Дауна є форму-
вання навичок спілкування з оточуючими, адже саме комунікативна взає-
модія з ними дозволяє дітям адаптуватися у соціумі (А. Р. Маллер, 
Н. А. Тертична, А. О. Дорохіна та ін.). 

Мета та завдання дослідження. Здійснити аналіз дослідження, про-
веденого з метою виявлення особливостей ігрової діяльності дошкільників, 
хворих на синдром Дауна. Засновуючись на результатах дослідження, роз-
робити методичні рекомендації щодо формування ігрової діяльності даної 
категорії дітей.  

Викладення основного матеріалу. З метою виявлення особливос-
тей ігрової діяльності дошкільників 4–6 років із синдромом Дауна було 
проведене експериментальне дослідження, у якому взяли участь 52 дитини 
м. Слов’янська та м. Енергодара з даним діагнозом. 

Методику дослідження було розроблено на основі ігрових завдань, 
запропонованих О. А. Стребелевою у методичному посібнику «Психолого-
педагогічна діагностика розвитку дітей раннього та дошкільного віку». 

Критеріями оцінювання ігрової діяльності досліджуваних стали на-
ступні показники: 

- центровий момент гри дитини (предмет, дії з ним або людина, її 
стан, відносини); 

- самостійність дій дитини під час гри; 
- дотримування правил гри; 
- мотиви гри (процес, результат); 
- застосування ігрових атрибутів (іграшок, реальних предметів, пре-

дметів-замінників); 
- результативність гри (пізнавальні, емоційні та інші досягнення, які 

дитина отримує у процесі гри). 
Було визначено чотири рівні розвитку ігрової діяльності: низький, 

середній, достатній та високий. 
Аналіз результатів дослідження показав, що більшість дітей із синд-

ромом Дауна знаходяться на низькому (55 %) та середньому (34 %) рівнях 
розвитку ігрової діяльності. Так, у більшості випадків, увагу досліджува-
них до ігрових дій вдавалося привернути лише за допомогою яскравих іг-
рашок. Створення ігрових ситуацій, бесіди, пояснення залишалися мало-
дійними методами. 
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У грі дошкільників із синдромом Дауна спостерігалися здебільшого 
маніпуляції та стереотипні дії, проте, було помічено, що у них добре вихо-
дило відображувати ігрові дії та різні рухи дорослих. 

Досліджувані постійно потребували допомоги педагогів, які мусили 
весь час спрямовувати дії дітей і нагадувати їм кінцеву мету ігрового за-
вдання. Їх цікавив не результат гри, а сама іграшка, її обмацування та розг-
лядання. 

Ще однією особливістю гри дошкільників із синдромом Дауна було 
те, що вони фактично не використовували у грі предмети-замінники. На-
віть коли педагог підводив до цього дитину, вона починала виконувати 
звичні дії з предметом-замінником (наприклад, отримавши в якості теле-
фону кубик, досліджувані починали шукати інші кубики, щоб побудувати 
вежу). 

Таким чином, було виявлено, що гра дітей із синдромом Дауна, у ці-
лому, засновувалась на стереотипному відтворенні дій, засвоєних під час 
спостережень за дорослими у побуті та на заняттях у спеціальному дошкі-
льному закладі, мала поверхневий характер, не була зорієнтованою на ре-
зультат. Позитивним моментом у ході дослідження було те, що діти прояв-
ляли зацікавленість до іграшок, раділи та посміхалися, коли педагог хва-
лив їх, засмучувалися та злилися, коли щось не виходило, тобто весь час 
проявляли певні емоції. 

Враховуючи виявлені під час експериментального дослідження особ-
ливості гри дошкільників із синдромом Дауна, було розроблено методичні 
рекомендації щодо корекції їхньої ігрової діяльності, які мали такі ланки: 

- створення позитивного настрою у дитини, викликання у неї інте-
ресу до гри; 

- просте та зрозуміле дитині пояснення умов гри; 
- своєчасна та доречна допомога дорослого під час виконання ігро-

вих дій; 
- за мірою необхідності використання дорослими допоміжних засо-

бів (додаткових прийомів, матеріалів, атрибутів тощо); 
- обов’язкове підведення дітей до результату гри – досягнення пев-

ної мети. 
Розглянемо їх детальніше. 
Створення позитивного настрою у дитини, викликання у неї інте-

ресу до гри. Як відомо, емоційна сфера є сильною стороною у психофізич-
ному розвитку дошкільників із синдромом Дауна. Через це емоційне нала-
штування таких дітей на певну діяльність є важливою ланкою корекційно-
виховної роботи з ними [1, 25]. 

У спілкуванні між собою та з оточуючими у дітей із синдромом Дау-
на не завжди переважають позитивні емоції. Так, вони можуть проявляти 
надмірну жорстокість, агресію, байдужість до проблем інших дітей, неба-
жання уступати і таке ін. Тому, організовуючи гру з такими дітьми, необ-
хідно домагатися, щоб вони відчували себе впевнено і комфортно, мали 
гарний настрій, що дозволило б їм зосередитися на роботі. 
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Для цього доцільно дотримуватися таких правил: 
- перед тим як розпочати гру, педагог повинен приділити увагу ко-

жній дитину, ласкаво звернутися до неї, назвати по імені, виразити своє 
тепле ставлення і прихильність; 

- до того як почнеться гра, важливо розрішити всі конфліктні ситуа-
ції у групі, владнати гострі проблеми; 

- педагог повинен «заряджати» гарним настроєм дітей: часто посмі-
хатися, проявляти зацікавленість грою, заохочувати, підтримувати інтерес 
малят до діяльності, підбадьорювати і відзначати успіхи кожного. 

Доброзичливий погляд, кивок, міміка, співчуття, сміх та створення 
загального позитивного мікроклімату у групі – все це складає міцну основу 
формування та корекції ігрової діяльності у дітей із синдромом Дауна 
[10, 32]. 

Пояснення умов гри. Залучаючи дитину з синдромом Дауна до гри, 
пояснюючи їй умови, правила і засоби ігрових дій, необхідно дотримува-
тися наступних правил, які відповідають деяким з основних принципів ко-
рекційної психопедагогіки: 

- будь-які словесні методи у роботі з формування ігрової діяльності 
дітей, хворих на синдром Дауна, повинні застосовуватися паралельно з по-
казом ігрових дій; 

- потрібно ретельно слідкувати за реакцією та емоціями дитини 
під час пояснення педагога (зупинитись, якщо дитина ніяк не реагує 
на слова; повторити, спростити пояснення, якщо дитина не розуміє; посмі-
хнутись, підбадьорити, якщо дитина відчуває розгубленість тощо); 

- пояснення педагога повинні бути чітко продуманими, коротки-
ми, максимально простими та емоційними, що пов'язано з особливостя-
ми сприймання зверненого мовлення дошкільниками із порушеннями ін-
телекту. 

Зайві слова, недоречна жестикуляція, розгубленість або байдужість 
педагога можуть вмить згасити інтерес дитини до гри, тому так важливо 
дотримуватись даних принципів при підготовці до заняття ігровою діяль-
ністю з дітьми, хворими на синдром Дауна [9]. 

Допомога дітям під час виконання ігрових дій полягає не лише у по-
ясненнях педагога. Допомогою під час навчання грі може стати підтримка 
правильної пози та рухів дитини; зміни у складі іграшок; організація своє-
часного відпочинку; підтримка ініціативи дитини. 

Результативність ігрової діяльності багато в чому залежить від фізи-
чного стану дошкільників, тому важливо слідкувати, щоб їм було зручно 
під час виконання ігрових дій, щоб вони могли вільно пересуватися у разі 
необхідності, щоб було достатньо світла, нормальна температура повітря 
тощо. Усі фактори, що відвертають увагу, мають бути усунені. 

При виконанні різних рухів дошкільники з синдромом Дауна можуть 
відчувати певні труднощі. Педагог повинен вчасно переключити важкі ру-
хи на більш легкі, виконувати їх разом із дитиною [3, 37]. 
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Що стосується вибору іграшок для дітей із синдромом Дауна, то во-
ни мають відповідати їхнім інтелектуальним та фізичним можливостям, 
бути зручними, і, головне, подобатися. Якщо під час гри дитина зламала 
іграшку, слід разом з педагогом починити її, або, коли це неможливо, при-
брати чи замінити. 

Під час гри дошкільників із синдромом Дауна педагог повинен до-
зволяти проявляти дітям допитливість, ініціативу, самостійно обирати 
темп дій. Втручатися слід лише за необхідністю. Педагог повинен усвідо-
млювати, що головне у грі – підтримувати інтерес та прагнення дитини ви-
рішити задачі, які ставлять перед нею іграшки, а не успішність виконання 
завдання. 

Використання дорослими допоміжних засобів під час гри. З метою 
збагачення змісту та розширення можливостей адаптації і модифікації іг-
рової діяльності дошкільників із синдромом Дауна, окрім іграшок, варто 
використовувати різноманітні додаткові засоби: визначення ігрового прос-
тору («територія гри»); використання у грі побутових предметів, у тому 
числі предметів-замінників; залучення домашніх тварин для підвищення 
емоційного фону гри; використання розвивальних комп’ютерних ігор; ау-
діозаписів; використання таких наочних засобів, як картинки, плакати, фо-
тографії, відеоролики тощо. 

Для того щоб корекційна робота з формування ігрової діяльності бу-
ла повноцінною і завершеною, необхідно підвести дітей до певного ре-
зультату. Після проведеної гри педагог обов'язково повинен озвучити, 
що було зроблено і яких результатів досягнуто. Варто відзначити успіхи 
дітей, а також спробувати закласти у них інтерес до наступної гри («Сьо-
годні ми з вами катали звірят на машині, а наступного разу повеземо їх в 
автобусі», або «Сьогодні наші ляльки пили чай, а наступного разу ми від-
ведемо їх до зоопарку» і таке ін.). 

Значення гри для розвитку дошкільників важко переоцінити. Мето-
дично, грамотно організована корекційна робота з формування ігрової дія-
льності дітей із синдромом Дауна стає для них не лише джерелом розваг 
і відпочинку, але й навчанням, творчістю, і, навіть, терапією. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Методичні ре-
комендації щодо корекції ігрової діяльності дошкільників із синдромом 
Дауна сприятимуть успішному формуванню у дітей ігрових дій, сюжетно-
рольової гри, розвиватимуть такі психічні процеси, як мислення та уява, 
а також зосередженість, емоційність та активність, викликатимуть потребу 
у спілкуванні. Важливість даної проблеми у корекційній психопедагогіці 
обумовлює необхідність здійснення апробації запропонованих рекоменда-
цій та проведення подальших досліджень з формування ігрової діяльності 
дітей із синдромом Дауна на матеріалі різних занять у спеціальному до-
шкільному закладі. 
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность формирования про-
извольности артикуляционных движений посредством развития рефлекси-
вной способности у детей дошкольного возраста с тяжелыми речевыми на-
рушениями, рассмотрены основные понятия, а также предложены практи-
ческие рекомендации по активизации рефлексивных способностей у дош-
кольников с нарушением речи в процессе коррекционно-педагогического 
воздействия. 

Ключевые слова: дети с тяжелыми речевыми нарушениями, рефлек-
сивные способности, произвольные артикуляционные движения. 

 

Анотація. У статті розкривається актуальність формування довіль-
ності артикуляційних рухів за допомогою розвитку рефлексивної здатності 
у дітей дошкільного віку з важкими мовними порушеннями, розглянуто 
основні поняття, а також запропоновано практичні рекомендації щодо ак-
тивізації рефлексивних здібностей у дошкільнят з порушенням мови 
в процесі корекційно-педагогічного впливу. 

Ключові слова: діти з важкими мовними порушеннями, рефлексивні 
здібності, довільні артикуляційні рухи. 

 

Summary. The article reveals the relevance of arbitrary movement 
through the articulation of development of reflective abilities in preschool chil-
dren with severe speech disorders, the basic concepts as well as practical rec-
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ommendations to improve the reflective abilities in preschool children with 
speech impairments in the process of correction and pedagogical influence. 

Keywords: children with severe speech disorders, reflective abilities, arbi-
trary articulation movement. 

 

Постановка проблемы и ее актуальность. Рост численности детей 
с тяжелыми речевыми нарушениями (ТНР) обусловливает поиск новых 
эффективных способов коррекционно-педагогического воздействия. Дан-
ная проблема особенно актуальна на этапе дошкольного обучения, так как 
нескорректированные речевые нарушения в школьном возрасте непремен-
но негативно отразятся на письме и в целом на успешности обучения 
в школе. Проведенный литературный анализ позволил выделить в качестве 
эффективного способа логопедического воздействия активизацию рефлек-
сивных способностей у детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 
речевыми нарушениями. 

Анализ последних исследований и публикаций. Следует отметить, 
что категория детей с тяжёлыми нарушениями речи весьма неоднородна. 
Особое место среди дошкольников с ТНР занимают дети с дизартрией: 
именно это речевое нарушение сложнее поддаётся коррекции, имеются 
выраженные нарушения всей речевой системы (особенно ее произноси-
тельной стороны), возникает необходимость комплексного лечебно-
педагогического воздействия [9]. 

Дизартрия часто сопровождается артикуляторной апраксией (нару-
шением произвольных движений артикуляционных органов). Артикуля-
торная апраксия может возникнуть в связи с недостаточностью кинестети-
ческих ощущений в артикуляторной мускулатуре [3]. 

Нарушения звукопроизношения, обусловленные артикуляторной 
апраксией, отличаются двумя характерными особенностями: 

- искажаются и изменяются звуки, близкие по месту артикуляции; 
- нарушение звукопроизношения не постоянно, т. е. ребенок может 

произносить звук и правильно, и неправильно. 
Выделяют два варианта артикуляторной апраксии: 
- кинестетическая, связанная с патологией теменных отделов голов-

ного мозга, характеризуется трудностями нахождения отдельной артику-
ляционной позы; 

- кинетическая, обусловленная патологией премоторных отделов 
мозга [3]. 

При дизартрии нарушена динамическая организация артикуляцион-
ных движений, затруднен переход от одного звука (или к артикуляции) к 
другому, при этом наблюдаются повторы звуков, слогов, пропуски, пере-
становки, вставки. В данном контексте хотелось бы отметить, что перечис-
ленные трудности характерны не только для детей с дизартрией, но также 
и для других речевых нарушений [9, 10]. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что развитие 
произвольности артикуляционных движений послужит способом оптими-
зации логопедической работы и позволит повысить эффективность кор-
рекционно-педагогического воздействия. 
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В процессе анализа медико-психолого-педагогической литературы 
произвольные движения, в том числе и артикуляционные, были определе-
ны как внешние и внутренние телесные двигательные акты, сознательно 
регулируемые субъектом на основе имеющейся у него потребности в дос-
тижении цели как образа предвосхищаемого результата [1]. 

Произвольные движения предполагают сознательную ориентировку 
по отношению к цели как в речевом плане, так и с точки зрения представ-
ления. Экспериментально доказано, что движения, изначально сформиро-
вавшиеся как непроизвольные, могут становиться произвольными за счет 
вынесения двигательных ориентиров во внешний план с последующим пе-
реводом этих ориентиров во внутренний план, в форму специфических 
двигательных (кинестетических) ориентиров [1, 6]. Иными словами, акти-
визация осознания собственной деятельности, а в данном случае выполне-
ние артикуляционных движений, повышает ее результативность [8]. 
В этом контексте под активизацией осознания собственной деятельности 
понимаются рефлексивные способности. 

Рефлексивная способность – способность осуществлять субъектом де-
ятельности рефлексию по отношению к различным видам и областям собст-
венной активности. Другими словами, это способность придавать качество 
рефлексивности любому процессу и функциональной структуре [2, 7]. 

Имеющийся опыт активизации рефлексивного сознания у дошколь-
ников с ОВЗ показывает, что направленность обучения на осознание опре-
деленных сторон действительности, которые нормально развивающиеся 
дети не осознают (связь между движением и работой речевого аппарата 
у детей с нарушением слуха, звуковые и тактильные характеристики про-
странства для детей с нарушением зрения, закономерности продуцирова-
ния речи при ТНР и др.), приводит к повышению эффективности коррек-
ции и компенсации основного дефекта [4]. Применительно к дошкольни-
кам с тяжелыми речевыми нарушениями следует отметить, что развитие 
рефлексивной способности повлечет за собой развитие самоконтроля и са-
морегуляции, что в конечном итоге обеспечит более высокую результати-
вность коррекционно-педагогического воздействия [5]. 

Цель и задачи исследования. В рамках настоящего исследования 
предложены методические рекомендации по активизации рефлексивных 
способностей детей дошкольного возраста как средства развития произво-
льности артикуляционных движений в процессе логопедической работы. 

Изложение основного материала. Методы и приемы работы, на-
правленные на активизацию рефлексивных способностей, могут включать-
ся как в начале занятий (индивидуальных, групповых, подгрупповых), так 
и в конце («что мы делали на прошлом занятии?», «чему я научился 
на прошлом занятии?», «что я узнал сегодня?» и др.). 

Задания, направленные на развитие произвольности артикуляцион-
ных движений, рекомендуется проводить в процессе артикуляционной 
гимнастики. Примерные задания представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Примерные задания, направленные на формирование 
произвольности артикуляционных движений у детей старшего дошкольно-
го возраста с ТНР посредством развития рефлексивной способности 

 

Название Описание Примечание 
Упражнение  
«Где находится 
язычок?» 

Упражнение проводится в ин-
дивидуальной форме. При по-
становке звуков логопед ак-
центирует внимание ребенка 
на положении органов артику-
ляции и его влиянии на произ-
несенные звуки. Например, ло-
гопед спрашивает ребенка, где 
находится кончик языка при 
произнесении [л]. Затем лого-
пед может спросить, получится 
ли [л], если кончик языка мы 
поставим между зубами 

Данное упражнение 
предполагается прово-
дить при постановке лю-
бых звуков. Также могут 
использоваться следую-
щие характеристики: 
спинка языка, корень 
языка, наличие/ отсут-
ствие преграды при вы-
ходе воздуха, нали-
чие/отсутствие голоса. 

Упражнение 
«Сделай, как я» 

Упражнение проводится в 
индивидуальной форме перед 
зеркалом. Логопед выполняет 
языком определенные арти-
куляционные позы и просит 
ребенка повторить за ним. 

При необходимости лого-
пед может помочь ребен-
ку при помощи инстру-
ментов. Упражнение по-
вторяется до тех пор, пока 
ребенок не будет хотя бы 
приблизительно прини-
мать правильную позу. 

Упражнение 
«Что я загадала?»

Упражнение может прово-
диться как в индивидуальной 
форме, так и других формах 
(подгрупповая, групповая). 
Логопед проговаривает опре-
деленные артикуляторные 
позы, а ребенок по ним дол-
жен угадать звук. 

 

Упражнение 
«Что неправиль-
но?» (вариант 1) 

Упражнение проводится в па-
рах детей. Логопед просит од-
ного из детей произнести «про-
блемный» звук, а другой ребе-
нок должен указать на причину 
неправильного произношения. 

Пара детей подбирается 
на основе сходных рече-
вых нарушений (напри-
мер, неправильное про-
изношение [л]) 

«Что неправиль-
но?» (вариант 2) 

Упражнение проводится ин-
дивидуально. Логопед произ-
носит определенный звук, 
намеренно искажая его. Ре-
бенок должен назвать ошибку 
педагога и сказать, что нужно 
сделать для правильного 
произнесения данного звука. 
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Предложенные упражнения могут модифицироваться, изменяться 
и дополняться непосредственно самим логопедом в процессе коррекцион-
но-педагогической работы. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким обра-
зом, теоретический анализ медико-психолого-педагогической литературы 
позволил раскрыть актуальность развития произвольности артикуляцион-
ных движений посредством активизации рефлексивной способности у до-
школьников с тяжелыми речевыми нарушениями. В этом контексте следу-
ет отметить, что формирование рефлексивной способности у детей данной 
категории приведет к развитию самоконтроля и саморегуляции, что в ко-
нечном итоге обеспечит эффективность коррекционно-педагогического 
воздействия. В соответствии с последним положением в рамках настояще-
го исследования были предложены практические рекомендации по форми-
рованию произвольности артикуляторных движений у детей с тяжелыми 
речевыми нарушениями в процессе логопедической работы. 

Перспективы исследования видятся в расширении изучения влияния 
активизации рефлексивных способностей на социализацию дошкольников 
с нарушениями речи в рамках инклюзивного образования. 
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Аннотация. В данной статье приведен краткий обзор роли адаптив-

ной физической культуры в развитии и реабилитации девочек-подростков 
с нарушением интеллекта, результаты данных экспериментальной и конт-
рольных групп, полученных при тестировании двигательных способнос-
тей, показатели физического и функционального развития девочек-
подростков с нарушением интеллекта. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, нарушение ин-
теллекта, реабилитация, игровая деятельность, двигательная активность. 

 
Rezumat: În articolul dat se precaută o scurtă cercetare a rolului culturii 

fizice adaptive în dezvoltarea și reabilitarea fetelor-adolescente cu dezabilitati 
mintale, se precaută rezultatele grupelor experimentale și de control,obținute în 
rezultatul testării capacităților locomotore, indicilor dezvoltării fizice 
și funcționale a fetelor-adolescente cu dezabilitati mintale. 

Cuvinte-cheie: educație fizică adaptivă, dizabilități intelectuale, 
reabilitare, Activitatea joc, activitatea fizică. 

 
Summary. In this article is presented a short overview of adaptive physi-

cal culture's role in developing and rehabilitation of adolescent girls with intel-
lectual disabilities, also are presented the results of these experimental 
and control groups, obtained during the testing of motor abilities, physical per-
formance and functional development of adolescent girls with intellectual disa-
bilities. 
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Актуальность и значимость исследуемой проблемы. Одной из са-

мых актуальных проблем в теории и методике адаптивной физической ку-
льтуры является физическое воспитание детей с нарушением интеллекта. 
Фундаментальными исследованиями в области общей и специальной педа-
гогики, психологии, физиологии, теории физического воспитания доказана 
особая значимость формирующего воздействия двигательной деятельности 
на личность [5, с. 176; 7, с. 177]. Она рассматривается и реализуется ком-
плексно в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим воспи-
танием, трудовым обучением. 

Физическая культура и спорт являются важнейшими факторами 
в укреплении здоровья человека, его физического развития и воспитания, 
а также в профилактике заболеваний [8, с. 152]. 

Физическая культура – сфера социальной деятельности, направлен-
ная на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических спо-
собностей человека в процессе осознанной двигательной активности 
[2, с. 48; 3, с. 495]. 

В этой связи особую актуальность приобретает вопрос о двигатель-
ной активности школьников с нарушенным интеллектом путём привлече-
ния их к регулярным занятиям адаптивной физической культурой и адап-
тивным спортом [4, с. 104; 5, с. 176]. Учитывая состояние данной пробле-
мы и то, что уровень физической подготовленности, физического и психи-
ческого развития является одним из главных критериев эффективности об-
разовательного процесса, возникла потребность более глубокого изучения 
влияния занятий с применением элементов игры в футбол на развитие де-
тей и разработки соответствующей методики физкультурных занятий 
[9, с. 179]. 

Футбол включает набор упражнений, которые обеспечивают возмо-
жность решения двигательной задачи, вариативность, быструю смену раз-
личных двигательных действий и необходимость управлять различными 
звеньями опорно-двигательного аппарата при постоянном преодолении из-
быточных степеней свободы [1, с. 152]. 

Физкультурные занятия, построенные на использовании элементов 
спортивных игр и упражнений, в значительной степени способствуют по-
вышению уровня физической подготовленности, физическому и психичес-
кому развитию, вызывают повышенный интерес к занятиям двигательной 
деятельностью [9, с. 179]. 

Цель исследования – совершенствование процесса формирования 
физических качеств и повышение уровня двигательной подготовленности 
девочек-подростков с нарушением интеллекта в системе адаптивной физи-
ческой культуры, направленных на психосоциальную адаптацию личности. 
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Задачи исследования:  
1. Изучение теории и практики процесса реабилитации девочек-

подростков с нарушением интеллекта в системе занятий адаптивной физи-
ческой культуры и игровой деятельности. 

2. Оценка уровня развития физических качеств и двигательной под-
готовленности интеллектом. 

3. Определение содержания программы по футболу в рамках адап-
тивной физической культуры, направленной на формирование психофи-
зических и психомоторных качеств девочек-подростков с нарушением 
интеллекта. 

4. Экспериментальное обоснование программы адаптивной физичес-
кой культуры на основе игровой деятельности «Футбол» для девочек-
подростков с нарушением интеллекта. 

Теоретическая значимость работы заключается в следующем: 
- систематизации данных двигательных качеств и физической под-

готовленности девочек-подростков с нарушением интеллекта в результате 
занятий адаптивной физической культурой; 

- расширении научно-педагогических представлений о средствах, 
методах, формах организации занятий адаптивной физической культурой 
подростков с нарушением интеллекта. 

Полученные данные исследования дополняют систему знаний 
и представлений о возможности формирования средствами физической куль-
туры и, в частности, игры в футбол, психофизических качеств подростков. 

Для экспериментальной эффективности предложенной нами програ-
ммы по адаптивной физической культуре девочек-подростков с нарушени-
ем интеллекта нами были организованы 2 группы. 

В одной группе девочек-подростков (экспериментальной) в течение 
года велись занятия, спортивные тренировки, игры по экспериментальной 
программе, в другой (контрольной) – по действующей программе в Мол-
дове 1986 г. 

В начале и в конце учебного года было проведено тестирование де-
вочек-подростков, группы были составлены с разными двигательными 
и психическими показателями. 

Сравнение изменений, произошедших за год занятий по двум про-
граммам, позволило выявить их эффективность для коррекции недостатков 
в развитии двигательных способностей, которые были обнаружены в нача-
ле года (табл. 1, рис. 1). 

В рамках экспериментального периода у девочек-подростков 
с нарушением интеллекта заметно улучшились скоростные, силовые 
и скоростно-силовые качества. 

У девочек экспериментальной группы наблюдается прирост ско-
ростных, силовых и скоростно-силовых способностей мышечной силы 
на 2,6 кг, время бега на 30 м сократилось на 0,7 секунд, метать они стали 
дальше на 110 см, прыгать в длину с места – на 10 см. 
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Таблица 1 – Показатели двигательных способностей девочек-подростков 
с нарушением интеллекта экспериментальной и контрольной групп 
Показатели 
констати-
рующего  

эксперимента 

Экспериментальная 
группа 

Контрольная 
группа 

Конст. 
эксп. 

Контр. 
эксп. t P Конст. 

эксп. 
Контр. 
эксп. t P 

Время бега  
на 30 м, с 6,7 ± 0,02 6,0 ± 0,02 2,5 < 0,05 6,6 ± 0,04 6,1 ± 0,03 9,1 > 0,05 

Выносливость 
в беге, умерен.
интенсив-
ность, мин 

3,51 ± 0,02 5,59 ± 0,02 7,4 < 0,001 3,47 ± 0,03 4,57 ± 0,03 26,2 > 0,05 

Время бега 
150 м, с 43,8 ± 0,2 5,59 ± 0,02 27,3 < 0,01 44,1 ± 0,24 42,6 ± 0,31 3,8 > 0,05 

Сила кисти (кг) 17,1 ± 0,04 19,8 ± 0,04 48,2 < 0,001 17,2 ± 0,06 18,3 ± 0,09 10 > 0,05 
Статич. вы-
носливость, с 20,8 ± 0,30 39,4 ± 0,37 38,75 < 0,05 23,9 ± 0,31 29,4 ± 0,31 18,7 < 0,05 

Гибкость, см 50,0 ± 0,24 61,5 ± 0,31 28,75 < 0,001 49,0 ± 0,25 51,8 ± 0,25 8 < 0,05 
Длина прыж-
ка с места, см 115,3 ± 0,24 125 ± 0,24 27,7 < 0,05 115,8 ± 0,37 122,7 ± 0,43 12,1 > 0,05 

Бросок набив-
ного мяча, см 320,6 ± 0,37 430 ± 0,37 207 < 0,001 327,3 ± 0,55 387,5 ± 0,55 77,1 < 0,001 

Статическое 
равновесие, с 8,0 ± 0,04 15,1 ± 0,005 255,5 < 0,001 7,05 ± 0,04 12,16 ± 0,05 79,8 < 0,01 

Время чел-
ночного бега 
(3 × 10 м), с 

11,9 ± 0,025 10,94 ± 0,018 32 < 0,01 11,95 ± 0,055 11,78 ± 0,037 2,43 > 0,05 

 
Рисунок 1 – Показатели двигательных способностей экспериментальной, 

контрольной групп 
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Выносливость всех видов изменилась в положительную сторону, 
выносливость к бегу умеренной интенсивности увеличилась на 2 минуты; 
выносливость в беге на 150 м – на 6 секунд, статическая выносливость 
увеличилась на 18 секунд, уровень значимости (Р < 0,001; Ρ > 0,005). 

В контрольной группе сдвиги заметно отстают от сдвигов в экспери-
ментальной группе: выносливость к бегу умеренной интенсивности воз-
росла только на 65 секунд, скоростная выносливость – на 2 секунды, ста-
тическая выносливость – на 8 секунд (Ρ < 0,001). 

Гибкость за экспериментальный период изменилась неодинаково, 
и сдвиги находятся в прямой зависимости от режима занятий, тренировок. 

Так, в экспериментальной группе прирост гибкости составляет 12 см, 
в то время как в контрольной группе – только 2 см (Ρ < 0,001).  

Режим занятий и тренировок существенное влияние оказал на изме-
нения функций статического равновесия. Среднестатистические показате-
ли девочек экспериментальной группы по сравнению с контрольной груп-
пой показывают достоверный уровень различий. Так, в экспериментальной 
группе прирост этого показателя составил 7 секунд (Ρ < 0,001), а в кон-
трольной группе – 5 секунд (Ρ > 0,01). 

Сопоставление степени изменений исследуемых показателей в экс-
периментальной и контрольной группах позволяет выявить не только пре-
имущество занятий адаптивной физической культуры, тренировок, сорев-
нований, проводимых по предложенной нами программе, но определить их 
высокую эффективность для таких жизненно важных двигательных спо-
собностей, как выносливость (статическая и к работе умеренной интенсив-
ности) и равновесие. 

В конце экспериментального периода, т. е. учебного года, у учащихся 
экспериментальной и контрольной групп были определены те же показатели 
физического и функционального развития, что и вначале (табл. 2, рис. 2.). 

Анализ произошедших изменений показывает, что их характер одно-
направлен в той и другой группе, несмотря на разный режим двигательной 
активности.  

Наименьшее развитие у девочек экспериментальной и контрольной 
групп выявлено по ростовесовым показателям: они были практически оди-
наковыми в обеих группах как начале эксперимента, так и в конце. При-
рост длины тела составил 1,5–2 см, а массы – 2–2,5 кг, (Ρ < 0,001). 

Наиболее значительно изменились величины ЖЁЛ. У девочек экспе-
риментальной группы выявлен прирост ЖЁЛ на 650 см и 200 см, что 
в процентном выражении составило 46,4 %. ЧСС в той и другой группах 
уменьшилась, но в контрольной группе в меньшей степени (2,1 % по срав-
нению с 3,2 %), (Ρ < 0,001). 

Аналогичные, но более выраженные изменения наблюдались в вели-
чинах частоты дыхания (4,1 % по сравнению с 8,3 %), (Ρ < 0,001). 
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Таблица 2 – Изменения показателей физического и функционального 
развития у девочек-подростков с нарушением интеллекта за эксперимен-
тальный период 

 

Показатели 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

Конст. 
эксп. 

Контр. 
эксп 

t Ρ До эксп. 
После 
эксп. 

t Ρ 

Рост (см) 138 ± 0,43 143 ± 0,6 6,77 < 0,001 141 ± 0,05 143 ± 0,08 21,27 < 0,001 
Вес (кг) 33 ± 0,09 35 ± 0,12 13,33 < 0,001 35 ± 0,1 36 ± 0,006 17,1 < 0,001 
ЖЕЛ (см³) 1422 ± 0,67 2069 ± 0,49 779,5 < 0,001 1313 ± 1,4 1522 ± 1,5 107,3 < 0,001 
ЧСС 
(уд/мин) 

92 ± 0,05 88 ± 0,07 46,5 < 0,001 93 ± 0,09 90 ± 0,08 25 < 0,001 

ЧСС 
(дв/мин) 

24 ± 0,05 22 ± 0,037 32,26 < 0,001 24 ± 0,06 23 ± 0,05 12,83 < 0,001 

 
Проанализируем результаты тестирования девочек-подростков с на-

рушением интеллекта по окончанию проведённого годичного эксперимен-
та. Были получены достоверные и убедительные доказательства того, что 
для наиболее отстающих сторон двигательной подготовки этих девочек 
(таких как выносливость, скоростные способности, устойчивость тела) 
под влиянием круглогодичных тренировок, коррекционного воздействия, 
адекватных и строго дозированных средств были выявлены столь сущест-
венные изменения, что стало возможным говорить об их достаточности 
для бытовой, учебной и профессиональной деятельности. Однако следует 
отметить, что не были достигнуты желаемые результаты в развитии и со-
вершенствовании координационных способностей. 

Совершенно не достаточно проведения урока физической культуры 
в количестве двух раз в неделю для решения задачи и компенсации недо-
статков у детей с нарушением интеллекта. 

Проведение систематических тренировок, занятий физическими 
упражнениями во внеурочное время могут существенно повлиять на рост и 
развитие детей укрепить их здоровье спортивную подготовку. 

Таким образом, как показывает проведённое исследование, програм-
ма, предложенная нами и включающая круглогодичные тренировки, соре-
внования, оказывает существенный эффект в исправлении недостатков 
двигательной подготовленности девочек-подростков с нарушением интел-
лекта, а также значительно увеличивает их возможности дальнейшего обу-
чения и эффективной социальной интеграции. 

Результаты анализа изучения литературных данных показывают, что 
проблема реабилитации девочек – подростков с нарушением интеллекта 
включает в себя множество различных аспектов, которые определяются 
как уровнем психофизического развития и психомоторной подготовленно-
сти, так и мотивационной структурой, играющими важную роль в психо-
социальной адаптации личности. 

Анализ и обобщение полученных результатов в процессе проведения 
теоретических и эмпирических исследований позволяют говорить о том, 
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что развитие девочек-подростков с нарушением интеллекта в системе за-
нятий АФК может быть реализовано успешно при соблюдении следующих 
условий: 

1. Содержание средств и методов АФК должно основываться глав-
ным образом на общей и спортивно-игровой деятельности, которая напра-
влена на мотивационную структуру личности, где сама мотивация и дейст-
вие представляют собой непосредственный процесс, определяющий опера-
тивную успешность педагогического воздействия. 

2. Для определения уровня состояния развития личности девочек-
подростков с нарушением интеллекта необходима оценка уровня физичес-
кого развития, психомоторной подготовленности, когнитивных и регуля-
тивно-волевых процессов. 

3. Содержание физической культуры для девочек-подростков с на-
рушением интеллекта должно определяться образовательно-
формирующими средствами АФК, построенными на принципах доступно-
сти, системности и постепенного нарастания как в недельном, так и в годо-
вом цикле занятий. 

4. С целью разработки программы АФК для девочек-подростков 
с нарушением интеллекта необходимо включение средств спортивно-
адаптивно-физической культуры на основе игровой деятельности, 
где футбол является доступной игрой и наиболее эффективной как в плане 
формирования психофизической и психомоторной сферы, так и с точки 
зрения когнитивной, регулятивной, волевой и психосоциальной сферы. 
Это основа реабилитации девочек-подростков с нарушением интеллекта 
в системе АФК. 
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USING OF HEALTH PRESERVING TECHNOLOGIES IN 
TEACHING PROCESS AT HIGHER EDUCATIONAL 

ESTABLISHMENT 
 
Анотація. Статтю присвячено проблемі використання здоров'язбері-

гаючих технологій в освітньому процесі ВНЗ. Проведено аналіз наукової 
літератури з проблеми розвитку здоров'я студентів у цілому та психічного 
здоров'я зокрема. Встановлено, що актуальним в освітньому процесі ВНЗ 
є пошук нових підходів з урахуванням здоров'язберігаючих принципів 
та технологій, покращення якості психогігієнічного виховання студентсь-
кої молоді. Презентовано програму авторського спецкурсу з навчання ос-
новам збереження й розвитку психічного здоров'я студентів. Проаналізо-
вано результати впровадження вказаного спецкурсу в студентських акаде-
мічних групах. Доведено ефективність використання авторської програми 
сприяння збереженню й розвитку психічного здоров'я студентства. Резуль-
тати переконують у необхідності організації навчального процесу у закла-
дах вищої освіти на принципах здоров'язбереження.  

Ключові слова: здоров'я, психічне здоров'я, студентська молодь, на-
вчальний процес, здоров'язберігаючі технології, авторський спецкурс. 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме использования здоровьес-

берегающих технологий в учебном процессе вуза. Презентована програм-
ма авторского спецкурса обучения основам сохранения и развития психи-
ческого здоровья. Представлены результаты апробации программы спец-
курса в студенческих академических группах, доказана эффективность её 
использования. Результаты убеждают в необходимости организации учеб-
ного процесса в вузе на принципах здоровьясбережения. 
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Ключевые слова: здоровье, психическое здоровье, студенческая мо-
лодёжь, учебный процесс, здоровьесберегающие технологии, авторский 
спецкурс. 

 
Summary. The article discusses the use of health preserving technologies 

in the educational process of the university. The program of author's special 
course for teaching the basics of conservation and development of mental health 
is presented. Testing results of the special course in academic groups of students 
are shown. The effectiveness of its use is proved. The results of the introduction 
of the special course convinced the necessity of educational process organization 
of high school on the principles of health preserving. 

Keywords: health, mental health, student youth, educational process, 
health preserving technologies, author’s special course. 

 
Постановка проблеми та актуальність. Здоров'я студентської мо-

лоді є значущою умовою як досягнення успіхів у навчанні, так і розвитку 
особистості в цілому. Відсутність належного здоров'язберігаючого освіт-
нього простору часто стає причиною погіршення здоров'я студентів, втра-
ти інтересу до навчання, внутрішніх конфліктів тощо. Крім спеціальних 
завдань, система освіти повинна вирішувати й завдання, спрямовані 
на збереження та розвиток психічного здоров'я студентства. Отже, актуа-
льними є пошук нових підходів в організації освітнього процесу ВНЗ 
з урахуванням здоров'язберігаючих принципів та технологій, покращення 
якості психогігієнічного виховання молоді. Саме вищій навчальний заклад 
освіти має виступати організатором спрямування освітнього процесу в на-
прямку здоров'я і освіти. Впровадження в навчальний процес здоров'язбе-
рігаючих технологій є умовою високої конкурентоздатності ВНЗ, який має 
готувати компетентних та здорових фахівців. Тому забезпечення умов 
укріплення та розвитку здоров'я студентів є важливим компонентом орга-
нізації сучасного освітнього процесу у вищій школі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження здоров'я 
студентів за останні роки висвітлюють тенденцію до зниження показника 
рівня здоров'я у цілому. Більшість дослідників указує на максимальну по-
ширеність серед студентів межових нервово-психічних розладів, які вини-
кають саме під час навчання у вищій школі та вказують на необхідність 
перегляду ставлення в системі вищої освіти до проблеми психічного здо-
ров'я молоді та визначення оптимальних шляхів його збереження 
(K. Eilers, О. Бондаренко, Л. Бурлачук, Ж. Вірна, Л. Балабанова, 
Т. Дмитрієва, В. Гавенко, В. Горащук, О. Качарян, Т. Титаренко, О. Хлівна, 
Н. Шевченко, Т. Яценко та інші) [12].  

Напружений темп життя та навчання висуває вимоги до компенсато-
рних механізмів психіки, порушення яких призводить до виникнення стре-
сів, психологічних та соціальних конфліктів [1; 2; 3; 8; 9; 10; 12]. Так, се-
ред студентів з невротичними розладами переважають скарги на неможли-
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вість продовжити навчання (97,3 %), підвищену втому та вегетативну дис-
функцію (81,1 %), рідше зустрічаються невротичні депресії (7,6 %), фобії 
(9,2 %), страхи (5,4 %). У пропорційному відношенні нервово-психічні ро-
злади серед студентів технічних, медико-біологічних, фізико-
математичних і гуманітарних факультетів мають таку пропорцію: 1:1,5:2:6. 
Більшість досліджень свідчить про те, що ризик виникнення нервово-
психічних розладів припадає на молодші курси (32 %) та досягає макси-
муму на 3-му курсі. Це пояснюється об'єктивними причинами, насамперед, 
адаптацією до умов навчання. Відзначається позитивна динаміка особисті-
сних характеристик на старших курсах: емоційна стабільність, покращення 
комунікабельності, здатності управляти своєю поведінкою. Але ближче 
до закінчення ВНЗ кількість скарг невротичного характеру знову збільшу-
ється, що може бути пов'язано з початком нового етапу адаптації: підгото-
вкою до самостійної діяльності, створення сім'ї тощо.  

Отже, аналіз сучасних досліджень свідчить про високий вплив 
на здоров'я студентської молоді як соціальних, так і особистісних чинни-
ків, які збільшують у сучасних умовах ризик формування психічних розла-
дів. Саме в період навчання суттєво зростає значущість організації здоро-
в'язберігаючого навчання в системі освіти ВНЗ як засобу збереження та ро-
звитку здоров'я студентів у цілому, розробки та реалізації програм щодо 
профілактики та подолання відхилень психічного здоров'я молоді. 

Формування цілей статті (постановка завдання). Метою статті 
є розгляд проблеми застосування здоров'язберігаючих технологій в навча-
льному процесі ВНЗ та ознайомлення з досвідом використання на прикладі 
розробки та впровадження авторського спецкурсу «Технології психічної 
саморегуляції та взаємодії» в навчальний процес Донбаської державної 
машинобудівної академії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Гуманізація професій-
ної освіти пов'язана з оновленням усіх сторін освітнього процесу та ство-
ренням повноцінних умов, у тому числі й для розвитку та укріплення здо-
ров'я студентства. У зв’язку з цим набуває значущості здоров’язберігаюча 
освіта, пошук нових підходів з урахуванням здоров'язберігаючих принци-
пів та технологій, покращання якості психогігієнічного виховання студе-
нтської молоді.  

Здоров’язберігаючі технології – це сукупність засобів, методів, при-
йомів організації і управління освітнім процесом, спрямованих на розвиток 
та укріплення здоров'я студентів. Впровадження здоров’язберігаючих тех-
нологій в систему управління освітнім процесом з метою формування 
оздоровчої культури студентів, культури здоров'я особистості досліджува-
ли В Горащук, В. Бабич, В. Зайцев, В. Скумін, Є. Диканова, С. Лебедченко 
та інші. Сутність впровадження здоров'язберігаючих технологій в систему 
управління освітнім процесом полягає у створенні сприятливих умов (ме-
тодичних, педагогічних, психологічних, психогігієнічних, соціальних) га-
рмонійного розвитку особистості, можливості збереження здоров'я під час 



327 

навчання; формуванні практичних вмінь і навичок щодо збереження, 
укріплення й розвитку свого здоров'я; уміння використовувати навички 
у повсякденному житті [4]. Це реалізується завдяки включенню в освітній 
процес відповідних інтегративних спецкурсів, факультативного навчання, 
додаткової освіти тощо. Таким чином, у сучасній системі управління осві-
тньою діяльністю одним із важливих напрямів управлінської діяльності 
є оздоровча спрямованість навчально-виховного процесу, організація пси-
холого-педагогічного супроводу процесу здоров'язбереження у вищому 
навчальному закладі. 

З метою збереження та розвитку психічного здоров'я студентської 
молоді нами було розроблено спецкурс «Технології психічної саморегуля-
ції та взаємодії», який має психопрофілактичну та психокорекційну спря-
мованість. Спецкурс викладається для студентів 2–3 курсів (загальний об-
сяг – 54 години). Матеріали було напрацьовано автором у межах навчаль-
ної та позанавчальної роботи протягом понад десяти років [12]. Цій роботі 
передувала практична робота з реалізації державних програм здоров'язбе-
реження молоді та програм здоров'язбереження молоді за міжнародними 
проектами. Так, при підготовці програми спецкурсу був урахований досвід 
практичної роботи автора за такими програмами: Програма Міністерства 
освіти та науки України «Сприяння просвітницькій роботі «рівний – рів-
ному» серед молоді України щодо здорового способу життя» за підтримки 
та фінансування ООН (ЮНЕЙДС); Програма Європейської комісії із запо-
бігання ВІЛ – СНІДУ серед молоді; Програма з питань профілактики соці-
ального та особистісного здоров'я серед учнівської та студентської молоді 
«Taking the mountain to Mohammed» (автори Д. Томпсон та Р. Томпсон – 
лауреати Королівської Міленіум-премії за роботу серед молоді, Лондон, 
Великобританія); програма з подолання депресії серед підлітків та молоді 
«Червоні прапорці» Американського Національного Альянсу Здоров'я 
(США); авторська Програма сприяння розвитку психічного здоров'я студе-
нтської молоді на базі Центру практичної психології «Довіра» Донбаської 
державної машинобудівної академії (м. Краматорськ).  

Програма спецкурсу «Технології психічної саморегуляції та взаємо-
дії» містить три основні розділи: «Самовизначення», «Позитивне сприй-
няття себе та оточення», «Саморегуляція поведінки». Методологічну осно-
ву програми спецкурсу складають положення щодо організації психопро-
філактичної та психокорекційної роботи психолога, які висвітлюються 
в роботах І. В. Дубровіної, Т. В. Зайцевої, Б. Д. Карвасарського, К. Лєвіна, 
Г. С. Никифорова, Ю. В. Пахомова, В. Г. Панка, Н. Пезешкіана, 
Н. І. Пов'якель, К. Рудестама, О. М. Хлівної, Н. В. Цзен, Н. В. Чепелєвої, 
Н. Ф. Шевченко, Т. С. Яценко [12].  

Кожний розділ програми включає рефлексивний блок. На заняттях 
використовувалися такі основні методичні прийоми та методи: аутодіагно-
стика; емпіричні техніки (притчі, метафори, прислів'я, філософські розпо-
віді та історії для роздумів, реальні випадки з практики учасників); еврис-



328 

тичні бесіди, дискусії, ігри, методи «круглого столу» та «мозкового штур-
му», пошукові домашні завдання; інтерактивні методи; психотехніки (візу-
алізація, релаксація, психогімнастика); рефлексивні (рефлексія станів, ві-
дчуттів, вправи на самоаналіз та способи саморозкриття, складання само-
характеристик, програми саморозвитку, зворотний зв'язок). 

Основною метою першого розділу програми «Самовизначення» 
є посилення самоактуалізаційного потенціалу учасників програми через 
розвиток ціннісно-смислової сфери шляхом спонукання до роздумів жит-
тєвого самовизначення; розвиток самоаналізу та рефлексії. Основним ме-
тодом обрано метод метафори, основу якого складають притчі, афоризми, 
філософські розповіді, історії та казки. Метод метафори є досить ефекти-
вним методом, який використовують як психокорекційний засіб зміни 
ідей та поведінки людини, презентації психологічних труднощів та спо-
собів їх вирішення (N. Peseschkian, М. Erickson, D. Gordon, J. Саmpbell, 
R. Bandler, J. Grinder, Б. Д. Кавасарський, Л. Ф. Обухова та інш.) [5; 12]. 
Рефлексивна частина розділу полягає в ознайомленні студентів з резуль-
татами аутодіагностики, усвідомленні власних сенсожиттєвих орієнтацій, 
власного рівня самореалізації, складанні профілю самоактуалізації та 
програми саморозвитку. 

Другий розділ програми «Позитивне сприйняття себе та оточення» 
складено на основі матеріалів вітчизняних та зарубіжних програм здоров'я-
збереження молоді (І. Д. Звєрєва, В. В. Лях, Білл Райн, О. І Денисова, 
Г. Г. Ковганич). Метою розділу є сприяння гармонізації відносин учасни-
ків програми до себе та оточення через гармонізацію Я-образу, сприйняття 
та повагу інших, поглиблення розуміння ефективного міжособистісного 
спілкування, необхідного для встановлення та підтримки ефективних мі-
жособистісних відносин. Рефлексивну частину модуля складає ознайом-
лення учасників з результатами аутодіагностики та обговорення результа-
тів роботи в групі, складання подальшої програми саморозвитку. Це дося-
галося за допомогою комплексу вправ з розширення особистісної самосві-
домості, що сприяє поглибленню рівня прийняття власної особистості, ро-
звитку позитивної Я-концепції, затвердженню права кожної особистості 
на самоповагу та повагу з боку інших, активізації процесів особистісного 
саморозвитку [11; 12].  

Третій розділ «Саморегуляція поведінки» будувався на ідеях 
Б. Ф. Ломова, О. О. Конопкіна, В. І. Моросанової, які вказують на необхід-
ність вивчення психологічних механізмів саморегуляції. Основною метою 
в межах розділу є розвиток у студентів знань щодо усвідомлення своїх 
психічних станів; оволодіння прийомами психічної саморегуляції як внут-
рішнього ресурсу управління своєю діяльністю та спілкування; оцінка сту-
пеня загальної задоволеності якістю індивідуального життя та виявлення 
сфер життєдіяльності, що викликають найбільший комфорт. Зміст розділу 
складається з двох тем: «Технології психічної саморегуляції» і «Якість 
життя та його складові». Тему «Технології психічної саморегуляції» пред-
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ставлено основними психотехніками: релаксації, концентрації, візуалізації. 
Інформативні матеріали щодо особливостей впливу соціальних та психо-
логічних чинників на здоров'я людини та його підтримки за допомогою 
методів психічної саморегуляції побудовано на практичних матеріалах, 
поданих у роботах Л. В. Кулікова, Г. С. Нікіфорова та ін. [7; 12]. Важли-
вою частиною розділу є рефлексія станів, відчуттів, вправи на самоаналіз 
та способи саморозкриття, складання самохарактеристик, зворотний зв'я-
зок з групою та психологом. Тему «Якість життя та його складові» виділе-
но в окремий розділ модуля, який представлено міні-лекцією, вправами 
та аутодіагностикою на основі методики оцінки рівня задоволеності якістю 
життя та аналізом результатів. Заключна частина модуля складалася з реф-
лексії станів, відчуттів, вправ на самоаналіз та засобів саморозкриття, 
складання самохарактеристик, зворотного зв'язку з групою та психологом. 

Для оцінки ефективності програми спецкурсу «Технології психічної 
саморегуляції та взаємодії» було зроблено початкові та кінцеві заміри 
за основними показниками психічного здоров'я з використанням психодіа-
гностичних методик. Це тест сенсожиттєвих орієнтацій (СЖО) 
Д. О. Леонтьєва; опитувальник САМОАЛ в адаптації Н. Ф. Каліної, спря-
мований на вивчення процесів самоактуалізації; шкала самооцінки 
Ч. Д. Спілбергера та Ю. Л. Ханіна; опитувальник оцінки якості життя 
Р. Еліота в адаптації Н. Є. Водоп'янової.  

Аналіз результатів ефективності програми спецкурсу здійснювався 
на прикладі досліджуваної вибірки студентів Донбаської державної маши-
нобудівної академії за визначеними основними соціальними та особистіс-
ними чинниками, що детермінують психічне здоров'я студентської молоді 
[10; 11; 12]. У цілому в контрольній діагностиці отримано результати тес-
тування студентів ДДМА в кількості 91 особи: 46 осіб склали експеримен-
тальну групу (ЕГ) та 45 осіб, що не брали участь у формувальному експе-
рименті, склали контрольну групу (КГ). Результати дозволяють стверджу-
вати, що під час роботи за програмою спецкурсу у студентів відбулися 
значні позитивні зміни за особистісними та соціальними чинниками, що 
є детермінантами психічного здоров'я в студентському віці. Отримані дані 
є вірогідними при р ≤ 0,05, що свідчить про ефективність результатів про-
веденого дослідження та позитивний вплив програми на психічне здоров'я 
досліджуваних, ефективність застосування психокорекційних заходів. 

Відмічається підвищення загального показника рівня осмисленості 
життя та рівня прагнення особистості до самоактуалізації (на 9,9 %). Про-
грама спецкурсу виявилася ефективною до окремих показників індивідуа-
льної психічної саморегуляції. Знизилися показники психічної напруги: фі-
зичного та психологічного дискомфорту (на 23,2 %) і негативних емоцій 
(на 27,2 %), покращилися показники самоконтролю (на 16,9 %), гнучкості 
(на 5,0 %). Позитивні зрушення у сфері саморегуляції сприяли покращан-
ню загального фону настрою (на 27,5 %). Відзначилося суттєве підвищен-
ня показників соціальної сфери в різних категоріях індивідуального життя 
(навчання, спілкування, соціальна підтримка тощо). Так, суттєво покращи-
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лася задоволеність спілкуванням з друзями та близькими: низький рівень 
зменшився з 35 до 5 %, а високий рівень збільшився з 35 до 65 %. Бачимо 
підвищення значущого показника динаміки психічного здоров'я – рівня за-
доволеності якістю персонального життя на 19,4 %. На початку експери-
менту більш ніж чверть учасників (26 %) складала група з низьким показ-
ником індексу якості життя (ІЯЖ), який указував на переддепресивний 
стан, а на кінцевому етапі експерименту низьких показників ІЯЖ серед 
учасників експериментальної групи не було виявлено (рис. 1). Так, значно 
підвищилася кількість учасників з високими показниками ІЯЖ: з 30 
до 55 %. У контрольній групі за цей період загальне підвищення індексу 
якості життя відмічається лише у 2 % респондентів. 

 

 
 

Рисунок 1 – Аналіз рівнів прояву загального індексу якості життя (ІЯЖ) 
за результатами формувального експерименту в експериментальній  

та контрольній групах, % 
 

Отже, на основі аналізу отриманих даних можемо підтвердити пра-
вильність та достатню ефективність обраних методів і прийомів та їх пози-
тивний вплив, ефективність та необхідність проведення таких занять.  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розві-
док у цьому напрямі. Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що здоро-
в'язберігаюче навчання є складовою частиною системи освіти у вищому 
навчальному закладі. Період навчання у виші є найбільш сприятливим 
для укріплення й розвитку здоров'я студентської молоді, формування сис-
теми цінностей відносно здоров'я у цілому та психічного здоров'я зокрема. 
Це можливо за умови розробки та включення до навчальних планів спеціа-
льних інтегративних курсів, пов'язаних із навчанням основам філософії 
здоров'я, психічної саморегуляції, валеології тощо. Перспективним та ак-
туальним є пошук інноваційних здоров'язберігаючих форм і методів орга-
нізації навчально-виховного процесу ВНЗ, що дозволяє ефективно забез-
печувати збереження та сприяти розвитку здоров'я студентства. 
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Аңдатпа: Қазақстан Республикасында білім беруді жаңарту 

жағдайында жоғары дефектологиялық білім берудің келешегі. Мақалада 
болашақ мұғалім-дефектологтарда кəсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру 
жəне дайындаудың  аспектілері қарастырылған. Білім беруді жаңарту 
жағдайында болашақ мұғалім-дефектологтарда кəсіби құзыреттілікті 
қалыптастыру жəне кəсіби дайындаудың қазіргі жағдайына жəне келешегі-
не талдау жасалды. 

Кілтті сEздер: кəсіби құзыреттілік, білімді жаңарлату, мұғалім-
дефектологтарды даярлау, білім беру талаптары, құзыреттілік тұғыр, да-
муында мүмкіндігі шектеулі тұлғалар, инклюзивті білім беру 

 
Аннотация. В статье рассматриваются аспекты подготовки и фор-

мирования профессиональных компетенции у будущих учителей-
дефектологов. Проведен анализ перспективы и современного состояния 
подготовки и формирования профессиональных компетенции у будущих 
учителей-дефектологов. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, модернизация 
образования, подготовка учителей-дефектологов, требования образования, 
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Summary. The article considers theoretical aspects of formation of 
professional competence of future teachers-pathologists. Reviewed literature on 
training and development of professional competence of future teachers-
pathologists. The analysis of prospects and current state of training and 
development of professional competence of future teachers-pathologists. 

Keywords: professional competence, modernization of education, training 
teachers-pathologists, requirements, education, competence-based approach, 
persons with disabilities in development, inclusive education 

 
Мəселенің қойылуы жəне оның өзектілігі. Ұлт дамуының жаңа са-

яси бағытын анықтайтын «Қазақстан – 2050» стратегиясында, «... денсау-
лық сақтау жəне білім берудің тиімді жүйелерін құру» біздің мемлекетімі-
здің дамуының алғышартты мақсаттарының бірі болатыны 
қарастырылады. Соның ішінде, Стратегияда ұсынылған білім берудің сая-
сатын дамыту үшін маңызды болып табылатын, Қазақстан Республикасы-
ның білім беру жүйесін басқарудың ұстанымы ретінде қарастыруға бола-
тын «... бəсекеге қабілеттілік жəне қаржы салудан қайтарылым, табысты-
лық ұстанымдарындағы экономикалық прагматизм». Бұл сөздердің бар-
лығын біздің жағдайға айналдыратын болсақ, басқаша тілмен айтқанда 
бұл – инклюзивті жəне арнайы білім беру жүйелерінің еңбегін жəне даму-
ында мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жасау үшін мамандарды дая-
рлайтын педагогикалық жоғары оқу орындарын біріктіру мəселесі болып 
табылады. Қоғамның жаңа сапалы білім алу қажеттілігінің өсуінде, фунда-
ментальді білімдердің, жалпы адамилық құндылықтардың, білімнің жəне 
тəрбиенің басқа мəдени аймақтардың алдыңдағы  алғышарттарының 
маңыздылығын түсінуде, болашақ дефектологтың кəсіби даярлығын 
өзгертуде, олардың жұмысқа қажетті кəсіби-педагогикалық құзыреттілігін 
анықтау болып табылады. Қазіргі күні қоғам түлекке – болашақ маманға 
20 ғасырларда нық қалыптасқан жəне жүзеге асырылғаннан айрықша ере-
кшеленетін жаңа талаптар ұсынады. Кадрлардың кəсіби дайын болмауы 
қазіргі күні инклюзивті білі беруді дамытудың негізгі мəселесі болып та-
былады жəне табысты тəжірибені таратуға жəне зерттеуге бағытталған, 
нақты жүйені дамытуға талап етеді. Алайда, қалыпты балалардан ажыра-
тылатын, дамуында мүмкіндігі шектеулі оқушыларға қарай өздерінің шар-
ттамаларының өзгеруімен, оқытудың білімдік шарттарының ерекшелігіне 
жəне даму ерекшеліктері жайлы білімдерді меңгерумен, жаңа кəсіби 
дағдыларды меңгерумен байланысты мұғалімдермен «кəсіби өзгеру 
тəжірибесін» қабылдау кезеңі жеткілікті көп уақытты алады. Өзгеше статус 
алған білім беру ұйымы мұғалімінің кəсіби өзгеруі жалпы білім беру 
үрдісіне дамуында мүмкіндігі  шектеулі балалардың тиімді кірігуіне əсер 
етеді.[1]  

Сонымен қатар келесі мəселелердің бірі болып білікті мамандармен 
аймақтардың кажеттілігіне шұғыл түрде жауап беруге арнайы, орта жəне 
жалпы білім беруден білімдік қызметтердің нарығында ұсыну дəрменсіз 
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болып келеді. Ол дегеніміз жаңа біріктірілген жағдайларда мүмкіндігі шек-
теулі балалармен жұмыс жасауға дайын білім беру ұйымдарының 
мұғалімдері жəне мұғалім-дефектологтарына сұраныс ұсыныстан аса 
түседі. Осылайша, жоғары білім беруді басқарудың орталық ұйымдарынан 
жауапкершілік жəне басқарушылық өкілеттілік аймақтыққа ауысу біршама 
маңызды кезеңді білдіреді де, мүмкіндгі шектеулі балалармен жұмыс жасау 
үшін мамандарды кəсіби даярлау жүйесін басқару мəселесі өзекті болып 
қаралды. Біздің жағдайда, жоғары кəсіби білім беруді аймақтық басқару 
2011-2020 ж. ҚР-да білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасына 
қойылған, инклюзивті білім беруді дамыту бойынша міндеттерді жүзеге 
асыру мақсатында жетуге бағыттылған жəне мүмкіндігі шектеулі балалар-
ды тəрбиелейтін отбасы,қоғам мұқтаждықтарын қанағаттандыратын 
ұйымдастырушы-бағыттылық əрекет моделін құрастыруды ұсынады. 
Қоғам білім берудің жаңа сапасын, фундаменталды білім берудің 
маңыздылығын түсінуді, жалпы адамилық құндылықтарды, болашақ педа-
гог-дефектологтарды кəсіби даярлығына өзгерістерді кіргізітен басқа 
мəдениет аймақтарының алдыңдағы білім беру мен тəрбиелеуді қою, 
маңызды кəсіби педагогикалық құзыреттіліктерді анықтау қажеттілігінің 
өсуі. [3] 

Соңғы зерттеулердің жəне басылымдардың анализі. ҚР-да білім 
беруді жаңарту жағдайында болашақ мұғалім-дефектологтарға қажетті 
кəсіби құзыреттіліктер қатарын қалыптастыру жəне келешекке дайындау-
дың теориясы жəне тəжірибесі бойынша ғылыми басылымдардың теория-
лық тəжірибелік анализі біршама тəжірибені зерттеуге мүмкіндік берді. 
Толығырақ тоқталатын болсақ, болашақ мамандарда кəсіби құзыреттілік 
мəселелерін зерттеген шетелдік ғалымдар (В. А. Болотов, И. А. Зимняя, 
Дж. Равен, В. В. Сериков, В. Д. Шадриков жəне т.б.) айтатын болсақ, отан-
дық ғалымдардан М. Абсатова, Н. Н. Хан, Н. В. Мирза, Ш. Таубаева, 
түзету-тəрбиелік жұмыс негізіндегі болашақ мұғалім-дефектологтарды да-
ярлау бойынша Е. Д. Волкова, Л. B. Заверткина, Т. Ю. Корнийченко, 
H. A. Мишина еңбектерін айтуға болса, бұл мəселесе аймағында зерттеу 
зерттеу жүргізген отандық ғалымдардан З. А. Мовкебаева, А. К. Сатова, 
И. А. Денисова, А. К. Жалмухамедова, А. А. Байтұрсынова, Ж. И. Намаз-
баева, Х. Т. Шерьязданова. [7] 

Зерттеу мақсаты. ҚР-да білім беруді жаңарту жағдайында жұмыс 
жасауда болашақ мұғалім-дефектологтарда кəсіби құзыреттіліктерді 
қалыптастыру жəне мамандарды дайындау бойынша əдебиет көздерін зер-
ттеу жəне қарастыру.  

Зерттеу тапсырмалары: 
1. Білім беруді жаңарту жағдайында болашақ мұғалім-

дефектологтарда кəсіби құзыреттілікті қалыптастыру жəне мамандарды 
дайындау сұрақтарын  зерттеу жəне жалпылау.  

2. Болашақ мұғалім-дефектологтарда кəсіби құзыреттілікті 
қалыптастыру жəне мамандарды дайындаудың қазіргі жағдайын талдау.   
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Негізгі материалды баяндау. Қоғамдағы əлеуметтік-саяси, эконо-
микалық, демографиялық жəне əлеуметтік-мəдіни жақтарының қарқынды 
өзгеруі, барлық білім институттарының, соның ішінде арнайы білім беру 
дамуында байқалады. Мемлекеттің жəне қоғамның мұғалім-
дефектологтарды дайындаудың сапасына талаптардың жоғарылауы даму-
ында мүмкіндігі шектеулі балалардың əлеуметке кірігуі жəне білім беруді 
жаһандық ізгілендіру үрдістерімен шартталған. 

Болашақ маман қандай болуы керек деген сұрақ бізде туындаса, ме-
млекет тарапынан бұл сұраққа түрлі қаулылар жəне заңнамалық актілер, 
стандарттар арқылы жауап беруде. Жалпы инклюзивті білім беру 
жағдайында жұмыс жасайтын болашық педагог-дефектологтардың станда-
ртты емес кəсіби жəне өмірлік жағдайларды шешуге қабілетті, жаңаны 
өздігінен еркін меңгере алатын, бірнеше ғылымдар жəне мамандықтар 
түйісуінде жұмыс жасай алатын таңдаған дефектолог мамандығында олар-
ды біріктіре отыра, еркін бағдарлана алатын, дамуында мүмкіндігі шектеу-
лі балаларды шығармашылық үрдіске кіріктіріп балаға оның психофизика-
лық кемістігі бұзылыстарын алдын-алудың тез əрі сапалы көмегін көрсете 
алатын қазіргі ой-өрісі дамыған кəсіби маман болуы керек. Жалпы, педа-
гог-дефектолог қазіргі жаңа жағдайларда мектеп жəне мектепке дейінгі бі-
лім беру мекемелерінде дамуында мүмкіндігі шектеулі балалардың түзету-
педагогикалық əрекеті кезіңде маңызды роль атқарады. [8] 

Қазіргі кезде республикалық деңгейде дамуында мүмкіндігі шектеулі 
балалардың саны күннен-күнге өсуде. ПМПК мəліметтері бойынша, 
141952 мүмкіндігі шектеулі бала тіркелген. Оның ішінде ерте жастағы – 
8829, мектепке дейінгі – 38857, мектеп жасындағы – 94266. 123702 
мүмкіндігі шектеулі балалар арнайы жəне жалпы білім беру мекемелерінде 
оқиды, логопедиялық пункттерде жəне психолого-педагогикалық, түзету 
кабинеттерінде, оңалту орталықтарында көмек алуда. Жалпы, Қазақстанда 
мүмкіндігі шектеулі балалар үшін 1102 арнайы білім беру ұйымдары 
əрекет етеді. Мүмкіндігі шектеулі балаларың көбеюі, қоғамның 
сұраныстығын тудыра отыра, бұл салада жұмыс жасайтын мамандар санын 
аз екеніне жəне белгілі бір аймақтың білікті мамандар туралы сұранысын 
қанағаттандыра алмайтынына көз жеткезіді. Сондықтан, ҚР-ң мемлекеттік 
жалпыға бірдей білім беру стандартына сəйкес «Дефектология» маман-
дығының болашақ түлегі білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты мен 
міндеттеріне сəйкес, əлеуметтік əрекеттестікке, əрекет етудің əлеуметтік-
қоғамдық аймақтарында белсенді қатынасқа, əлеуметтік-кəсіби ай-
мақтардың дау-дамайларды шешуге жəне бірлесттікке, толеранттылыққа, 
əлеуметтік мобильділікке дайын болу, кəсіби құзыреттіліктер аймағында 
өзінің шешімдеріне жауапкершілікті тартуға, проблемалы жағдайларды 
жəне т.б. шешуге, стандартты емес шешімдерді қабылдай алуға дайын бо-
лу секілді құзыреттіліктерге ие болуы керек. Жаңа жағдайларда жоғары 
педагогикалық білім беру жаңа мазмұнмен толықтырылады жəне педаго-
гикалық кəсіби құзыреттеліктердің қалыптасуын ұсынады. Кəсіби 
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құзыретті қазіргі маман біліктіліктің негізгі көрсеткіші болып табылады, 
құзыретті маман нəтижелі шығуы бар кез-келген стандартты емес 
жағдайларда оны шеше ғана білмей, мəселенің негізін түсінуі керек. [2] 

Қазіргі мұғалім-дефектологтардың кəсіби іс-əрекеті олардың жоғары 
деңгейдегі əлеуметтік құзыреттілікпен, соының ішінде кəсіби жүріс-тқрыс 
номаларының негізінде əлеуметтік жəне кəсіби аймақтарда дау-
дамауларды шешуге жəне ынтымақтастыққа, əлеуметтік өзара əрекет етуге 
дайын болуымен, ерекеше білімдік қажеттіліктері бар балаларға адекватты 
жəне сыпайы қарым-қатынасқа, эмпатияға, толеранттылыққа 
қабілеттілігімен сипатталуы қажет.  

Орнын толтырушы оқу жүйесінің дамуы педагогтардың кəсіби 
құзыреттілігін жоғарлатуға жаңа тұғырларды іздеу қажеттілігіне əкеледі. 
Қазіргі білім беру мекемелері өзінің кəсіби əрекетінде жоғары нəтижелерге 
жететін жəне инновациялық технологияларды қолданатын, аралас 
ғылымдар аймағында білімге ие, анайы психология жəне түзету педагоги-
касы сұрақтарында жақсы бағдарлана алатын мамандарды қажет етеді. 
Мұғалім-дефектологтың кəсіби құзыреттілігі түзету-білімдік үрдістің бар-
лық қатысушыларымен: тəрбиеленушілер, мұғалімдер жəне ата-аналармен 
өзара əрекеттену сипатымен анықталатын, оның педагогикалық əрекетінің 
барлық аймақтарына əсер тигізеді. Əлеуметтік аймақтағы өзгерістер, мем-
лекеттегі жəне қоғамдағы отбасылық тəрбиеге деген жоғары 
қызығушылық, қазіргі ғылымның дамуы отбасымен əрекет ету аймағында 
мұғалім-дефектологтардың кəсіби құзыреттілігінің жоғары деңгейін қажет 
етеді. Бұл категориядағы педагогтардың кəсіби əрекетінің ерекшелігі олар-
дың біліктілігін жоғарылатуды ұйымдастыру жəне мазмұны үрдісіне ере-
кше жақындауды қажет етеді. [6] 

Соңғы жылдары мұғалім-дефектологтардың кəсіби əрекеттілігне 
көңіл аударғанда адамның өмір бойында кəсіби карьерасын құруы, кəсіби 
білім алуының үздіксіздігі, тұтастылық, динамикалық секілді қасиеттерді 
ажырата бастады. Педагогикалық білім мұғалім-дефектологтың, жалпы 
жəне арнайы қабілеттерінің, кəсіби сапалар қалыптастыру үрдісі ретінде 
қарастыралады. Мұғалім-дефектологтың кəсіби құзыреттілігін жүзеге асы-
ру дамуында мүмкіндігі шектеулі балаларды тəрбиелеу жəне оқыту амал-
дары жəне тəсілдерімен, жаңа формаларын меңгерумен, тəжірибеге жақмы 
педагогикалық тəжірибені енгізуге жəне жалпылауға, зерттеуге, педагоги-
калық шеберлікті жоғарылату сұрақтарында педагогтарға тəжірибелік 
көмек көрсетуді ұсынады. Сонымен қатар, мұғалім-дефектологтардың 
кəсіби əрекетін сүйемелдеуде теориялық жəне ұйымдастырушы-
педагогикалық жобалардағы маңызыдық есептеледі. Мұғалім-
дефектологтардың кəсіби-құзыреттілігін жетілдіру оның кəсіби деңгейінің 
үздіксіз жəне жүйелі жоғарылауы есебінде жүзеге асырылады. Жоғарыда 
айтылғандай, қазіргі уақытта өзінің кəсіби əрекетінде жоғары нəтижелерге 
қол жеткізе алатын мектепке дейінгі мекемелеріне, жалпы білім беру мек-
тептеріне, арнайы білім беру ұйымдарында жоғары білікті дефектолог ма-
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мандар қажет. Себебі, жыл сайын психофизикалық дамуында ауытқуы бар 
балалар саны артуда. Сондықтан, арнайы білім беру жүйесінің даму шар-
тында, əлеуметтік-экономикалық жағдайларда елімізде мұғалім-
дефектологтарды мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға дер кезінде көмек 
көрсетуі үшін сапалы дайындау қажеттілігі туындап отыр.[4]  

Егерде Н. Н.  Малофеев, Л. В.  Занкова секілді ғалымдардың еңбегіне 
көңіл аударатын болсақ, дамытушы жəне білімдік, тəрбиелік  міндеттерді 
шешуге бағытталған, өз əрекетін түсінуге, педагогикалық мамандық 
мұғалім-дефектологтың жоғары кəсіби білімнің қажет ететінің анықтауға 
болады. [3] 

Осылайша, ғылыми еңбектерін зерттей отыра, кəсіби құзыреттілік 
өзіне білім беру үрдісінің компоненттері туралы білімді енгізетінін: 
мақсатын, мазмұнын, құралдарын, обьектісін, нəтижесін, өзін кəсіби əрекет 
субьектісі ретінде, кəсіби əрекет амалдарын қолдану тəжірибесі жəне 
шығармашылық компонент, кəсіби-педагогикалық біліктер. Дефектолог-
тың кəсіби əрекеттілік аймағы – инклюзивті білім беру бағдарламаларын 
жүзеге асыратын білім беру мекемелерінде, арнайы  мектепке дейінгі жəне 
мектептік білім беру мекемелерінде, сонымен қатар денсаулық сақтау, 
əлеуметтік қорғау құрылымдарында дамуында мүмкіндігі шектеулі 
тұлғаларға (балаларға, жасөспірімдерге, ересектерге) білім беру болып та-
былады. [5] 

Дефектологтың кəсіби əрекеттілігінің обьектісі жалпы-білімдік жəне 
əлеуметтік-бейімдік жүйелер, оңалтушылық, түзету-білімдік, түзете-
дамытушылық, оқыту-тəрбиелік жəне оңалтушылық үрдістер болып табы-
лады. Модульді дайындық түрлі аймағына сəйкес дамуында мүмкіндігі 
шектеулі ересектер жəне түрлі категориядағы балалармен түлектін əр түрлі 
кəсіби əрекетке дайындығын қамтамасыз етіліп, арнайы құзыреттіліктер 
қалыптасуы қажет. Мұғалім-дефектологтың кəсіби əрекеті арнайы білім 
берудің дифференциалды жүйесінде, инклюзивті білім берудің түрлі фор-
маларында, қашықтықтан, үйде, отбасылық тəрбие, əлеуметтік қорғау жəне 
денсаулық сақтау секілді əр түрлі мекемелерде іске асуы мүмкін. 

Қорытынды. Ғылыми əдебиетті талдау білім беруді жаңарту 
жағдайында болашақ мұғалім-дефектологтарда кəсіби құзыреттілікті 
қалыптастыру жəне дайындаудың теориясы жəне тəжірибесін зерттеуге 
мүмкіндік береді. 

Отандық жəне шетелдік педагогтардың, психологтардың, дефектоло-
гтардың еңбектерінің теориялық анализі білім беруді жаңарту жағдайында 
болашақ мұғалім-дефектологтарда кəсіби құзыреттілікті қалыптастыру 
жəне дайындау ерекшеліктерінің дамуын қарастыруға мүмкіндік береді.  

Осылайша жоғарыда айтылғанды қорытындылай келе, отандық білім 
берудің жаңарлау кезеңінде дамудың негізгі шарты ретінде кəсіби-
педагогикалық мəдениеттін негізгі құрамдас бөлігі ретінде мұғалім-
дефектологтың кəсіби құзыреттілігін жоғарылату болып табылады.  
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Ал, қазіргі зерттеушілердің еңбектері білім беруді жаңарту 
жағдайында болашақ мұғалім-дефектологтарда кəсіби құзыреттілікті 
қалыптастыру жəне дайындау мəселелерінде олардың тəжірибесін 
қолдануға қазіргі қоғам талаптарына сəйкес бəсекеге қабілетті маман 
дайындауға мүмкіндік береді.  

Кейінгі зерттеулердің келешегі. Барлық əлемде инклюзивті білім 
беру идеясының дамуына сəйкес, жаңа талаптарға сəйкес білім беруді 
жаңарту жағдайында болашақ мұғалім-дефектологтарда кəсіби 
құзыреттілікті қалыптастыру жəне дайындауды кең ауқымда жүзеге асы-
рып, жетілдіру қажет. 
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CONDITIONS 
 
Анотація. У статті аналізується інклюзивна та спеціальна освіти. 

Подається класифікація спеціальних навчальних закладів. Наголошується 
на доцільності запровадження інклюзивної освіти. Розглядається інформа-
ція стосовно інклюзивної освіти в Україні. Акцентується увага на основній 
задачі сучасного педагога – підготовці учня до життя в інформаційному 
суспільстві. Перераховуються переваги використання ІКТ в освітньому 
процесі. Розглядаються різновиди ІКТ, які найчастіше використовуються 
в освітньому процесі. Обґрунтовуються важливість та доречність викорис-
тання ІКТ у процесі навчання англійської мови в умовах інклюзивної осві-
ти. Надаються приклади використання ІКТ в навчанні англійської мови 
в умовах інклюзії. 

Ключові слова: спеціальна освіта, інклюзивна освіта, діти зі спеціа-
льними освітніми потребами, ІКТ, англійська мова. 

 
Аннотация. В статье анализируется инклюзивное и специальное об-

разования. Приведена классификация специальных учебных заведений. 
Отмечается целесообразность введения инклюзивного образования. Расс-
матривается информация относительно инклюзивного образования в Ук-
раине. Акцентируется внимание на основной задаче современного педаго-
га – подготовке ученика к жизни в информационном обществе. Перечис-
ляются преимущества использования ИКТ в образовательном процессе. 
Рассматриваются разновидности ИКТ, которые чаще всего используются 
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в образовательном процессе. Обосновываются важность и уместность 
использования ИКТ во время изучения английского языка детьми с осо-
бенными образовательными потребностями в условиях инклюзивного 
образования.  

Ключевые слова: специальное образование, инклюзивное образова-
ние, дети со специальными образовательными потребностями, ИКТ, анг-
лийский язык. 

 
Summary. Inclusive and special education is analyzed in the article. 

The classification of special educational institutions is given. The feasibility of 
introducing inclusive education is pointed out. The information about inclusive 
education in Ukraine is investigated. The attention is focused on the main prob-
lem of a modern teacher that is to prepare a student for life in the information 
society. The benefits of using ICT in education are enumerated. The types of 
ICT which are often used in the educational process are given. The importance 
and appropriateness of ICT using in the English language studying process by 
the children with special educational needs under the inclusion conditions are 
substantiated. The examples of using ICT on the English lessons in terms of in-
clusion are given. 

Keywords: special education, inclusive education, children with special 
educational needs, ICT, English language. 

 
Постановка проблеми та її актуальність. Ми живемо в епоху змін. 

Зокрема, у нашій країні система освіта зазнає значних модифікацій. 
На сьогоднішній день у світі існує проблема отримання якісної освіти 
для громадян з особливими освітніми потребами. Наша країна, як і біль-
шість інших, намагається вирішити це питання, адже право на отримання 
якісної освіти є базовим правом, яке прописано у Саламанській декларації 
про права людини, а також у різноманітних міжнародних та національних 
конвенціях і законодавчих актах. [1] Варто відзначити, що в Україні існу-
ють спеціалізовані навчальні заклади для осіб із особливими освітніми по-
требами. Але у деяких країнах від таких установ зовсім відмовилися. На-
томість в освітню систему запроваджено таке поняття, як інклюзія – залу-
чення дітей з особливими потребами в навчанні. Останнім часом питання 
впровадження та шляхів вирішення проблем інклюзивної освіти постають 
перед вітчизняними науковцями все частіше, починаючи з початку 
ХХІ століття.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що питанням 
інклюзивної освіти цікавилося багато науковців, як вітчизняних, так і зако-
рдонних. Важливу наукову цінність становлять роботи В. В. Засенка, 
А. А. Колупаєвої, Б. С. Мороза, В. П. Овсяника, С. С. Горобець, Н. М. Чер-
ненка, С. М. Єфімової, Н. Н. Малофеєва, Д. В. Зайцева, Н. М. Назарової, 
О. В. Мартинчука, І. В. Супруна, Н. С. Перепичай та інших. Безумовно, 
слід зазначити, що багато науковців наголошують на доцільності та корис-
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ті використання ІКТ в освітньому процесі як для звичайної, так і для спеці-
альної освіти. Ці твердження обґрунтовані у працях В. В. Борисова, 
С. В. Борисової, О. С. Ігнатьєвої, Р. Н. Хайрулової, В. В. Засенка, А. А. Ко-
лупаєвої, Б. С. Мороза, В. П. Овсяника, Г. Г. Пінчук, О. В. Титар, І. Т. Бог-
данова, О. В. Сергеєва й інших. 

Мета та завдання дослідження. Головною метою дослідження є ви-
світлення важливості та доцільності використання ІКТ у навчанні англій-
ської мови учнів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії. Ві-
дповідно до мети дослідження поставлені такі завдання: 

• проаналізувати інклюзивну та спеціальну освіти; 
• розглянути переваги використання ІКТ при навчанні дітей з особ-

ливими освітніми потребами; 
• обґрунтувати важливість та доцільність використання ІКТ у на-

вчанні англійської мови в умовах інклюзивної освіти. 
Виклад основного матеріалу. Ще двадцять років тому у нашій кра-

їні питанням навчання дітей з особливими освітніми потребами активно 
займалися спеціальні установи, які поділялися на декілька видів: 

• школи-інтернати (школи) для розумово відсталих дітей; 
• школи-інтернати для сліпих дітей; 
• школи-інтернати (школи) для дітей із порушеннями зору; 
• школи-інтернати для глухих дітей; 
• школи-інтернати (школи) для дітей із порушеннями слуху; 
• школи-інтернати для дітей із порушеннями опорно-рухового апа-

рату; 
• навчальні заклади для дітей із тяжкими порушеннями мовлення; 
• школи-інтернати (школи) інтенсивної педагогічної корекції 

(для дітей із затримкою психічного розвитку) [2]. 
Такі школи здійснюють процес виховання, навчання і лікування ді-

тей із відхиленнями у розвитку, забезпечують тренінгові заходи, створю-
ють умови для прилучення дітей до культури, розширення їх світогляду, 
особистісного зростання. [3] Але разом з цим у таких освітніх закладах ді-
ти перебувають в ізоляції від зовнішнього світу. Колом їхнього спілкуван-
ня є робітники спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) і такі самі діти 
з особливими освітніми потребами. Це може призвести до того, що дитина 
не буде адаптованою до життя у суспільстві. Разом з тим звичайні люди 
також не будуть готовими мирно співіснувати з людьми з обмеженими 
можливостями здоров’я. Це може призвести до непорозуміння і, як резуль-
тат, до конфліктних ситуацій. Саме тому вчені стали шукати шляхи вирі-
шення цих проблем. Першим кроком до вирішення цього питання стала ін-
теграція дітей з особливими освітніми потребами у масові заклади освіти, 
яка згодом переросла у явище інклюзії. Досить важливою подією для за-
провадження та розвитку феномену в Україні стало створення Всеукраїн-
ського фонду «Крок за кроком». Місією ВФ «Крок за кроком» є сприяння 
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втіленню освітніх реформ із реалізації особистісно орієнтованої, інклюзи-
вної освітньої моделі з активним залученням сімей і громад шляхом прове-
дення тренінгів для освітян, батьків, представників громадських організа-
цій; ініціювання та реалізація проектів, спрямованих на забезпечення рів-
ного доступу до якісної освіти для всіх дітей, включаючи дітей з особли-
вими освітніми потребами тощо. [4] На сайті ВФ можна знайти досить ба-
гато корисної інформації щодо запровадження та розвитку інклюзії в Укра-
їні. Разом із вітчизняними науковцями ВФ «Крок за кроком» робить вели-
кий внесок у створення теоретичних відомостей про інклюзивну освіту. 
За участі цього фонду розробляються спеціальні навчально-методичні ма-
теріали (посібники), які мають допомогти вчителям і вихователям покра-
щити процес навчання. 

Розглядаючи спеціальну та інклюзивну освіти, можна помітити 
як переваги, так і недоліки. Безумовно, інклюзивна освіта є інноваційною, 
вона має досить велику кількість переваг, але не можна закривати очі на 
той факт, що у деяких випадках, спеціальна освіта є кращою для дітей зі 
спеціальними освітніми потребами. При виборі інклюзивної форми на-
вчання батькам таких дітей слід звернути увагу на декілька факторів: 

• чи дозволяє здоров’я дитини зі спеціальними освітніми потребами 
навчатися у масовій школі (в умовах інклюзії); 

• чи наявні у школі всі необхідні умови для навчання дитини зі спе-
ціальними освітніми потребами; 

• чи бажає дитина зі спеціальними освітніми потребами навчатися 
у загальноосвітній школі. 

У свою чергу, щоб давати якісні знання та допомагати дитині з особ-
ливими освітніми потребами повноцінно розвиватися, вчитель загальноос-
вітньої школи повинен бути досить компетентним не тільки у своєму на-
вчальному предметі, а й у питаннях інклюзії, в деякій мірі медицини, пси-
хології, етики, соціології та спеціальної педагогіки. Також вчитель повинен 
постійно шукати, вивчати та запроваджувати шляхи покращення своєї 
професійної діяльності. Основною задачею сучасного педагога є підготов-
ка підростаючого покоління до життя в інформаційному суспільстві, яке 
характеризується мінливістю та швидким темпом появи нових знань (ін-
формації), а звідси виникає гостра необхідність у нових професіях, постій-
ному підвищенні кваліфікацій і, як наслідок, вмінні вчитися все життя. 
Як відомо, причиною інформатизації суспільства стала науково-технічна 
революція, котра призвела до створення інноваційних технічних засобів, 
які заполонили людство й успішно використовуються в усіх сферах людсь-
кої діяльності. На сьогоднішній день, використання ІКТ під час освітнього 
процесу стало досить популярним та ефективним. За словами Г. Г. Пінчук 
та О. В. Титар, використання мультимедії (ІКТ) сприяє: 

• індивідуалізації навчально-виховного процесу з урахуванням рівня 
підготовленості, здатностей, інтересів і потреб учнів; 



345 

• зміні характеру пізнавальної діяльності учнів у бік її більшої само-
стійності та пошукового характеру; 

• стимулюванню прагнення учнів до постійного самовдосконалення 
та готовності до самостійного перенавчання; 

• посиленню міждисциплінарних зв’язків у навчанні, комплексному 
вивченню явищ і подій; 

• підвищенню гнучкості, мобільності навчального процесу, його по-
стійному і динамічному відновленню; 

• зміні форм і методів організації позанавчальної життєдіяльності 
учнів та організації їхнього дозвілля. [5] 

Разом з тим ІКТ дають можливість розвивати творче мислення, що 
є досить важливим складником навчання дитини. Саме цю гіпотезу вису-
вають В. В. Борисов та С. В. Борисова: «…людина з недостатньо розвине-
ним творчим мисленням надалі має труднощі у сприйнятті світу, що пос-
тійно ускладнюється, в прийнятті рішень у нестандартних ситуаціях, 
не здатна вловлювати зв’язки між поняттями і явищами, які бодай най-
менше відрізняються від звичних». [6] Але слід звернути увагу і на те, що 
ІКТ можуть також допомогти педагогу в роботі з дітьми зі спеціальними 
освітніми потребами. Науковці зазначають низку переваг, які з’являються 
під час використання ІКТ у своїй професійній діяльності: 

• можливість вийти за межі традиційних методів навчання; 
• додаткова мотивація навчальної діяльності, особливо у випадках, 

коли інші засоби безсилі; 
• принципово нові «обхідні шляхи» для формування, розвитку 

й удосконалення корегованих функцій; 
• проектування нових змістових напрямків; 
• розширення можливостей використання різних аналізаторних сис-

тем у процесі роботи; 
• створення під час занять різноманітних ситуацій спілкування; 
• привчання дитини самостійності у навчанні та самоконтролю; 
• розвиток дрібної моторики у дитини; 
• оволодіння дитиною основами комп’ютерної грамоти. [7] 
Без сумніву, запровадження ІКТ в освітній процес має відбуватися 

з урахуванням наявних дефектів. Наприклад, найкращою для дітей зі слу-
хомовленнєвими порушеннями вважається програма «Живий звук», яка 
є аналогом закордонної програми Speechviewer 1.0 («Видима мова», вер-
сія 1.0). Вона складається з низки спеціальних корекційних та розвиваючих 
вправ (модулів) і тематичних додатків. [8] На жаль, окрім слухомовленнє-
вих порушень, існують й інші дефекти, які ускладнюють процес навчання. 
Але, як було зазначено раніше, право на освіту – одне з фундаментальних 
прав людини, яке має виконуватись, не залежно від труднощів, що поста-
нуть на шляху його реалізації. Згідно з положенням про спеціальні класи 
для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх 
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навчальних закладах навчально-виховний процес у спеціальних класах 
здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного 
на основі типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навча-
льних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розу-
мового розвитку, затверджених Міністерством освіти і науки України. [9] 
В них зазначається, що всі діти, окрім учнів із складними вадами розвитку 
та розумовою відсталістю, повинні вивчати предмет «Іноземна мова». От-
же, перед вчителями англійської мови загальноосвітніх шкіл стоїть важли-
ва задача – не тільки навчити дитину англійської мови, а ще і полегшити 
процес навчання звичайним учням та дітям з особливими освітніми потре-
бами. Одним зі шляхів полегшення процесу навчання англійської мови 
є використання ІКТ. Як відомо, ІКТ поділяються на декілька видів. В осві-
тньому процесі найчастіше використовують такі різновиди ІКТ: 

• електронні підручники та посібники, які демонструються за допо-
могою комп’ютера та мультимедійного проектора; 

• електронні енциклопедії та довідники; 
• комп’ютерні тренажери та програми тестування; 
•  освітні ресурси Інтернету; 
• DVD и CD-диски з різними освітніми матеріалами; 
• відео- та аудіотехніка; 
• навчально-наукові роботи і проекти. [10] 
Варто відмітити, що можливостей використання ІКТ у процесі на-

вчання англійської мови досить багато. Як відомо, краще засвоюється і за-
пам’ятовується та інформація, яка була розрахована на сприйняття декіль-
кома органами чуття. Вчитель може демонструвати різні діаграми, таблиці, 
анімації, графічні малюнки, фото тощо під час пояснення нового матеріа-
лу. Таким чином, він буде більш доступним та цікавим і, як результат, буде 
краще сприйматися дітьми. Однією з важливих задач під час навчання уч-
нів англійської мови є формування розуміння іноземної мови на слух 
і вміння чітко та правильно, з дотриманням фонетичних правил, вислов-
лювати свої думки. Головними помічниками при реалізації цієї задачі мо-
жуть стати як і перегляд фільмів/мультфільмів, так і прослуховування діа-
логів чи пісень іноземною мовою.  

Виховання різносторонньо розвиненої, культурної особистості пос-
тає ще одним важливим завданням перед вчителем англійської мови. 
При вивченні реалій англомовних країн, можуть стати у нагоді сучасні пі-
сні, інтернет-сайти, різноманітні відеоролики, наприклад, віртуальні екс-
курсії у музеї світу, палаци, пам’ятки архітектури тощо. Таким чином, зви-
чайна дитина буде краще засвоювати інформацію, разом з тим покращить-
ся рівень сприймання мови на слух, сформуються всі види мовленнєвої ді-
яльності, розвиватимуться креативне мислення тощо. Рівень засвоєння на-
вчального матеріалу і знання учнів вчитель може перевіряти шляхом тес-
тування на комп’ютерах.  
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Інноваційним видом діяльності, за який учні можуть отримати дода-
ткову оцінку, є індивідуальна (групова) творча робота (проект) з викорис-
танням ІКТ. Робота над проектом дозволить розвинути вміння самостійно 
знаходити, аналізувати, перероблювати інформацію, подавати її в іншому 
вигляді, творчо підходити до виконання завдання, розвинути креативність, 
гнучкість та критичність мислення. Також з’явиться вміння працювати 
у команді.  

Як вже зазначалося раніше, вчитель повинен враховувати особливос-
ті кожної дитини під час викладання предмету. На жаль, на сьогоднішній 
день не існує спеціальних програм з англійської мови, типу «Живий звук», 
які б допомагали дитині зі слухомовленнєвими порушеннями вивчити іно-
земну мову на такому рівні, на якому б її розуміли іноземці. Але поки 
не з’явилися такі програми, можна користуватися тими засобами, які зараз 
наявні. Наприклад, при вивченні нових слів, вчитель може створити презе-
нтацію, де будуть написані ці слова, транскрипція, переклад й ілюстрація 
до слова. Таким чином вчитель буде проговорювати слово, а дитина – ба-
чити його візуально. Можливе також використання автентичних відео- або 
аудіозаписів. За допомогою цих засобів дитина буде чути носія мови, тобто 
ідеальний зразок, і прагнути до оволодіння мовою на такому ж рівні. Якщо 
у дитини порушення зору, можна також використовувати різні мультиме-
дійні засоби, наприклад показувати на великому екрані відеоролики 
чи графічні малюнки, у презентаціях можна збільшити шрифт. Не-
від’ємним складником навчання такого учня є використання спеціальної 
клавіатури з насічками, що дозволить друкувати текст, якщо він не в змозі 
писати його від руки через порушення зору. Ще одним помічником у на-
вчанні стануть програми, за допомогою яких озвучується написана на ек-
рані інформація. Так, для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату 
також можливе полегшення процесу навчання за допомогою використання 
ІКТ шляхом запровадження спеціального комп’ютерного обладнання, на-
приклад, клавіатури з підвищеною чутливістю або зі збільшеними клаві-
шами. Можуть застосовуватися спеціальні пальцеві датчики тощо. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Консеквенцією 
в даній статі є розуміння того, що у більшості випадків інклюзивне на-
вчання є більш ефективним видом здобуття освіти для дітей з особливими 
освітніми потребами. Є необхідність запровадження найкращих шляхів ре-
алізації цього виду освіти в Україні. Одним із шляхів вирішення даного 
питання є використання ІКТ під час навчання дітей зі спеціальними освіт-
німи потребами в умовах інклюзії. Очевидно, що використання ІКТ 
на уроках англійської мови сприяє підвищенню інтересу дітей до предме-
ту, а також полегшенню засвоєння інформації дітьми зі спеціальними осві-
тніми потребами. На жаль, на сьогоднішній день відсутні спеціальні про-
грами з англійської мови, які розраховані на таких учнів, але є можливість 
використовувати різні ІК-засоби для удосконалення корекційної та навча-
льної роботи учнів. Доведено, що використання ІКТ формує та розвиває 
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пошуково-дослідницькі та комунікативні навики, а також креативне, гнуч-
ке та критичне мислення. У перспективі подальших досліджень вбачається 
розробка методики викладання англійської мови з використанням ІКТ в за-
гальноосвітніх школах в умовах інклюзії. 
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Анотація. У статті висвітлено роль навчання, зміст уроків фізики 

для розвитку пізнавальної активності осіб з вадами розумового розвитку. 
Навчання є основним шляхом корекції недорозвитку психіки дітей з пси-
хофізичними вадами, оскільки знаходиться у нерозривній єдності: навчан-
ня, виховання, розвиток. Пізнавальна активність є однією з важливих рис 
особистості, оскільки вона виступає основою розвитку самостійності, тво-
рчої навчально-пізнавальної діяльності, розкриття її вподобань і здібнос-
тей, формується і розвивається під час навчання. У статті надано обґрунту-
вання експериментального дослідження особливостей пізнавальної актив-
ності розумово відсталих учнів на уроках фізики, визначені завдання 
та методика констатувального експерименту виявлення рівня сформовано-
сті пізнавальної активності розумово відсталих учнів на уроках фізики. 

Ключові слова: навчання, розумово відсталі учні, фізика, пізнавальна 
активність, самостійність, інтерес.  

 
Аннотация. В статье освещена роль обучения, содержание уроков 

физики для развития познавательной активности лиц с недостатками умст-
венного развития. Автором отмечено, что обучение является основным пу-
тем коррекции недоразвития психики детей с психофизическими недостат-
ками, поскольку находится в неразрывном триединстве: обучение, воспи-
тание, развитие. Познавательная активность является одной из важных 
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черт личности, поскольку она выступает основой развития самостоятель-
ности, творческой учебно-познавательной деятельности, раскрытия ее пре-
дпочтений и способностей. В статье определены задачи и методика конс-
татирующего эксперимента выявления уровня сформированности познава-
тельной активности умственно отсталых учащихся на уроках физики.  

Ключевые слова: обучение, умственно отсталые учащиеся, физика, 
познавательная активность, самостоятельность, интерес.  

 
Summary. The article presents the role of learning, the contents of Phys-

ics lessons for the development of cognitive activity of the mentally retarded 
persons. The author considers that learning is the basic way of correction of un-
derdevelopment of psychics of the children with disabilities as it is an indissolu-
ble trinity: training, education and development.  Cognitive activity is one of the 
important features of personality as it is the basis of the development self-
determination, creative and learning activity, the disclosure of preferences and 
abilities. In the article, the tasks and methods of stative experiment of identifica-
tion of the level of the level of the formation of cognitive activity of mentally 
retarded pupils at physics lessons are defined.  

Keywords: learning, mentally retarded pupils, Physics, cognitive activity, 
self-determination, interest.  

 
Постановка проблеми та її актуальність. В Україні кожна особа 

з обмеженими можливостями здоров’я має право на доступну їй освіту 
з метою отримання таких знань, умінь і навичок, які допоможуть у пода-
льшому житті успішно реалізувати свої громадянські права, компетенції, 
набути соціальний статус, який відповідатиме вимогам суспільства до сво-
їх громадян. Вирішення цих завдань пов’язане, перш за все, зі змістом 
освіти як одного з основних засобів розвитку особистості, формування її 
базової культури. У корекційній педагогіці зміст освіти визначається як 
система знань, умінь і навичок, оволодіння якими забезпечує корекцію 
психофізичних порушень та психофізичний розвиток школярів, їх готов-
ність до післяшкільної соціальної адаптації у державному просторі. 

Одним з найважливіших завдань системи корекційної освіти є підго-
товка дитини з психофізичними вадами до повноцінного життя у стрімко 
змінюваних сучасних соціально-економічних умовах. Певні відхилення 
у фізичному та розумовому розвитку учнів спеціальної школи створюють 
труднощі у досягненні загальної освітньо-виховної мети, породжують су-
перечності між прагненнями учнів і їхніми можливостями. Саме тому про-
цес навчання і виховання дітей із психофізичними вадами має чітку корек-
ційну спрямованість. Корекція дефектів психофізичного розвитку учнів, 
розвиток їхньої особистості здійснюється у процесі всієї роботи спеціаль-
ної школи, при цьому окремої програми корекції не існує, тому вона 
проводиться на навчальному матеріалі всіх предметів, у повсякденному 
житті. Педагогічні прийоми корекційної роботи спрямовані на стимулю-
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вання компенсаторних процесів розвитку дітей із психофізичними вадами, 
що призводить до формування у них нових позитивних якостей.  

Навчання є основним шляхом корекції недорозвитку психіки дітей 
із психофізичними вадами, оскільки знаходиться у нерозривній єдності 
з вихованням і розвитком і може бути спрямованим також на формування 
новоутворень особистості дитини. Успішне виконання завдань спеціальної 
школи можливе лише тоді, коли всі педагогічні заходи спрямовуватимуться 
на послаблення або подолання психічних та фізичних недоліків учнів, на 
їхній подальший цілісний особистісний розвиток. Саме тому в теорії 
та практиці корекційної педагогіки вживається термін корекційно-
розвивальна робота або корекційно-розвивальний процес навчання [6, с. 56.]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У спеціальній педагогіці 
проблема розвитку пізнавальної активності дітей із вадами психофізичного 
розвитку є однією з головних. Перед спеціальною школою постає завдання 
виховати соціально активну особистість, яка може самостійно орієнтува-
тися в потоках різноманітної інформації, використовуючи набуті знання 
та досвід, новітні комп’ютерні технології, вміння користуватися 
комп’ютером. Тобто спеціальна школа створює умови для успішного на-
вчання, розвитку та виховання дитини, яка потребує корекції розумового 
розвитку, таким чином, щоб у неї пізнавальна активність була стійкою ри-
сою особистості (І. Дмитрієва, І. Єременко, В. Липа, С. Миронова, 
В. Синьов та ін.). Питанням формування та розвитку пізнавальної активно-
сті розумово відсталих учнів займалися Г. Дульнев, І. Єременко, В. Липа, 
В. Лубовський, Г. Мерсіянова, С. Миронова, В. Петрова, М. Перова, 
С. Рубінштейн, В. Синьов, І Соловйов, О. Хохліна, Ж. Шиф та ін., які були 
засновниками спеціальної психолого-педагогічної науки. Пізнавальна ак-
тивність є однією з важливих рис особистості, оскільки вона виступає ос-
новою розвитку самостійності, творчої навчально-пізнавальної діяльності, 
розкриття її вподобань і здібностей. Одним з головних завдань спеціальної 
школи, як зазначає І. Єременко, є навчання розумово відсталих дітей за-
стосовувати знання на практиці. Знання, в свою чергу, сприяють форму-
ванню в учнів свідомого користування уміннями й навичками [2, с. 21]. 
Процес навчання в допоміжній школі має чітко визначену корекційну 
спрямованість. Це означає, що кожна тема, яка вивчається в школі, кожний 
метод і прийом, використаний учителем при цьому мають не тільки сприя-
ти оволодінню учнів знаннями, відпрацюванню умінь та навичок, а й ви-
правленню певних вад психофізичного розвитку: сприймань, уявлень, мо-
влення, мислення тощо [2, с. 23]. 

Розвиток пізнавальної активності розумово відсталих учнів – це три-
валий процес, що потребує застосування спеціальних форм та методів на-
вчання, навіть якщо враховувати те (за Л. Виготським), «що діти з пору-
шеннями психофізичного розвитку розвиваються за тими ж закономірнос-
тями, що й нормальні, зокрема: психічний розвиток має поетапний харак-
тер, і кожен етап завершується формуванням новоутворень, які є основою 
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для подальшого розвитку. Динаміка розвитку нормальної та аномальної 
дитини підпорядковується єдиним загальним закономірностям, при цьому 
кожен вид психофізичних порушень характеризується своїми специфічни-
ми особливостями» [1, с. 46]. Проте є й загальні особливості пізнавальних 
процесів для аномального розвитку дитини, яка страждає на розумову від-
сталість. У руслі нашого дослідження ми враховували наступні порушення 
розумово відсталих дітей: сприймання, увага, уявлення, пам'ять, мислення, 
мовлення, інтелектуальна працездатність, мотиваційна сфера та інтереси, 
оволодіння досвідом, практична діяльність.  

Поняття «пізнавальна активність» у корекційній педагогіці пов’язане 
з проблемою активізації навчальної діяльності школярів з розумовими ва-
дами. У працях Л. Бересневої, В. Бондаря, Л. Гнатюка, І. Грошенкова, 
І. Єременка, С. Кудріної, С. Миронова, Н. Морозової, М. Перової, В. Си-
ньова та ін. досліджені мотиви навчальної діяльності учнів з інтелектуаль-
ними вадами, запропоновано методи і прийоми її активізації, вивчені пі-
знавальні інтереси аномальних дітей. Як зазначають науковці, застосуван-
ня знань на практиці – один із важливих засобів активізації навчальної дія-
льності учнів, тому що при виконанні практичних завдань учні з порушен-
нями розумового розвитку наочно переконуються у необхідності знань у 
житті людини. 

І. Єременко розглядав питання організації навчальної діяльності уч-
нів з розумовими вадами на основі підвищення їх пізнавальної активності. 
Основні завдання дослідження полягали у з’ясуванні можливостей органі-
зуючої та регулюючої функції уроку як комплексу педагогічних вимог, 
а також у визначенні педагогічних умов, завдяки яким управління та кері-
вництво навчальною діяльності учнів сприяло б однозначному розвитку 
їх самостійності й активності. Науковець зазначає, що у навчальній роботі 
результат залежить від часу її протікання та від таких обставин, як робоча 
установка учня, ступінь розвитку у нього потреб, інтересів та стимулів, рі-
вня працездатності, зусиль, які спрямовані на подолання дії стомлення, рі-
вня розвитку у школярів знань та вмінь, які необхідні для активної участі 
у навчальному процесі.  

Відомо, що у навчальній діяльності розумово відсталі діти реалізу-
ють свої власні потреби у самоствердженні, самоповазі тощо. Проте пору-
шення інтелектуального розвитку спричиняє певні труднощі у задоволенні 
цих потреб, внаслідок чого ставлення до навчання у них може мати різне 
афективне забарвлення. Це, як результат, сприятиме виникненню різного 
ставлення учнів до навчання. Відповідно, для формування позитивного 
ставлення розумово відсталих учнів до навчальної діяльності слід врахову-
вати особливості їхнього психофізичного розвитку [8, с. 204]. 

Науковці В. Бондарь, І. Єременко, В. Липа, К. Турчинська, Л. Вавіна, 
В. Синьов та інші вказують, що пізнавальна діяльність дітей з інтелектуа-
льними вадами і дітей з нормальним інтелектом ґрунтується на однакових 
законах теорії пізнання. Проте учні допоміжної школи внаслідок порушен-



354 

ня в них аналітико-синтетичної діяльності кори великих півкуль мозку 
стикаються з труднощами під час виконання таких операцій, як абстрагу-
вання та узагальнення фактичного матеріалу. Розумово відсталі діти часто 
не здатні самостійно проаналізувати предмет та явище, виділити в ньому 
істотні ознаки і на цій основі зробити висновки й узагальнення. У цієї ка-
тегорії дітей обмежені можливості щодо використання набутих знань 
у практичній діяльності.  

Проблема розвитку пізнавальної активності розумово відсталих уч-
нів пов’язана з проблемою ставлення їх до навчання, проблемою мотивації 
навчальної діяльності. Проблеми мотивації та ставлення учнів спеціальних 
шкіл до навчання вивчали В. Бондар, І. Єременко, В. Єрещенко, 
Н. Коломінський, В. Лубовський, Н. Морозова, Т. Розанова, Н. Слєпова, 
Л. Солнцева, Н. Стадненко, І. Ушакова та ін. Так, зокрема, В. Єрещенко 
досліджувала рівень сформованості мотивації навчання в залежності 
від соціальних умов, в яких перебуває дитина. Н. Коломінський розглядав 
шляхи формування пізнавальних інтересів в учнів спеціальної школи. 
Н. Стадненко досліджувала проблему формування позитивного ставлення 
розумово відсталих учнів до навчально-трудової діяльності.  

Уявлення про шляхи впливу навчання на розвиток дитини розкрива-
ється завдяки двом рівням розвитку (за Л. Виготським). Перший – рівень 
актуального розвитку, який відбувається у результаті вже завершених цик-
лів розвитку і знаходить своє відображення у самостійному вирішенні ди-
тиною інтелектуальних завдань. Другий рівень – зона найближчого розви-
тку, яка засвідчує про хід тих процесів, які характеризуються станом ста-
новлення і тільки ще складаються (дозрівають). Навчання, спираючись 
не стільки на дозрілі функції, скільки на ті, як ще дозрівають, висуває на-
перед розвиток. Навчання складає зону найближчого розвитку, а потім во-
но переходить у сферу актуального розвитку.  

У монографії В. Лозової визначено, що пізнавальна активність вклю-
чає якості, що притаманні мислевій, розумовій та інтелектуальній активно-
сті. Так мислева активність відображає потреби суб’єкта зрозуміти, пізна-
ти, пояснити щось нове, невідоме, що вимагає здійснення операцій мис-
лення: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, систематизації. Резуль-
тати мислення знаходять вияв у судженнях, умовиводах. Розумова актив-
ність характеризує індивіда з боку здійснення процесів сприймання інфор-
мації, уваги, пам’яті, уяви та ін. Інтелектуальна активність особистості 
пов’язана з якостями її розуму і залежить від його глибини (ступінь прони-
кнення в сутність явищ), широти (залучення знань із інших галузей), гнуч-
кості (здатність відмовитись від відомих зв’язків, створення нових), крити-
чності, доказовості (особиста оцінка подій, фактів, глибоке обґрунтування 
своєї точки зору, об’єктивність), самостійності, логічності [5, с. 31].  

Питанням навчально-виховного процесу на уроках фізики в допомі-
жній школі займалися Л. Береснева, В. Бондар, Л. Гнатюк, І. Заяць, 
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М. Перова, В. Цесельський та ін. При цьому, як зазначають дослідження 
Г. Дульнєва, Ж. Шиф, Б. Пинського, В. Корвяліса, О. Ковальової, Г. Мерсі-
янової, вивчення елементів фізики тісно пов’язане з різноманітною прак-
тичною діяльністю учнів, що сприяє свідомому засвоєнню знань та корек-
ції недоліків розвитку. Вивчення розділу фізики з навчального предмету 
«Фізика та хімія у побуті» в спеціальній школі набуває важливого значен-
ня, бо опанування фізичними знаннями у сукупності з іншими навчальни-
ми дисциплінами допоміжної школи відіграє важливе значення 
у підготовці учнів з інтелектуальними порушеннями до життя в сучасному 
світі, а також у формуванні їх загального світогляду. Уроки фізики в допо-
міжній школі мають чимале значення для розвитку розумово відсталої ди-
тини. На цих уроках вчителя продовжують навчати, виховувати, розвивати 
пізнавальну активність, проводити корекційну роботу. Фізика як навчаль-
ний предмет є обов’язковою ланкою навчального нормативу спеціальної 
школи, який повинен здобути розумово відсталий учень. Уроки фізики 
мають вагоме освітнє та виховне значення для школярів із порушеннями 
психофізичного розвитку. Під час навчання фізики у розумово відсталих 
дітей формується світогляд, здійснюється розвиток пізнавальної діяльнос-
ті, корекція психіки, збагачується чуттєвий досвід. У процесі знайомства 
з фізичними властивостями речовин в учнів розвивається спостережли-
вість, уявлення, мовлення і мислення, вони вчаться установлювати найва-
жливіші причинно-наслідкові відношення та зв’язки. Вивчення фізики як 
навчального предмету в допоміжній школі має на меті забезпечити учнів 
системою фізичних знань, умінь і навичок, розвивати та нормувати пізна-
вальні можливості, зокрема процес мислення, з тим щоб підготувати 
до практичної діяльності після завершення шкільного навчання. Водночас 
зміст фізичного матеріалу дає великі можливості для здійснення корекції 
вад пізнавальної діяльності розумово відсталих учнів, зокрема, розвитку 
в них пізнавальних інтересів і уваги, збагачення словникового запасу но-
вими назвами, термінами, удосконалення розмовного мовлення [10, с. 5].  

Знайомство учнів з найпростішими фізичними явищами і процесами 
дозволяє дати початкові політехнічні знання, виробити в них життєво не-
обхідні вміння і навички, які ґрунтуються на знаннях властивостей речо-
вин, фізичних закономірностей, необхідних для самостійної трудової дія-
льності. Набуті знання з фізики знадобляться учням у подальшому післяш-
кільному навчанні, де вони будуть опановувати майбутню професію. 

Мета і завдання дослідження. Експериментальне дослідження було 
спрямоване на визначення стану вихідного рівня розвитку пізнавальної ак-
тивності учнів спеціальної школи на уроках фізики.  

Виклад основного матеріалу. З метою виявлення рівня розвитку пі-
знавальної активності учнів нами було проведено констатувальний експе-
римент, у якому брали участь учні 7-х та 9-х класів як спеціальної, так і за-
гальноосвітньої шкіл. У цьому руслі нами проводилось дослідження сфор-
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мованості таких компонентів пізнавальної активності: мотиваційно-
емоційного, когнітивного, практичного. Мотиваційно-емоційний компо-
нент визначає ступінь сформованості настанови на керування власною по-
ведінкою, міру прагнення розумово відсталих учнів набути досвід саморе-
гуляції під час навчання фізики. Показниками мотиваційно-емоційного 
компоненту є позитивне ставлення до самовдосконалення та саморегуляції, 
ступінь сформованості здатності до самостійного цілевизначення, мотива-
ції досягнення визначеної мети, потреби в накопиченні та реалізації досві-
ду саморегуляції, інтерес до навчання фізики, характер процесу діяльності. 

Когнітивний компонент включає вміння оперувати розумовими опе-
раціям, якість знань. Показниками цього компоненту є рівень якості теоре-
тичних знань, вміння установлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити 
висновки, узагальнювати.  

Практичний компонент включає вміння застосовувати набуті знання 
у практичній діяльності. Саме формування цього компоненту є важливим 
для розумово відсталих учнів, що відобразиться у подальшій соціалізації 
осіб цієї категорії. Показниками сформованості компоненту є вміння роз-
в'язувати надане завдання, виконувати практичні та лабораторні роботи, 
досліди. 

Досягнення поставленої мети здійснювалося за допомогою вирішен-
ня наступних завдань: 

1. Розробити методику констатувального експерименту. 
2. Визначити та практично перевірити критерії пізнавальної активно-

сті розумово відсталих учнів 7–9-х класів. 
3. Визначити рівні розвитку пізнавальної активності розумово відс-

талих учнів 7-9-х класів на уроках фізики. 
Для вирішення завдань констатувального експерименту були вико-

ристані такі методи: анкетування, тестування, бесіди, спостереження, ана-
ліз практичних, самостійних та контрольних робіт та ін. 

Саме все це нами було враховано при означені основних показників, 
за якими ми оцінювали ступінь прояву пізнавальної активності:  

♠ наявність інтересу та мотивації до навчального предмету «Фізи-
ка» (за ступенем прояву: ситуативний, відносно стійкий, стійкий) і моти-
вації; 

2) якість знань з фізики розумово відсталих учнів 7–9-х класів (пра-
вильність, повнота, усвідомленість, застосування знань);  

3) володіння прийомами розумової діяльності здійснити аналіз, син-
тез, порівняння, абстрагування, узагальнення, робити висновки тощо; 

4) прояв самостійності учня у навчальній діяльності на уроках фізики; 
Ми оцінювали показники прояву пізнавальної активності, що харак-

теризують розумову активність, та емоційного характеру. До прояв, що ха-
рактеризують розумову (мислеву) активність учнів, нами були віднесені 
запитання учнів, намагання брати за власним бажанням, а не за вказівкою 
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учителя, участь в обговоренні питання (доповнювати його або виправити 
відповідь учнів), увага, характер процесу діяльності.  

Запитання учнів є результатом активного і глибокого пізнавального 
процесу, що засвідчує фізичні знання, розумову активність школярів, на-
магання проникнути в сутність об’єкта вивчення явища, події, зміст навча-
льного предмета. Високий рівень розвитку пізнавальної активності харак-
теризується намаганням усвідомити першопричину, знайти відповіді 
на ті запитання, які зацікавили, і це стає потребою. Так, намагання учнів 
проявлялися у формі власного бажання, а не за вказівкою вчителя, брати 
участь в обговоренні питання, доповнювати та виправляти відповіді одно-
класників. У цьому випадку ознакою наявності у школярів пізнавальної ак-
тивності нами враховувалися підняті руки, кількість і характер відповідей 
учнів. Також показником пізнавальної активності на уроці була увага, де ча-
сті відволікання учнів на уроці та зауваження вчителя є негативним показ-
ником ставлення учнів до предмета, відсутності пізнавальної активності. 

При спостереженні за навчальним процесом на уроках фізики ми зо-
середжували увагу на характері процесу діяльності учнів:  

- готовність до дії чи байдужність до завдання;  
- рівень виконання пізнавального завдання: самостійно, за прикла-

дом, шляхом переписування з дошки готового розв'язку;  
- ставлення до процесу своєї діяльності: уважний чи розсіяний, заці-

кавлений чи байдужий;  
- результат виконаного пізнавального завдання: глибина, обґрунто-

ваність, оригінальність або вузькість і примітивність у підході.  
При цьому прояв самостійності учня у навчальній діяльності на уро-

ках фізики ми оцінювали за такими критеріями:  
- потребує постійної допомоги;  
- виконує зі значною допомогою; 
- виконує з незначною допомогою; 
- виконує без допомоги. 
Прояви емоційного характеру пізнавальної активності учнів на уро-

ках фізики означались у мовних реакціях, підказках, обміні думками із су-
сідами по парті. Зазвичай ці реакції пов’язані з появою чогось нового, того, 
що здивувало уяву школяра, або коли звичайний об’єкт чи явище учень 
побачив у новій інтерпретації, яка поповнила його знання про цей об’єкт 
чи явище. Також ми враховували особливі емоційні реакції післядії: тиша, 
що свідчило про схвильованість, захопленість висловленими думками, су-
дженнями, або навпаки відволікання від навчання, бесіди, спроби зірвати 
урок. 

Для виявлення вихідного рівня знань учнів 7–9-х класів з фізики на-
ми була розроблена адаптована методика до «Методики з конвертами» 
(за Г. Щукіною). За цією методикою учням пропонувались конверти, які 
містили завдання з вивчених раніше тем курсу фізики. Учні самостійно 
обирали саме той конверт, відповіді на завдання в яких, за їх думкою, вони 
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знали краще, ніж на інші. Так, учням 7-го класу у ІІ-й чверті пропонува-
лись завдання, які вони вивчали у І-му семестрі, у 8-му класі школярі мали 
можливість обрати конверт з вивчених тем як у 7-му так і 8-му класах, 
для учнів 9-го класу після вивчення курсу фізики завдання були складені 
за темами всього курсу цього навчального предмету. Якщо учень, обравши 
конверт, був не в змозі відповісти на питання, учитель допомагав йому, на-
водячи наштовхуючи запитання. Також для визначення якості знань ми 
провели тестування у вигляді «визнач правильну відповідь до поняття», 
враховували результати поточного оцінювання знань, виконання самостій-
них та контрольних робіт, усну перевірку знань на уроках фізики. З деяки-
ми учнями було проведено тестування, питання були оформлені за допо-
могою комп’ютера, зокрема Microsoft Word, та подані, використовуючи 
програму Microsoft PowerPoint. Завдяки такому тестування нами було од-
разу констатовано, який рівень якості знань учнів з предмету «Фізика». 
При наявності складностей, запропонована допомога у вигляді «наштов-
хуючих питань». Діти мали можливість прийняти цю допомогу повністю, 
або частково чи зовсім відмовитись.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Наступний етап 
дослідження буде спрямований на обробку отриманих даних визначення 
рівня розвитку пізнавальної активності розумово відсталих учнів на уроках 
фізики.  
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Анотація. Основна мета наукового дослідження, що викладено 

у статті, полягає у розробці та апробації етапної системи корекційного фізич-
ного виховання учнів із розладом мовлення, яка поєднує форми фізичної 
культури і логопедичний вплив. У роботі представлена структура операцій-
но-пізнавального етапу фізичного виховання корекційної спрямованості 
з урахуванням когнітивних, аксіологічних і праксіологічних компонентів 
формування функціональних систем рухової діяльності означених учнів. 

Ключові слова: учні, розлад мовлення, рухові функції, фізична коре-
кція, програмований підхід. 

 
Аннотация. Основная цель научного исследования, изложенного 

в статье, заключается в разработке и апробации этапной системы коррекци-
онного физического воспитания учеников с нарушением речи, которая 
включает сочетание форм физической культуры и логопедического влия-
ния. В работе представлена структура операционно-познавательного этапа 
физического воспитания коррекционной направленности с учетом когнити-
вных, аксиологических и праксиологических компонентов формирования 
функциональных систем двигательной деятельности указанных учеников. 

Ключевые слова: ученики, нарушение речи, двигательные функции, 
физическая коррекция, программированный подход. 

 
Summary. The primary purpose of scientific research presented in the 

article, consists in development and approbation of a stage system of correction 
physical education children with violation of speech function, which includes 
combination of forms of physical culture and speech therapy influence. The 
structure of the operation-cognitive stage of physical education of correction 
orientation is in-process presented taking into account the cognitive, axiological 
and praksiological components of forming of the functional systems of motive 
activity of the marked children. 
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Постановка проблеми та її актуальність. Значна активізація соціа-

льної політики в напрямку її гуманізації та демократизації, відродження 
духовності й національної самосвідомості, швидкий розвиток техніки та 
технології, інтелектуалізація праці – все це потребує створення для дітей 
з розладом мовлення (РМ) таких умов, за яких вони могли б стати корис-
ними громадянами своєї держави, фізична досконалість, освіченість і соці-
альний статус яких задовольняє вимоги суспільства. 

Одним із ефективних засобів всебічного розвитку особистості учнів 
з розладом мовлення, їх фізичної та соціальної реабілітації є фізична куль-
тура в органічному поєднанні з логопедичною роботою. 

Встановлено, що порушення мовлення негативно впливає на психіч-
ний розвиток дитини, на розвиток її рухової діяльності та спілкування, 
на морфо-функціональний стан опорно-рухового апарату, координацію ру-
хів, моторно-вісцеральну та вісцеро-моторну регуляцію [1, 3]. Вплив інди-
відуально дозованих фізичних вправ та навантажень забезпечує їх норма-
лізацію, корекцію та компенсацію, але тільки за умови програмованого, 
з використанням методичних приписів алгоритмічного типу, підходу у ро-
зробці реабілітаційних програм [4, 5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основу моделі фізичної 
та соціально-педагогічної реабілітації учнів з РМ складає етапна системати-
зація її структурних компонентів. Структура і склад корекційно-виховного 
процесу повинні бути організовані та реалізовані таким чином, щоб забез-
печити виникнення спеціальних психолого-педагогічних, мовленнєвих, ру-
хових та корекційних умов формування функціональних систем психічної 
та рухової діяльності: домінуюча в конкретний момент корекційної роботи 
(за каузальним типом) позитивна дидактико-реабілітаційна мотивація; зна-
кова та мовленнєва форма свідомої репрезентації інформації адекватно ко-
рекційним завданням; ситуативна аферентація, що відповідає конкретному 
корекційному завданню з використанням мовлення (команди, вказівки, по-
няття, визначення, оцінка, аналіз та ін.) та різних рухових дій; пускова афе-
рентація, пам’ять, руховий досвід, рівень досконалості моторно-
вісцеральної регуляції, фонду життєво важливих рухових навичок і вмінь; 
вербалізація діяльності учнів з РМ в умовах корекційного фізичного вихо-
вання, спортивних змагань, самостійних занять фізичними вправами [1–6]. 

Сформульовані закономірності реабілітаційного процесу учнів з РМ 
свідчать, що корекційні заняття повинні бути спрямовані на дезактуаліза-
цію хвилювань відносно порушень мовленнєвого апарату; набуття специ-
фічних навичок та вмінь, як доказу здатності до різних досягнень; ство-
рення ситуацій, які дозволять дитині виявити і розвинути індивідуальні 
рухові та мовленнєві здібності; формування позитивних емоційно-
мотиваційних установок стосовно власних можливостей; розвиток позити-
вної дидактико-реабілітаційної мотивації та оптимістичних сподівань 
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на майбутнє; удосконалення багаторівневої регуляції рухової діяльності 
на рівнях А, В, С, Д, Е (за М. О. Бернштейном) та мовленнєво-рухової ко-
ординації [3]. Корекційна робота повинна забезпечити розвиток таких мо-
рально-вольових якостей, як прояв ініціативи, виховання інтересу спілку-
вання з однолітками, взаємодовіри та взаємопідтримки в умовах корекцій-
ної та реабілітаційної діяльності, створення ситуацій, які дозволять учням 
виявити і розвинути індивідуальні здібності в мовленнєвій та руховій дія-
льності як основі позитивної Я-концепції дитини [4, 5]. 

Аналіз даних спеціальної науково-методичної літератури виявив, що 
корекцією фізичного, психічного та мовленнєвого стану учнів з РМ займа-
ються досить багато фахівців: лікарі, психологи, психіатри, педагоги. Кожен 
із них при цьому спирається на свій специфічний досвід, знання, кваліфіка-
цію та умови, що не завжди приносить бажаний позитивний результат (диз-
координація їхніх зусиль в процесі розробки корекційних програм). 

Такий стан фізичної та соціальної реабілітації учнів з РМ в спеціалі-
зованих школах-інтернатах спонукав нас до розробки ефективної моделі 
корекційно-спрямованого фізичного виховання означених учнів. 

Використання цієї моделі дозволить гармонійно розвинути фізичні, 
психічні, розумові та мовленнєві можливості учнів з РМ, успішно їх інтег-
рувати в сучасні суспільно-соціальні відносини України. 

Мета та завдання дослідження. У процесі нашого дослідження ви-
значення мети та завдань корекційної роботи було прямо пов’язано з тео-
ретичною моделлю психічного та фізичного розвитку учнів з РМ, на заса-
дах якої означені типи розвитку розглядались як активний діяльнісний 
процес, що реалізується ефективно на засадах програмованого підходу 
з використанням методичних приписів алгоритмічного типу. 

Структурування основних компонентів проективної моделі корек-
ційно-спрямованого фізичного виховання учнів з РМ було оформлене 
у три етапи: підготовчо-мотиваційний, операційно-пізнавальний та рефле-
ксійно-оцінний. 

Проективна модель також включала систему критеріїв та діагностику 
показників стану їхньої рухової системи та мовленнєвого апарату. На кож-
ному етапі вирішувались специфічні корекційно-компенсаторні завдання, 
адекватно яким були визначені педагогічні засоби та методи. 

Викладення основного матеріалу. Моделюючи операційно-
пізнавальний етап, ми виходили з положення про те, що інтелект учнів 
з РМ є інтегральним показником розвитку когнітивних процесів, які орга-
нічно поєднані з ситуативною руховою діяльністю людини. Основною ха-
рактеристикою когнітивних процесів є операційність. Це змусило нас екс-
периментальним шляхом відшукати компенсаційні, розвиваючі та удоско-
налюючі операції, які пов’язані з пізнавальною діяльністю учнів з РМ 
в умовах корекційно-спрямованого фізичного виховання. 

На операційно-пізнавальному етапі корекційно-спрямованого фізич-
ного виховання учнів з РМ досягнутий рівень їхньої фізичної, мотивацій-
ної та мовленнєвої досконалості ми розглядали як реабілітаційний резуль-
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тат, що досягається в єдності афективного, когнітивного, аксіологічного 
та праксіологічного компонентів особистості означених дітей: 

− критерієм афективного компоненту була здатність дітей отриму-
вати задоволення та радість від рухової діяльності (уроки фізичної культу-
ри, позакласна робота, ігри, змагання, самостійні заняття), виявляти стійке 
емоційно-позитивне відношення до результатів удосконалення свого стану 
здоров’я, рухової та мовленнєвої сфери, передавати свої почуття засобами 
руху, мовлення, малюнку; 

− критеріями когнітивного компоненту виступили наявність у дітей 
з РМ певної системи усвідомлених знань з питань фізичної та соціальної 
реабілітації; рівень володіння нормами та правилами поведінки на уроках 
фізичної культури, в позакласній роботі, змаганнях, в умовах самостійних 
занять, стійкий пізнавальний інтерес до фізичної культури, спорту, загар-
тування тіла, здорового способу життя; 

− критерії аксіологічного компоненту визначали сформованість си-
стеми ціннісного ставлення учнів з РМ до матеріальних та духовних форм 
фізичної культури, спорту, фізичної та соціальної реабілітації; здатність 
оцінювати свої психічні та фізичні можливості, свою та чужу поведінку 
на уроках фізичної культури, формах позакласної роботи, змагання; розу-
міння здоров’я і фізичної доскональності як практичної, соціальної, особи-
стісної, естетичної та загальнолюдської цінності; 

− критеріями праксіологічного компоненту були сформованість ру-
хових навичок і вмінь, фізичних якостей, здатність учнів з РМ застосувати 
їх в різних побутових, навчальних, реабілітаційних ситуаціях; рівень до-
тримування учнями норм, правил здорового способу життя, систематичних 
занять фізичними вправами, спортом; рівень позитивного ставлення до ко-
рекційно-спрямованої фізичної культури; рівень самостійної реалізації 
в фізичному вихованні. 

Термін реалізації оперативно-пізнавального етапу корекційно-
компенсаторної роботи з учнями з РМ досягав 8 місяців (64 уроки фізичної 
культури та 96 навчально-тренувальних занять). 

Домінування на цьому етапі каузального типу корекції мовленнєвих 
та рухових порушень у учнів з РМ та структура методичних приписів ал-
горитмічного типу обумовили співвідношення показників загальної педа-
гогічної та моторної щільності уроків фізичної культури і навчально-
тренувальних занять. Названі показники змінювались протягом етапу 
у формі сходинкоподібної та хвилеподібної динаміки моторної щільності 
(50–60 %); загальної педагогічної щільності занять (70–85 %). Уроки фізи-
чної культури (2 рази за розкладом занять) доповнювались навчально-
тренувальними заняттями з баскетболу (2–3 заняття) і проводились з ура-
хуванням акумуляційної та відновлювальної фази (суперкомпенсація) 
впливу сумарного фізичного навантаження в серії занять. 

На цьому етапі, враховуючи досягнутий рівень корекції та компенса-
ції рухової сфери учнів з РМ, ми використовували таке співвідношення 
спеціальних фізичних навантажень: 25–30 % швидкісної та швидкісно-
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силової спрямованості, 10–15 % – на розвиток динамічної силової витри-
валості, 25–30 % спрямовано на розвиток спритності, 10–15 % – на розви-
ток аеробної витривалості, 10–15 % – на розвиток гнучкості та 5–10 % – на 
розвиток складної рухової реакції. 

Оптимальне співвідношення симптоматичного та казуального типів 
корекційного впливу фізичних вправ різної координаційної структури до-
зволило нам на цьому етапі використати такі форми організації сумарних 
фізичних навантажень (СФН): 

− індивідуально-нормативна форма використовувалась протягом 
30–32 уроків фізичної культури та 27–29 занять у навчально-
тренувальному процесі, при цьому потужність і об’єм фізичних наванта-
жень змінювались циклічно в серії занять (СФН 1 – 45–50 %; 2 – 47–55 %; 
3 – 58–62 %; 4 – 67–75 %; 6 – 50–52 %), організація роботи учнів з РМ 
здійснювалась у формі мікрогруп (3–5 учнів) та в формі колового трену-
вання (9–15 станцій, 4–6 учнів). Фрагментарно використовували динаміку 
фізичних навантажень в малій серії занять (3–4 заняття), яка дозволяла 
на одному занятті її підвищити до 50–55 % СФН, на наступному стабілізу-
вати (СФН 50–55 %), потім знову підвищити (СФН 60–65 %), а на наступ-
ному знову її стабілізувати (СФН 58–63 %). Такий концентрований вплив 
фізичних навантажень дозволяв оперативно корегувати механізми мотор-
но-вісцеральної та вісцеро-моторної регуляції функціональних систем ор-
ганізму учнів з РМ; 

− індивідуально-тренувальна форма була реалізована протягом 27–
32 уроків фізичної культури та 64–67 навчально-тренувальних занять і до-
зволила максимально оптимізувати вплив фізичних навантажень корекцій-
ної спрямованості в тренувальному режимі з використанням наступності 
в уроках фізичної культури та в навчально-тренувальному процесі. 

Логопедичне забезпечення методики розвитку силових, швидкісних, 
швидкісно-силових здібностей у учнів з РМ здійснювалось на засадах ви-
користання таких методичних підходів: одночасне поєднання вербального 
пояснення завдання та демонстрації рухової дії; імітація виконання рухової 
дії учнями з РМ з одночасним мовленнєвим супроводом; активне мовлення 
стимулювали за допомогою проблемних ситуацій типу «попроси м’яч», 
«попроси підказку», «запитай, яке місце в команді потрібно зайняти», «ви-
знач чергу виконання рухової дії», «запитай оцінку виконання рухової дії», 
«запитай, як краще виконати вправу», «запитай, в чому помилка»; удоско-
налювали здорову та слухову зосередженість уваги учнів з РМ на мовленні 
при засвоюванні нових понять: «здібності», «рухові здібності», «швидкіс-
но-силові здібності», «рухова дія», «рухова вправа», «фізичне навантажен-
ня», «прискорення», «баскетбольний м’яч». 

Враховуючи структуру первинного дефекту та характер вторинних 
відхилень у учнів з РМ, ми досить активно на цьому етапі використовували 
аеробні фізичні навантаження природної форми, особливо циклічні локо-
моції (60–70 % від загальної кількості засобів). Це було обумовлено тим, 
що вони досить ефективно тонізують діяльність центральної нервової 
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системи за рахунок імпульсів, що надходять від рецепторів м’язів, сугло-
бів. Ці імпульси по механізму моторно-вісцеральної регуляції та ретикуля-
рної формації підвищують збудження центрів кровообігу та дихання, нор-
малізують співвідношення збудження та гальмування. В цій віковій групі 
(7–10 років) у учнів з РМ аеробні енергетичні процеси активізуються при 
60–75 % потужності від РМТ та при ЧСС в межах 135–155 уд. хв. 

У зв’язку з цим на цьому етапі домінували методи цілісної вправи 
(інтегральний підхід) з органічним поєднанням з методами наочності 
та вербальними методами. Цей взаємозв’язок був реалізований на основі 
спеціально розроблених алгоритмів вирішення корекційних, розвиваючих, 
профілактичних та мотиваційних завдань етапу. Алгоритми забезпечували 
такі оптимальні методичні умови удосконалення рухових дій: 

− виконання завдання за точними вимогами проективної моделі ру-
хової дії, в якій чітко викладено просторові, часові, просторово-часові 
та динамічні параметри фізичних вправ (біг, метання, стрибки, рухові 
та спортивні ігри, плавання і тому подібне). Такий підхід вимагав від учнів 
з РМ постійного порівняння досягнутого результату з запланованим, про-
яву розумового та мовленнєвого аналізу якості виконання рухових дій; 

− виконання рухових дій в регламентованих умовах з метою фор-
мування раціональних механізмів моторно-вісцеральної регуляції та авто-
матизованих параметрів рухової навички, які потім будуть інтегровані 
в ситуативну структуру рухового вміння як «автоматизована ланка»; 

− виконання рухових дій у варіативних умовах, які вимагали від уч-
нів з РМ оперативної оцінки нестандартних ситуацій; оперативного пошуку 
засобів і методів їх вирішення; оперативної корекції результату дії; напру-
ження внутрішнього та зовнішнього мовлення (система ознак, притаманних 
спритності); творчого ставлення до вирішення поставлених завдань; 

− виконання рухових дій в умовах ігрової та загальної діяльності 
учнів з РМ забезпечили формування здібностей до варіативного прояву те-
хніки фізичних вправ, стабілізували надійність рухових навичок, раціона-
льність та результативність (виконання контрольних нормативів, спортив-
ний результат). 

В інтервалах відновлення досить широко використовувалися вправи 
на подих: «зажени м'яч у ворота», «чий метелик полетить далі», «подуй 
на сніжинку»; спеціальні вправи, що передбачають видихання повітря 
по середній лінії язика, при цьому ми контролювали, щоб язик прийняв 
форму трубочки. 

На цьому етапі загальна регламентація удосконалення рухових дій 
характеризувалась тим, що показники кількості повторень та інтенсивності 
вправ знаходилися в межах від 12–15 (65–70 % від РМТ) до 25–30 (85–
90 % від РМТ) повторень. Така кількість була оптимальною, раціональною 
в моторно-вісцеральній регуляції та в формуванні автоматизованих рис ру-
хової навички. При цьому ми використовували повні інтервали відновлен-
ня (ЧСС 95–100 уд. хв.), по мірі стабілізування рухової навички викорис-
товували скорочені інтервали відновлення (ЧСС 105–110 уд. хв.). 
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Висновки та перспективі подальших досліджень. Використання 
методичних приписів алгоритмічного типу в формуванні рухових дій у уч-
нів з РМ, забезпечило використання явища транспозиції та профілактики 
інтерференції в системі рухової діяльності означених учнів. 

Потрібно звернути увагу на те, що на цьому етапі, в порівнянні з пе-
ршим, значно зростає вага методів аналітичного вивчення рухових дій, са-
мостійної конкретизації, поповнення та поглиблення рухових операцій 
та знань. Виявлена закономірність обумовила наступні, нами використані, 
методи логопедичного впливу на учнів з РМ: раптова зміна умов рухової 
діяльності, яку спочатку визначали, а потім уточнювали у формі запитання-
відповіді; прохання стисло назвати фізичну вправу, умови її використання, 
визначити результат; самостійна вимова слів та словосполучень «фізичне 
виховання», «фізична вправа», «фізичний розвиток», «фізичні якості», «ви-
вчення рухових дій», «техніка фізичної вправи», «вихідні положення», «час-
тота рухів, дій», «точність рухів», «швидкість руху», «траєкторія руху», 
«політ м’яча», «баскетбольний щит», «гімнастична вправа» тощо. 

Психолого-педагогічні умови оптимального розвитку фізичних якос-
тей, нервово-м’язової працездатності, моторно-вісцеральної регуляції, 
оцінно-контрольних дій, мотивації, формування зосередженості уваги 
на руховій та мовленнєвій діяльності, збільшення спеціального словнико-
вого запасу забезпечили досить високу результативність цього етапу коре-
кційно-спрямованого фізичного виховання учнів з РМ. 
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Єрмоленко Маргарита Віталіївна, викладач кафедри фізичного ви-
ховання і спорту Донбаської державної машинобудівної академії. 

Єрмоленко Олександр Вікторович, викладач кафедри фізичного 
виховання і спорту Донбаської державної машинобудівної академії. 

Забіяко Юрій Олегович, старший викладач кафедри фізичного ви-
ховання і спорту Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара. 

Іващук Ігор Петрович, асистент кафедри фізичної реабілітаці, фізі-
отерапії, спортивної медицини Донецького національного медичного уні-
верситету імені Максима Горького. 

Касьянюк Олександр Сергійович, студент гр. ІТ-14-2 (2-й курс) 
Донбаської державної машинобудівної академії. 

Кошева Людмила Василівна, канд. пед. наук, доцент кафедри фізи-
чного виховання і спорту Донбаської державної машинобудівної академії. 

Леханова Ольга Леонідівна, доцент кафедри дефектологічної осві-
ти Федерального державного бюджетного освітнього закладу вищої про-
фесійної освіти «Череповецький державний університет». 

Лисенко Владислав Миколайович, доцент Кременчуцького націо-
нального університету імені Михайла Остроградського. 

Лосік Вікторія Георгіївна, викладач кафедри фізичного виховання 
і спорту Донбаської державної машинобудівної академії. 

Лутовінов Юрій Анатолійович, керівник фізичного виховання 
Державного навчального закладу «Луганський центр професійно-технічної 
освіти державної служби зайнятості». 

Лях Анастасія Олександрівна, студентка гр. СМ-12-1 Донбаської 
державної машинобудівної академії. 

Маланчук Сергій Федорович, студент гр. ІМ-13-1 Донбаської дер-
жавної машинобудівної академії. 

Малахова Жанна Володимирівна, канд. наук з фізичного вихован-
ня і спорту, доцент кафедри фізичної реабілітації, фізіотерапії, спортивної і 
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нетрадиційної медицини, фізичного виховання Донецького національного 
медичного університету імені Максима Горького. 

Марчик Валентина Іванівна, канд. біол. наук, доцент кафедри фі-
зичної культури та методики її викладання Криворізького педагогічного 
інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет». 

Матлаш Віталій Анатолійович, старший викладач кафедри фізич-
ного виховання Сумського національного аграрного університету. 

Мелюшкіна Вікторія Володимирівна, старший викладач кафедри 
фізичного виховання Сумського національного аграрного університету. 

Нікітінська Ганна Анатоліївна, студентка гр. 4СДОб-01-31оп (3-й 
курс) Федерального державного бюджетного освітнього закладу вищої 
професійної освіти «Череповецький державний університет». 

Мириджанян Зара Мигранівна, викладач кафедри кінезіології 
Вірменського державного інституту фізичної культури. 

Миронова Світлана Петрівна, д-р пед. наук, професор, завідувач 
кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти факультету корек-
ційної та соціальної педагогіки і психології Кам'янець-Подільського націо-
нального університету імені Івана Огієнка 

Мірошніченко Валентина Іванівна, д-р пед. наук, доцент, началь-
ник кафедри теорії і історії держави і права Національної академії Держав-
ної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 

Міцкевич Наталія Іванівна, старший викладач кафедри фізичного 
виховання Національного університету харчових технологій. 

Мовкебаєва Зульфія Ахметваліївна, д-р пед. наук, професор, дире-
ктор Ресурсного консультативного центру з інклюзивної освіти для ВНЗ 
РК і превентивної суїцидології Казахського національного педагогічного 
університету імені Абая. 

Мудрян Володимир Леонідович, викладач кафедри фізичного ви-
ховання і спорту Донбаської державної машинобудівної академії. 

Ніконенко Оксана Сергіївна, студентка 4-го курсу дефектологічно-
го факультету Державного вищого навчального закладу «Донбаський дер-
жавний педагогічний університет». 

Олешко Валентин Володимирович, д-р наук з фіз. вихов. та спор-
ту, професор, завідувач циклу силових видів спорту і фехтування Націона-
льного університету фізичного виховання та спорту України. 

Олійник Олег Миколайович, завідувач кафедри фізичного вихо-
вання і спорту Донбаської державної машинобудівної академії. 

Омельченко Марина Сергіївна, канд. пед. наук, старший викладач 
кафедри корекційної педагогіки Державного вищого навчального закладу 
«Донбаський державний педагогічний університет». 

Отріщенко Валерія Юріївна, студентка гр. ПНФм-11 (5-й курс) 
Криворізького педагогічного інституту Державного вищого навчального 
закладу «Криворізький національний університет». 

Перекопський Сергій Юрійович, викладач кафедри фізичної куль-
тури та теорії методики її викладання Криворізького педагогічного інсти-
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туту Державного вищого навчального закладу «Криворізький національ-
ний університет». 

Письменний Олександр Миколайович, старший викладач кафедри 
фізичної культури та методики її викладання Криворізького педагогічного 
інституту Державного вищого навчального закладу «Криворізький націо-
нальний університет». 

Піонтковська Наталя Аркадіївна, старший викладач кафедри лег-
кої атлетики, зимових видів і велосипедного спорту Національного універ-
ситету фізичного виховання і спорту України. 

Пристинська Тетяна Миколаївна, старший викладач кафедри здо-
ров'я людини, біології, фізичного виховання та фізичної реабілітації Дер-
жавного вищого навчального закладу «Донбаський державний педа-
гогічний університет»; співробітник науково-дослідної лабораторії взаємо-
дії духовного та фізичного розвитку учнівської молоді. 

Пристинський Володимир Миколайович, канд. пед. наук, доцент 
кафедри теоретичних і методичних основ фізичного виховання та реабіліта-
ції Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педа-
гогічний університет»; завідувач науково-дослідної лабораторії взаємодії 
духовного та фізичного розвитку дітей і учнівської молоді. 

Приходько Олександра Олегівна, студентка гр. ЛВ-12-1 Донбась-
кої державної машинобудівної академії. 

Радковська Ганна Ігорівна, студентка гр. МН-14-1 (2-й курс) Дон-
баської державної машинобудівної академії. 

Родигіна Вікторія Петрівна, старший викладач кафедри фізичного 
виховання Національного технічного університету «Харьківський політех-
нічний інститут». 

Рудь Іван Степанович, викладач кафедри фізичної культури та ме-
тодики її викладання Криворізького педагогічного інституту Державного 
вищого навчального закладу «Криворізький національний університет». 

Самохвалова Ірина Юріївна, старший викладач кафедри фізичного 
виховання Сумського національного аграрного університету. 

Сергєєва Тетяна Петрівна, завідувач кафедри фізичної культури та 
спорту Одеської національної академії харчових технологій. 

Савенков Володимир Андрійович, канд. пед. наук, доцент кафедри 
легкої атлетики, зимових видів і велосипедного спорту Національного уні-
верситету фізичного виховання і спорту України. 

Синяченко Олег Володимирович, д-р мед. наук, член-
кореспондент МНАН, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 
Донецького національного медичного університету імені Максима Горького. 

Сокрут Валерій Миколайович, д-р мед. наук,професор, завідувач 
кафедри фізичної реабілітації, фізіотерапії, спортивної медицини Донець-
кого національного медичного університету імені Максима Горького. 

Сокрут Ольга Петрівна, асистент кафедри фізичної реабілітації, фі-
зіотерапії, спортивної медицини ДонНМУ им. М. Горького. 
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Сорокін Юрій Сергійович, старший викладач кафедри фізичного 
виховання Донбаської державної машинобудівної академії. 

Тимошенко Володимир Валерійович, канд. пед. наук, старший ви-
кладач кафедри фізичного виховання і спорту Донбаської державної ма-
шинобудівної академії. 

Федоряка Андрій Вікторович, старший викладач кафедри гімна-
стики Дніпропетровського державного інституту фіизичної культури і 
спорту. 

Філінков Володимир Ілліч, канд. пед. наук, професор кафедри фізи-
чного виховання і спорту Донбаської державної машинобудівної академії. 

Халайджі Світлана Владиславівна, канд. наук з фізичного вихо-
вання та спорту, доцент кафедри фізичної культури і спорту Одеської на-
ціональної академії харчових технологій. 

Харченко Віталій Геннадійович, старший викладач кафедри фізич-
ної культури і спорту Одеської національної академії харчових технологій. 

Харченко Сергій Миколайович, старший викладач кафедри фізич-
ного виховання Сумського національного аграрного університету. 

Холодний Олександр Іванович, канд. пед. наук, доц. кафедри теоре-
тичних і методичних основ фізичного виховання та реабілітації Державного 
вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний універ-
ситет». 

Чемерис Єлизавета Тимофіївна, студентка гр. ЕП-15-1 Донбаської 
державної машинобудівної академії. 

Черненко Валентин Дмитрович, магістр факультету фізичного ви-
ховання Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 
педагогічний університет». 

Шевцова Владилена Володимирівна, студентка гр. 32-А факульте-
ту філології та історії (3-й курс) Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка. 

Шепеленко Татяна Валеріївна, старший викладач кафедри фізич-
ного виховання і спорту Українського державного університету залізнич-
ного транспорту. 

Ширін Ілля Костянтинович, студент гр. ЕСА-15-2т Донбаської 
державної машинобудівної академії. 

Шутько Віктор Васильович, канд. пед. наук, доцент кафедри фізи-
чної культури та теорії методики її викладання Криворізького педагогічно-
го інституту Державного вищого навчального закладу «Криворізький наці-
ональний університет». 

Яготін Родіон Сергійович, старший викладач кафедри фізичної ку-
льтури і спорту Одеської національної академії харчових технологій. 

Ящишина Юлія Миколаївна, канд. психол. наук, доцент кафедри 
менеджменту Донбаської державної машинобудівної академії. 
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Заклади освіти, представлені в збірнику 
 
 

Вірменський державний інститут фізичної культури – ВДІФК (м. Єреван, 
Вірменія); 

Вірменський державний педагогічний університет імені Хачатура 
Абовяна – ВДПУ (м. Єреван, Вірменія); 

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра 
Довженка – ГНПУ (м. Глухів, Україна); 

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педа-
гогічний університет» – ДДПУ (м. Слов’янськ, Україна); 

Державний навчальний заклад «Луганський центр професійно-
технічної освіти державної служби зайнятості» (м. Луганськ, Україна); 

Державний університет фізичної культури і спорту – ДУФКіС 
(м. Кишинів, Молдова); 

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту – 
ДДІФКіС (м. Дніпропетровськ, Україна); 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара – 
ДНУ (м. Дніпропетровськ, Україна); 

Донбаська державна машинобудівна академія – ДДМА 
(м. Краматорськ, Україна); 

Донбаський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів – 
ДМЦПРІ (м. Краматорськ, Україна); 

Донецький національний медичний університет імені Максима 
Горького – ДонНМУ (м. Краматорськ, м. Красний Лиман, Україна); 

Житомирський державний університет імені Івана Франка – ЖДУ 
(м. Житомир, Україна); 

Казахський національний педагогічний університет імені Абая – 
КазНПУ (м. Алмати, Казахстан); 

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка – 
КПНУ (м. Кам'янець-Подільський, Україна); 

Кишинівський державний педагогічний університет імені Іона Крянге 
– КДПУ (м. Кишинів, Молдова); 

Комунальний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти» – КВНЗ «ДОІППО» (Україна);  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроград-
ського – КрНУ (м. Кременчук, Україна); 

Криворізький педагогічний інститут Державного вищого навчального 
закладу «Криворізький національний університет» – КПІ ДВНЗ «КНУ» 
(м. Кривий Ріг, Україна); 

Коледж технологій автотранспорту і машинобудування Луганського 
державного університету імені Тараса Шевченка (м. Луганськ, Україна), 

Науково-методичний заклад «Національний інститут освіти» Мініс-
терства освіти Республіки Білорусь – НМЗ «НІО» МОРБ (м. Мінськ, Біло-
русь); 
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Національна академія Державної прикордонної служби Украіни імені 
Богдана Хмельницького – НАДПСУ (м. Хмельницький, Україна);. 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний ін-
ститут» – НТУ «ХПІ» (м. Харків, Україна); 

Національний університет фізичного виховання та спорту України – 
НУФВСУ (м. Київ, Україна); 

Національний університет харчових технологій – НУХТ (м. Київ, 
Україна); 

Одеська національна академія харчових технологій – ОНАХТ (м. Одеса, 
Україна); 

Північно-Кавказька філія ордена Трудового Червоного Прапора 
федерального державного бюджетного освітнього закладу вищої освіти 
«Московський технічний університет зв’язку та інформатики» – 
ПКФ МТУЗІ (м. Ростов-на-Дону, Росія) 

Сумський національний аграрний університет – СНАУ (м. Суми, 
Україна); 

Український державний університет залізничного транспорту – 
УкрДУЗТ (м. Харків, Україна); 

Федеральний державний бюджетний освітній заклад вищої професій-
ної освіти «Череповецький державний університет» – ФДБОЗ ВПО «ЧДУ» 
(м. Череповець, Росія). 
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