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Аннотация. Статья посвящена популяризации инклюзивного обра-

зования в казахстанском обществе. В ней раскрыта роль психолого-

педагогического сопровождения инклюзивной среды в создании индиви-

дуальной траектории обучения детей, с особыми образовательными по-

требностями.  Обоснована актуальность физической культуры в решении 

задачи по сохранению и укреплению здоровья детей. С целью поддержки 

специалистов,  работающих в сфере адаптивной физической культуры, 

предлагается комплекс функциональных мероприятий для практического 

применения в образовательном процессе.  

Ключевые слова: инклюзивная среда, особые образовательные по-

требности, адаптивная физическая культура, психолого-педагогическое 

сопровождение, межсубъектное взаимодействие, толерантность. 

 

Аңдатпа. Мақала қазақстан қоғамында инклюзивті білім беруді 

кеңінен насихаттауға арналған. Мұнда ерекше білім қажеттілігі бар бала-

ларды оқытудың жеке білім траекториясын құруда инклюзивті ортаны 
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психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу рөлі айқындалады. Балалардың 

денсаулығын сақтау және нығайту міндеттерін шешуде дене тәрбиесінің 

өзектілігі негізделеді. Бейімделген дене тәрбиесі саласында еңбек ететін 

мамандарды қолдау мақсатында, білім беру үрдісінде пайдалану үшін іс-

шаралар кешені ұсынылады.  

Түйінді сөздер: инклюзивті орта, ерекше білім қажеттілігі, бейімдел-

ген дене тәрбиесі, психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу, субъектара-

лық өзара әрекет, тағаттылық. 

  

Annotation. The article is devoted to the popularization of inclusive edu-

cation in the Kazakh society. It reveals the role of psychological and pedagogi-

cal support for an inclusive environment in creating an individual trajectory of 

children's education, with special educational needs. The actuality of physical 

culture in solving the problem of preserving and strengthening the health of 

children is substantiated. In order to support specialists working in the field of 

adaptive physical training, a set of functional measures is proposed for practical 

application in the educational process. 

Key words: inclusive environment, special educational needs, adaptive 

physical culture, psychological and pedagogical support, intersubject interaction, 

tolerance. 

 

Постановка проблемы в общем виде. В условиях современной мо-

дернизации Казахстанского образования забота о развитии физической 

культуры как важнейшей составляющей социальной политики государ-

ства, является одним из приоритетных направлений обеспечивающих реа-

лизацию на практике общечеловеческих  ценностей и норм, открывающих 

широкий простор для выявления способностей каждого гражданина обще-

ства, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человече-

ского фактора. Общее физкультурное образование должно формировать 

мировоззрение здорового и обязательно физически активного образа жиз-

ни. Повышение качества жизни обучающихся в условиях равной доступ-

ности образовательных услуг, в том числе в сфере физической культуры, 

является одним из целевых ориентиров концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Казахстана, о чем свидетельствует «Госу-

дарственная программа развития здравоохранения Республи-

ки Казахстан «Денсаулық» на 2016–2019 годы», направленная на улучше-

ние здоровья граждан государства, для обеспечения устойчивого социаль-

но-демографического развития страны [1].  

Особенно возросла роль физической культуры в связи с урбанизаци-

ей, ухудшением экологической ситуации, автоматизацией труда, способ-

ствующей гипокинезии. Сегодня назрела необходимость  нового понима-

ния трактовки функций такого емкого и широкого социального феномена, 

которым является адаптивная физическая культура (далее – АФК).  АФК и 

адаптивный спорт рассматриваются как средство для инклюзии лиц с осо-

быми образовательными потребностями (далее – ООП) в общество, явля-
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ются мощным стимулом, помогающим восстановлению и установлению 

контакта с окружающим миром. Вместе с тем, в современном обществе   

наблюдается недооценка того обстоятельства, что физкультура и спорт 

очень важны для человека с ограниченными возможностями. В связи с 

этим главной задачей остается вовлечение в интенсивные занятия адап-

тивной физической культурой и адаптивным спортом как можно большего 

числа лиц из данной категории [2]. 

Задача сохранения и укрепления здоровья детей с ООП сегодня при-

знается актуальной и связанной с фундаментальными ценностями челове-

ческого бытия, общества и культуры. Однако, анализ существующей ситу-

ации в образовании показывает, что  недостаток специальных образова-

тельных услуг в сфере физической культуры и физического воспитания 

для всех категорий детей с ООП, в том числе с ограниченными возможно-

стями здоровья, отрицательно влияют на качество их здоровья, образова-

ния, социализации и адаптации. Многолетняя отечественная и зарубежная 

практика работы с детьми с ООП показывает, что физическая культура и 

спорт среди данного контингента являются наиболее действенными мето-

дами реабилитации. Поэтому создание системы адаптивной физической 

культуры в образовательных организациях в рамках инклюзивного образо-

вания, ориентирующей обучающихся с ООП на совершенствование их 

двигательной активности, формирование здорового образа жизни, соци-

альной адаптации, физического воспитания и физического развития – одна 

из актуальных задач современного общества.  

Анализ научных исследований и публикаций по данной пробле-

ме свидетельствует, что современное состояние наук о здоровье человека 

характеризуется постепенной сменой оздоровительной парадигмы: акцент 

переносится с лечения болезней на их профилактику и пропаганду спосо-

бов сохранения и укрепления здоровья, а также на повышение индивиду-

альной ответственности человека за свое здоровье (Н. М. Амосов, 

В. А. Ананьев, Р. А. Березовская, В. М. Бехтерев, О. С. Васильева, 

Н. Е. Водопьянова, И. Н. Гурвич, Г. С. Никифоров, Ф. Р. Филатов, 

Н. В. Ходырева и др.). 

Научно-теоретической основой развития АФК являются общетеоре-

тические положения о личности как активном субъекте жизнедеятельности 

(К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, 

А. В. Золотарева, М. М. Кашапов, Н. В. Клюева, А. Ф. Лазурский); систем-

ный подход к пониманию категории здоровья (Б. С. Братусь, 

И. В. Дубровина, Г. С. Никифоров); социокультурный подход к осмысле-

нию категории «здоровье» (В. А. Ананьев, Л. В. Байбородова, Б. Г. Юдин);  

положение об определяющей роли образа жизни человека для его здоровья 

(А. Г. Асмолов, А. В. Басов, А. К. Зиньковский, Ю. П. Лисицын, 

А. М. Малыгин, И. Г. Назарова, В. В. Новиков, Л. Ф. Тихомирова) [3].  
Внедрение АФК в систему инклюзивного образования связано с 

необходимостью обеспечения возможности физического развития и физи-
ческой подготовленности населения, независимо от состояния здоровья, а 
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именно: увеличения числа хронических заболеваний, врожденных анома-
лий; перемещение части наиболее «благополучных» детей и молодежи с 
ООП в массовые образовательные организации в рамках инклюзивного 
образования. Несмотря на очевидную социальную необходимость, работы 
по внедрению АФК, наличие успешного опыта в ряде образовательных 
учреждений, на сегодняшний день недостаточно раскрыт психолого-
педагогический аспект формирования инклюзивной среды посредством 
физической культуры. А так же отсутствует системный подход в профес-
сиональной деятельности специалистов и дефицит подготовленных квали-
фицированных работников. В связи с чем, необходимо изучить модель 
психолого-педагогического сопровождения инклюзивной среды; разрабо-
тать комплекс мероприятий научно-методической поддержки специали-
стов организаций образования, работающих в сфере АФК. 

Целью статьи является изучение психолого-педагогического аспек-
та формирования инклюзивной среды посредством физической культуры. 

Задачи:  
- обосновать значимость психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивной среды в создании индивидуальной траектории обучения; 
- разработать комплекс функциональных мероприятий для поддерж-

ки специалистов,  работающих в сфере АФК.  
Изложение основного материала исследования. Согласно специ-

альным источникам, инклюзия – это включение в общеобразовательный 
процесс каждого, независимо от пола, этнической или религиозной при-
надлежности, состояния здоровья и социального статуса. При создании 
инклюзивной среды соблюдаются специальные условия, обеспечивающие 
равное отношение ко всем учащимся, в том числе и детям с особыми обра-
зовательными потребностями. Инклюзивное образование подразумевает 
изменение образовательных учреждений, включающее создание безба-
рьерной среды для равноценного участия всех учащихся в жизни школы, 
устранение любой дискриминации по отношению к детям, с ООП. Основ-
ными ценностями инклюзивной среды признаны взаимоуважение, толе-
рантность [4, 5].   

Психолого-педагогические условия формирования инклюзивной 
среды – это, в первую очередь, психолого-педагогическое обеспечение и 
педагогическое сопровождение образовательного процесса. В ряде иссле-
дований  Л. В. Годовника,  Т. Г. Зубаревой,  Н. Н. Малофеева установлены 
их различия. Психолого-педагогическое обеспечение – это создание ре-
сурсных условий, обеспечивающих успешную реализацию образователь-
ного процесса, а педагогическое сопровождение – специфично-
дифференцированный способ организации образовательного процесса. Для 
осуществления полноценного взаимодействия педагога и ребенка по до-
стижению учебных целей необходимо соблюдение данных аспектов как 
взаимодополняющих друг друга. 

Физкультурное образование является одним из эффективных средств 

формирования у обучающихся с ООП осознанного отношения к своим 
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психофизиологическим возможностям; потребности в систематических 

занятиях физическими упражнениями, ведении здорового образа жизни; 

готовности к преодолению необходимых для полноценного функциониро-

вания  физических нагрузок, освоение механизмов процессов социализа-

ции и адаптации. В рамках формирования инклюзивной среды возрастает 

значимость функций АФК: образовательная, развивающая, воспитатель-

ная, профилактическая, коррекционная, оздоровительная. К образователь-

ным мероприятиям относятся формирование знаний и двигательных уме-

ний, здоровьесберегающих компетенций на оптимальном уровне для жиз-

недеятельности каждого обучающегося с особыми потребностями. Разви-

вающая функция подразумевает развитие мышечной силы, быстроты, вы-

носливости, ловкости, координационных способностей, совершенствова-

ние регуляции физиологических функций, мобилизации резервных ресур-

сов, активизации защитных сил организма, адаптации всех систем и функ-

ций организма. К воспитательным – гармоничное развитие личности обу-

чающегося, раскрытие ее потенциальных возможностей при суженных 

сенсорных, моторных, интеллектуальных функциях, дисгармоническом 

развитии и дезадаптации. Профилактические мероприятия предусматри-

вают координацию информационно-просветительской работы среди 

участников образовательного процесса, использование технологий оздо-

ровления, диагностики и контроля за уровнем физического развития. К 

коррекционно-компенсаторным действиям относятся: коррекция, профи-

лактика и развитие сенсорных функций, коррекция психических и сомати-

ческих нарушений, координационных способностей, развитие физических 

качеств, техники основных движений. Рекреационно-оздоровительные ме-

роприятия направлены на содействие удовлетворению потребности обу-

чающегося в активном отдыхе, содержательном развлечении, как средстве 

переключения на другой вид деятельности, восстановления физических и 

духовных сил [6]. 

Психолого-педагогическое сопровождение физкультурного образо-

вания в условиях инклюзивной среды предполагает:  

- организацию работы в образовательных учреждениях, отвечающую 

различным потребностям всех учеников, проживающих рядом со школой; 

методическое обеспечение, предполагающее создание предметно-

развивающей среды, вызывающей у ребёнка интерес и учебную актив-

ность; 

- снятие барьеров на пути получения знаний и полноценного участия 

в школьной жизни для всех учеников, включая тех, кто имеет инвалидность 

или относится к тем, у кого есть особые образовательные потребности; 

- изучение опыта преодоления барьеров и улучшения доступности 

школ для всех учеников; 

- признание права учеников на получение образования в школах, 

расположенных по месту жительства; 

- наличие психолого-педагогической диагностики интересов и задат-

ков детей, развитие психических процессов учащихся; 
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- разработка и реализация индивидуально-образовательных маршру-

тов для детей, включающих соответствующие содержание, формы и мето-

ды работы; 

- осуществление педагогической и социальной поддержки, способ-

ствующей изменению социальных отношений родителей и учащихся к ре-

бенку с ограниченными возможностями здоровья. 

Характеристиками психолого-педагогического сопровождения яв-

ляются: целенаправленность образовательной системы, предоставляющая 

ребенку свободу занятий по интересам; субъектность педагогического 

процесса; межсубъектностъ взаимодействия учеников и педагога, осно-

ванная на сотрудничестве и диалоге; сочетание социализации и индивиду-

ализации, основанное на освоении ребенком социально-культурного опы-

та;  целостность педагогического процесса, включающего целевой, содер-

жательный, организационно-действенный, результативный компоненты.  

Эффективность психолого-педагогического сопровождения зависит 

также от взаимодействия всех специалистов, помогающих учителю. Пер-

вая линия взаимодействия – это «психолог – учитель» включает адаптацию 

учебных планов и распределение учебной нагрузки в соответствии с пси-

хофизическими возможностями учащихся, психологически грамотное по-

строение урока, организацию межличностного взаимодействия внутри дет-

ского коллектива, снятие коммуникативных барьеров, разработку и реали-

зацию совместных развивающих программ, диагностику эффективности 

развивающей работы. Следующая линия взаимодействия «социальный пе-

дагог – учитель»: подключение родителей к работе с ребенком, обеспече-

ние его включения помимо школьной жизни еще и во внешкольную жизнь, 

грамотное выстраивание образовательного пространства с учетом всех 

психолого-педагогических рекомендаций. Линия «учитель – логопед», при 

возможности «учитель – дефектолог» включает построение совместной 

коррекционной работы, выполнение всех рекомендаций специалиста в 

процессе урочной и внеурочной деятельности. Направления взаимодей-

ствия «учитель – специалист ЛФК» и «учитель – медицинский работник» 

связаны с реализацией здоровьесберегающих технологий, с учетом физио-

логических возможностей детей с ООП. Следовательно, образовательный 

процесс в режиме психолого-педагогического сопровождения характери-

зуется постановкой цели с опорой на результаты диагностики, которые 

позволяют разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты и 

подбирать адекватные способы взаимодействия всех его участников [7]. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Результатом 

нашего теоретико-методологического изучения является раскрытие значи-

мости психолого-педагогического сопровождения инклюзивной среды в 

создании индивидуальной траектории обучения детей с ООП и разработка 

комплекса функциональных мероприятий для поддержки специалистов,  

работающих в сфере АФК. Таким образом, в процессе изучения данной 

проблемы, нами была обоснована актуальность физкультурного образова-

ния в формировании инклюзивной среды. Перспективой дальнейших ис-
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следований в этом направлении является разработка, научное обоснование 

и интеграция в образовательный процесс системы адаптивной физической 

культуры как условие успешного становления личности в социуме. 
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Постановка проблемы. Как известно, цель управления физическим 

воспитанием состоит в обеспечении качества образовательных и физкуль-

турно-оздоровительных услуг, предоставляемых посредством преподава-
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ния дисциплины «Физическая культура» в соответствии с образователь-

ными потребностями студентов и современными социально-

экономическими функциями физической культуры и спорта.  Как показано 

авторами в ранее представленных исследованиях, объектами управления в 

данной системе являются все элементы структуры качества общего физку-

льтурного образования (ОФО) [7]. 

Актуальность избранного направления исследований изначально 

была обусловлена отсутствием определения и описания структуры качест-

ва ОФО и, следовательно, оснований для регламентации механизмов его 

обеспечения, четкой формулировки критериев и метрологически адекват-

ных методов оценки соответствия объектов контроля принятым нормам.  

В связи с этим авторами разработана структура качества ОФО ( 

Рисунок 1), представляющая собой, по-сути, совокупность управля-

емых объектов, которые различаются по своей природе и, следовательно, 

по внутренним характеристикам. Исходя из разнообразия объектов в сис-

теме управления ОФО, можно выделить следующие области её функцио-

нирования:  

 организменный и поведенческий с позиции управления биологи-

ческими системами; 

 социально-культурный, включающий нормы, ценности, традиции 

как средства инструментального и символического характера в управлении 

социальными системами; 

 правовой, детерминированный средствами и механизмами госу-

дарственного регулирования; 

 экономический, подчиненный конкурентным механизмам управ-

ления экономическими процессами.  

Согласно «принципу необходимого разнообразия» (по У.Р. Эшби), 

управляющая система, чтобы иметь возможность активного воздействия 

на управляемую, должна обладать не меньшим разнообразием состояний 

[5, с. 114]. Таким образом, интегральный характер общего физкультурного 

образования, сочетающий в себе теоретическое, практическое, методичес-

кое и организационное направления, требует широкого спектра инструме-

нтов и технологий, необходимых для всестороннего и эффективного 

управления [7]. 

По мнению ряда исследователей, в нынешний период сложилась об-

ъективная необходимость в изменении методических подходов к оценке 

результатов образования [6]. Эта потребность возникла не только в Респу-

блике Беларусь или странах СНГ. Так, по материалам G. Hushman, 

С. Hushman и K. Carbonneau,  проводимая в настоящее время в США обра-

зовательная реформа сосредоточена преимущественно на создании мето-

дологической основы «измерения» результативности обучения [1]. 

Цель представленного исследования состоит в теоретическом обос-

новании структуры системы управления качеством ОФО студентов. 
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Методы исследования. Исследование проводилось методами сбора 

и изучения источников литературы, нормативно-правовой базы, програм-

мной документации, математической статистики (Statistica 10.0). 

Результаты и обсуждение. Анализируя общие тенденции повыше-

ния операционализации контрольно-оценочной деятельности, можно отме-

тить, что создание системы «измерения» результатов обучения является 

важным шагом в направлении повышения эффективности образования в 

сфере физической культуры. В настоящее время методология анализа эф-

фективности учебного процесса, системы критериев и норм не имеет чет-

кого обоснования. Например, в некоторых публикациях встречается «раз-

мытое» соотнесение между понятиями «оценка» и «критерий» [8, с. 270–

271]. В связи с изложенным, нами выбран целевой подход к формулировке 

критериев качества ОФО. 

В общем виде критерии качества ОФО, если рассматривать его с по-

зиции успеваемости обучающихся, их академических достижений, описа-

ны в типовой учебной программе по дисциплине «Физическая культура». 

Как известно, целью её преподавания в системе высшего образования яв-

ляется формирование социально-личностных компетенций студентов, ко-

торые предполагают целенаправленное использование соответствующих 

средств физической культуры и спорта для подготовки к профессиональ-

ной деятельности, сохранения и укрепления здоровья [10, с. 5]. Для подде-

ржания физического состояния (физической подготовленности и двигате-

льного потенциала) в изменяющихся условиях жизни, требованиях социа-

льной и профессиональной сферы необходимо трансформировать способы 

своей деятельности, развивать свою физическую культуру. Это обусловли-

вает необходимость овладения физкультурными знаниями (физкультур-

ным мышлением) и способностью эффективно применять их на практике, 

поскольку у человека, не включенного в регулярную физкультурную дея-

тельность и избегающего любые формы двигательной активности, не фор-

мируются физкультурные потребности, мотивы, ценности и привычки 

[2].Таким образом, в типовой учебной программе «Физическая культура» 

для учреждений высшего образования представлены организационный, 

общеобразовательный, методический и практический критерии диагности-

ки компетенций студентов. Средства и методы диагностики: критериаль-

но-ориентированные тесты, оценочные шкалы, контрольные нормативы и 

зачетные требования, разрабатываются методическими комиссиями ка-

федр физического воспитания и спорта учреждений образования [10, с. 22].  
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Рисунок 1 – Структура качества общего физкультурного образования  

в УВО [2] 

 

Основываясь на анализе научных разработок А. В. Каравана, 

А. Э. Болотина, О. А. Барабаш, В. М. Полонского и др., а также на резуль-

татах собственных исследований в данной области, авторы пришли к сле-

дующей системе критериев качества ОФО: 

 нацеленность на повышение уровня физической активности 

молодежи; 

 эффективное формирование социально-личностных компетенций 

у студентов; 

 приобретение студентами физкультурных знаний (физкультурного 

мышления) и способности эффективно применять их на практике; 
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 полноценность, непрерывность, разнообразие форм, соответствие 

ОФО интересам и возможностям людей различного возраста, пола, физи-

ческого и психического состояния; 

 применение личностно-ориентированного подхода; 

 лабильность образовательной среды; 

 обеспечение обратной связи: мониторинг результатов, анализ и 

коррекция; 

 оснащенность, обусловленная закономерностями физического раз-

вития студентов; 

 соответствующий уровень материально-технического и кадрового 

обеспечения. 

Необходимо подчеркнуть, что перечисленные критерии качества 

ОФО не изолированы друг от друга, а функционально (системно) связаны 

между собой. 

При проектировании экспериментальной модели системы управле-

ния качеством ОФО за основу были приняты законы управления и выте-

кающие из них принципы управленческой деятельности. Руководствуясь 

методическими рекомендациями по проектированию систем менеджмента 

качества в УВО, методология разработки системы управления качеством 

ОФО основывалась на общих принципах в их представлении в контексте 

физического воспитания. 

Выводы: 

1. Система управления качеством ОФО логически основывается на 

его структуре и  включает как минимум 3 подсистемы:  

 управления физическим состоянием организма студентов; 

 управления результатами освоения знаний, формирования соци-

ально-личностных и здоровьесберегающих компетенций, мотивационной 

сферы; 

 управления элементами организации образовательного процесса. 

2. Каждая из подсистем характеризуется определенными критериями 

и принципами управления, системой обратной связи, управляющими воз-

действиями, математическим анализом, что должно быть предусмотрено 

при разработке соответствующего технологического (программного) обес-

печения. 

3. Осуществление мероприятий по оценке организационной состав-

ляющей ОФО, реализации индивидуального подхода к анализу результа-

тивности физической подготовки, динамики функционального состояния 

организма и других элементов качества ОФО требует разработки соответс-

твующих метрологических подходов и методов, необходимых для обеспе-

чения целостности и эффективности контрольно-оценочной деятельности 

в разработанной модели системы управления.  
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Рисунок 2 –  Модель системы управления качеством ОФО студентов 
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Анотація. У статті розглянуто сучасні науково-педагогічні основи 

оптимізації фізичного виховання студентської молоді, структуру методів 

рухової діяльності та індивідуального дозування педагогічних факторів. На 

науково-методичному рівні представлені питання створення умов і форму-

вання у студентів навиків самовдосконалення на засадах виховання інте-

ресу до фізичної культури і стану власного здоров'я. 

Ключові слова: фізичне виховання, студенти, спортивні технології. 

 

Аннотация. В статье рассмотрены современные научно-

педагогические основы оптимизации физического воспитания студенчес-

кой молодежи, структуру методов двигательной деятельности и индивиду-

альной дозировки педагогических факторов. На научно-методическом уро-

вне представлены вопросы создания условий и формирования у студентов 

навыков самосовершенствования на основе воспитания интереса к физиче-

ской культуре и состоянию своего здоровья. 

Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, спортивные тех-

нологии. 

 

Annotation. The article deals with modern scientific and pedagogical 

bases of optimization of physical education of students, the structure of the 

methods of motor activity and individual dosages of pedagogical factors. At the 

methodological level, the issues of creation of conditions and formation of 

students skills of selfimprovement through education and interest in physical 

fitness and health.  

Key words: physical education, students, sports technology. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. Останнім часом медики 

звертають особливу увагу на ряд явищ, що негативно позначаються не 

тільки на здоров'ї людини, але і його професійної працездатності, а саме: 

детренованість організму через нестачу рухової активності, напружений 

емоційний стан людини в процесі його повсякденної праці, несприятливий 

вплив довкілля та інноваційних технологій. [1-3, 6, 11]. 

В умовах ринкових відносин, заклади вищої освіти (ЗВО) перебудо-

вують підготовку фахівців, щоб відповідати вимогам, які пред'явлені прак-

тикою. Ці вимоги повною мірою відносяться і до сфери фізичної культури. 

Аналіз їх взаємодій в підготовці студентів, які займаються фізичним вихо-

ванням і освоюють вимоги навчальних дисциплін ЗВО, дозволяє виявити 

їх нові відносини в існуючих реаліях. Важливу роль в цьому виконує дис-
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ципліна «Фізичне виховання» – діючий засіб формування загальної куль-

тури, психофізичного стану і професійної підготовки кваліфікованого фа-

хівця. [8, 12]. 

Сучасна система фізичного виховання студентської молоді технічних 

ЗВО є пріоритетною у формуванні фізичної культури як виду загальної ку-

льтури, здорового способу життя і спортивного стилю життєдіяльності 

майбутніх фахівців машинобудування. 

Метою навчального процесу з фізичного виховання повинне стати 

створення умов і формування у студентів навиків самовдосконалення на 

засадах виховання інтересу до фізичної культури і стану власного здоров'я. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз теоретичних аспе-

ктів фізичного виховання дозволяє визначити основні шляхи формування 

потреб, цілей, мотивів сучасної молоді щодо вибору різних видів рухової 

активності. 

На думку Ю. О. Долинного [5], основою у структурі фізичної куль-

тури студента є мотиваційний компонент. Спортивно орієнтоване фізичне 

виховання студентської молоді на заняттях з фізичного виховання студент-

ської молоді стають мотивацією у систематичних заняттях обраним видом 

спорту. 

При систематичних заняттях обраним видом спорту у студентів фо-

рмується потреба до фізичних навантажень, визначається спрямованість на 

здоровий спосіб життя, активізується активність, яку науковій так і у тру-

довій діяльності [6, 9]. 

В. И. Ільініч [7] виділяє мотиви: фізичного вдосконалення, дружній 

солідарності, повинності (відвідування занять), суперництва, наслідування, 

спортивний, процесуальний, ігровий та комфортності. 

Низка авторів стверджує, що позитивні зміни відношення студентів 

до занять фізичним вихованням полягають в усуненні розбіжностей між 

завданнями фізичного виховання і індивідуальною орієнтацією, між су-

б'єктивно необхідними умовами і реально існуючими можливостями. При 

цьому необхідно або усунути причини, що заважають займатися, або змі-

нити орієнтацію або суб'єктивний образ умов її реалізації [1-4, 7, 11]. 

Пріоритетним напрямом у підвищенні мотивації студентів до занять 

фізичним вихованням може стати відмова від стандартизації навчальних 

програм дисципліни і створення можливо більшого числа альтернативних 

програм з різних видів рухової активності спортивної спрямованості з ура-

хуванням регіональних, національних, культурно-історичних традицій, ма-

теріально-технічної оснащеності спортивних комплексів кожного конкрет-

ного ЗВО [4, 9]. 

У зв'язку з цим необхідна реалізація нової стратегії фізкультурного 

виховання, і перш за все, впровадження в практику навчального процесу 

наступних напрямів: адекватність змісту фізичної підготовки індивідуаль-

ному стану студента; оптимізація фізичної підготовки; свобода вибору 

форм фізкультурно-спортивної діяльності відповідно до особистих схиль-

ностей кожної людини. 
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Мета дослідження полягає у науковому обґрунтуванні системи 

управління фізичним станом здоров'я студентів для підвищення працезда-

тності, оцінки оволодінням програмно-нормативних вимог, готовності до 

професійної діяльності. 

Викладення основного матеріалу. У сучасний час «Навчальна про-

грама з фізичного виховання для закладів вищої освіти» не враховує всього 

різноманіття економічних, санітарно-гігієнічних і соціальних факторів, які 

визначають фізичний статус студентів різних регіонів країни. Цей нормати-

вний документ орієнтує кафедри фізичного виховання ЗВО на внесення на-

уково обґрунтованих змін і доповнень у форми, організацію, зміст і методи 

проведення навчальних занять, розробку залікових вимог з урахуванням 

особливостей фізичного стану студентів конкретного ВНЗ [1, 2, 5–8, 12]. 

Стає очевидною необхідність у розробці оптимальної системи 

управління фізичним станом студента. Вивчаючи потреби студентів щодо 

видів рухової активності було встановлено, що з переходом від одного ві-

кового рівня до іншого спостерігається зменшення кількості видів спорту, 

вибраних як хлопцями, так і дівчатами, що свідчить про недостатню сфор-

мованість у них потреби в заняттях певним видом спорту. Студенти актив-

но шукають ті види рухової активності, в яких вони можуть реалізувати 

свій потенціал. Це є підставою для розширення діапазону рухової активно-

сті і можливості корекції робочої навчальної програми [6–7, 11]. 

Пріоритетним напрямом у підвищенні мотивації студентів до занять 

фізичним вихованням може стати відмова від стандартизації навчальних 

програм дисципліни і створення можливо більшого числа альтернативних 

програм з різних видів рухової активності спортивної спрямованості з ура-

хуванням регіональних, національних, культурно-історичних традицій, ма-

теріально-технічної оснащеності спортивних комплексів кожного конкрет-

ного ЗВО [1, 4]. 

Це означає, що необхідна реалізація нової стратегії фізкультурного 

виховання, і перш за все, впровадження в практику навчального процесу 

спортивно орієнтованого фізичне виховання студентської молоді. При чо-

му спортивно орієнтованого фізичне виховання повинно будуватися на: 

адекватності змісту фізичної підготовки індивідуальному стану студента; 

оптимізації фізичної підготовки; свободи вибору форм фізкультурно-

спортивної діяльності відповідно до особистих схильностей кожного сту-

дента [9]. 

Спортивно орієнтована спрямованість практичних занять з фізичного 

виховання студентів технічного ЗВО може не тільки радикально змінити їх 

фізкультурну активність, але і в цілому прищепити спортивний стиль по-

всякденної життєдіяльності. Як указують фахівці, спортивний шлях – це 

енциклопедія технології культурного перетворення фізичного, психічного і 

етичного в особі, і не використовувати його у фізкультурному вихованні 

студентської молоді було б невірно [1, 4, 6, 8, 12]. 

Впровадження у практику кафедри фізичного виховання і спорту 

Донбаської державної машинобудівної академії спортивно орієнтованого 
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фізичного виховання студентської молоді на заняттях з фізичного вихо-

вання здійснювалось на декількох рівнях: 

– перший, базовий, рівень передбачав відтворення біологічних основ 

розвитку рухових якостей; 

– другий – педагогічних основ фізичної підготовки студентів; 

– третій – конкретних засобів і методів розвитку сили, силової ви-

тривалості, швидкісних якостей, гнучкості, спритності, координації і зага-

льної витривалості у сучасній системі фізичного виховання; 

– четвертий – засобів матеріально-технічного забезпечення процесу 

спортивно орієнтованого фізичного виховання, фізичної підготовки і сис-

теми контролю її ефективності. 

Навчальний процес передбачав використовування різних прийомів і 

методів навчання в їх оптимальному поєднанні. Залежно від цілей і задач 

навчання, а також контингенту студентів, застосовувалися наступні засоби: 

– програмоване навчання в поєднанні з проблемним; 

– алгоритмічний підхід з вивченням навчального матеріалу по про-

грамованих навчальних посібниках; 

– метод частих груп з проблемним навчанням і з програмованим ко-

нтролем знань; 

– традиційний виклад матеріалу з елементами бесіди і проблемною 

постановкою питань. 

Такий підхід дозволяв активізувати діяльність студентів, готувати їх 

до самостійної творчої роботи та індивідуалізувати роботу в умовах масо-

вого навчання. Слід зазначити, що забезпечення навчальних занять постій-

но обновлювалося методичними розробками, тематичними матеріалами, 

комплексами оздоровчої спрямованості і комп'ютерними програмами. 

Для вирішення задач дослідження були організовані дві експеримен-

тальні і дві контрольні групи. У контрольних групах заняття проводилися за 

традиційною методикою, а в експериментальних групах – студенти займа-

лися за розробленою нами програмою на основі спортивно орієнтованих 

технологій. Дослідження показали, що темп приросту більшості показників 

в експериментальних групах вищий, ніж в контрольних: розвитку загальної 

витривалості; розвитку сили; розвитку гнучкості; розвитку силової витрива-

лості; розвитку швидкісно-силових якостей; розвитку спритності. 

Більший темп приросту показників фізичної підготовленості в експе-

риментальних групах може бути пояснений за рахунок особливостей мето-

дики проведення занять, зокрема, переважного використовування найефе-

ктивніших методів, засобів і форм спортивно орієнтованого фізичного ви-

ховання.  

Результати досліджень свідчать про те, що вирішення проблеми під-

вищення фізичної і функціональної підготовленості студентів можливе 

лише при комплексному підході до вибору раціональних режимів рухової 

активності і фізичного розвитку.  

Спортивна спрямованість практичних занять з фізичного виховання 

студентів технічного ЗВО може не тільки радикально змінити їх фізкуль-
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турну активність, але і в цілому прищепити спортивний стиль повсякден-

ної життєдіяльності. Як указують фахівці, спортивний шлях – це енцикло-

педія технології культурного перетворення фізичного, психічного і етич-

ного в особі, і не використовувати його у фізкультурному вихованні студе-

нтської молоді було б невірно [4, 6–8, 10]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз науково-

методичної літератури і узагальнення практичного досвіду роботи кафедри 

фізичного виховання дозволили встановити, що питання вдосконалення 

робочих програм з дисципліни «Фізичне виховання» на засадах спортивно 

орієнтованих технологій вивчено недостатньо. Неналежна сформованість 

потреб у заняттях певним видом спорту у студентів 1–3 курсів визначає 

великий діапазон бажань в освоєнні сучасних рухових систем і традицій-

них видів спорту. Це обумовлено неоднорідністю контингенту що навча-

ються у академії за віком, статтю, соціально демографічній приналежності, 

а також їх мотиваційно-ціннісною спрямованістю. 
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Постановка проблеми та її актуальність. Збільшення потоку інфо-

рмації, необхідність її переробки в короткі терміни, застосування різнома-

нітних технічних засобів навчання супроводжуються постійною інтенсифі-

кацією навчального процесу у вищих закладах освіти. Дуже напружена ро-

зумова діяльність та прогресуюча з кожним роком гіподинамія, призводять 

до того, що показники функціонального стану систем організму та фізич-
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ної працездатності студентів значно знижуються від молодших курсів до 

старших. В більшій мірі зазначені проблеми стосуються студентів вищих 

медичних закладів освіти. Специфіка професійної діяльності та необхідно-

сті безпосереднього контакту з хворими пред’являють підвищені вимоги 

до стану здоров’я та фізичної працездатності студентів-медиків. Спроби 

більшості дослідників підвищити ефективність процесу фізичного вихо-

вання студентів медичних вишів характеризуються одностороннім підхо-

дом, який заключний у дослідженні фізичної та технічної підготовленості, 

тому виникає нагальна потреба в оптимізації процесу фізичного виховання 

за допомогою використання методики особистісно-орієнтованого фізично-

го виховання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні концепції розви-

тку фізкультурної освіти, які направлені на оптимізацію використання за-

собів та методів фізичного виховання в різноманітних типах навчальних 

закладів, розглядаються в працях В. Г. Григоренко, В. І. Ляха, 

Г. М. Соловйова, Л. І. Лубишевої, Л. П. Матвієнко. Теоретико-методичні 

основи інноваційних технологій у фізичному вихованні ретельно обгово-

рюються в працях В. Н. Усакова, В. А. Тураєва, А. П. Федотова, Д. А. Фі-

льченкова, В. С. Якимовича. Процес фізичного виховання студентів меди-

чних закладів освіти в своїх працях розглядали: В. Г. Бєспалов, 

В. Б. Мандріков, І. Н. Акрамовський, В. В. Приходько. 

Аналіз праць науковців вказує на певне недооцінювання важливості 

освіченості майбутніх працівників галузі охорони здоров’я в сфері фізич-

ної культури та спорту, особливо в питаннях методики використання засо-

бів фізичного виховання для зміцнення здоров’я, підтримки високого рівня 

працездатності, профілактики професійних та інших захворювань. В тако-

му випадку вважаємо актуальним напрямком дослідження впровадження в 

навчально виховний процес з фізичного виховання студентів-медиків  кон-

цепції особистісно-орієнтованого підходу у навчанні.  

Формулювання мети та завдань роботи. Метою роботи є розробка 

концепції особистісно-орієнтованого фізичного виховання студентів ви-

щих медичних закладів освіти.  

Відповідно до мети дослідження нами поставлені наступні завдання: 

1. Здійснити аналіз даних літературних джерел з питань застосування 

особистісно-орієнтованого підходу у фізичній культурі та спорту. 

2. Обґрунтувати необхідність розробки концепції особистісно орієн-

тованого фізичного виховання студентів вищих медичних закладів освіти з 

елементами модульної технології. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку суспіль-

ства одним з пріоритетних напрямків в галузі освіти є створення максима-

льно сприятливих умов для багатостороннього гармонійного розвитку осо-

бистості з урахуванням індивідуальних, морфофункціональних, фізичних, 

соматичних, психічних особливостей [3, с. 128].  
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Використання особистісно орієнтованого підходу, у такому випадку, 

є важливою умовою ефективного вирішення освітніх, оздоровчих та роз-

вивальних завдань фізичного виховання. Це стає можливим на основі за-

стосування особистісно-орієнтованої педагогічної технології в галузі фізи-

чного виховання.    

Особистісно-орієнтований підхід – спосіб організації навчання; ме-

тодологія організації умов навчання, яка передбачає «включення» особис-

тісних функцій, затребуваність суб’єктивного досвіду; підхід при якому 

викладач в процесі навчання може контролювати якість отриманих знань 

кожного студента [6, с. 78]. 

Зазначений підхід пов’язується не з формуванням особистості студе-

нта з урахуванням заданих властивостей, а з необхідністю закласти механі-

зми навчальної діяльності, який направлений на підвищення самостійності, 

активності в процесі фізичного виховання, саморозвитку, адаптації, само-

регуляції. 

Сутність особистісно-орієнтованого підходу в процесі фізичного ви-

ховання визначається пріоритетом індивідуальності особистості студента 

як активного носія суб’єктного досвіду. Під час використання викладачем 

особистісно-орієнтованого підходу в процесі фізичного виховання голов-

ним принципом стає управління руховою активністю студента з опорою  

на самокерування: відмова від зовнішнього спонукання, створення сприят-

ливих умов для самостійної роботи з елементами творчої активності сту-

дента. Особистість студента як педагогічна цінність є основою для проек-

тування його фізичного розвитку та оволодінню ним необхідних теорети-

ко-методичних знань з дисципліни [9, с. 18]. 

Процес формування соціально значущої особистісної потреби розви-

тку фізичної культури студентів медичних закладів освіти повинен втілю-

ватися через оволодіння ними системи знань, наукових уявлень про шляхи 

та засоби організації здорового способу життя, про сутність та закономір-

ності фізичної культури. Когнітивну складову процесу фізичного вихован-

ня особистості майбутнього фахівця медичної галузі у такому випадку по-

винні утворювати рівень, системність та динамічність знань про правила 

фізичної підготовки, методи організації фізичної активності, шляхи та за-

соби фізичного вдосконалення, можливості використання засобів фізичної 

культури для підвищення працездатності, формах відпочинку та зняття 

втоми, соціальної, моральної та естетичної цінності рухової активності. 

Психомоторну складову фізичної культури повинні утворювати сукуп-

ність особистих фізичних досягнень. Вона визначається рівнем розвитку 

фізичних якостей студента, що проявляється в його фізичній працездатно-

сті, вмінні раціонально вирішувати звичні та нові рухові завдання і дії, за-

стосовувати отримані знання та сформовані навички в професійній діяль-

ності. 

Пропонована концепція особистісно орієнтованого фізичного вихо-

вання студентів вищих медичних закладів освіти повинна базуватись на 

когнітивній та психомоторній складовій процесу та враховувати рівні про-
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фесійної компетентності студентів. Враховуючи специфіку навчання сту-

дентів-медиків пропонуємо використати модульну технологію, яка дозво-

лить створити оптимальну організаційно-змістовну структуру особистісно-

орієнтованої освітньої діяльності з фізичного виховання. 

Структурний зміст модульної технології повинен включати 4 модулі: 

теоретико-методична підготовка, практична підготовка, інтегральна підго-

товка, самостійна робота. Пріоритет належить інтегральній  підготовці. 

Інтегральна підготовка дозволяє органічно поєднати окремі компо-

ненти освітнього циклу в єдиний керований педагогічний процес, під час 

реалізації якого у студентів одночасно формуються теоретичні, методичні, 

та практичні уміння та навички. Важливим принципом необхідного вико-

ристання в освітньому процесі інтегрального підходу є об’єднання в окре-

мому занятті різноманітних видів підготовки. Пропонований підхід в на-

вчанні студентів-медиків значно підвищить його оптимальність. 

Висновки. Подолання унітарного використання в педагогічній прак-

тиці фізкультурно-освітніх технологій та заміна їх на технології гуманіс-

тичної скерованості особистісно-орієнтованого змісту, сприяючи оптима-

льному задоволенню соціально-психологічних та біологічних потреб сту-

дентів-медиків в руховій активності, на наш погляд є одним з пріоритетних 

напрямів модернізації процесу фізичного виховання у вищих медичних 

закладах освіти.   

Перспективами подальших досліджень вважаємо розробку органі-

заційно-методичних рекомендацій з використання елементів концепції 

особистісно-орієнтованого фізичного виховання студентів у вищих медич-

них закладах освіти.  
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Анотація. Розглянуто проблему визначення фізичної підготовленос-

ті студентів І курсу на першому етапі занять фізичною культурою (до про-

ходження студентами медогляду). 

Проведено аналіз науково-методичної літератури та підібрано рухове 

тестове завдання, яке дало змогу визначити початковий рівень фізичної пі-

дготовленості студентів, не завдаючи шкоди їхньому здоров’ю. 

Це допомогло підібрати адекватне фізичне навантаження, розділив-

ши першокурсників на групи з приблизно однаковим рівнем фізичної під-

готовленості.  
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Ключові слова: фізична підготовленість, тестове завдання, студенти -

першокурсники.  

 

Аннотация. Рассмотрена проблема определения физической подго-

товленности студентов I курса на первом этапе занятий физической куль-

турой (до прохождения студентами медосмотра). 

Проведен анализ научно-методической литературы и подобрано дви-

гательное тестовое задание, которое позволило определить начальный 

уровень физической подготовленности студентов, не нанося вреда их здо-

ровью. Это помогло подобрать адекватную физическую нагрузку, разделив 

первокурсников на группы с приблизительно одинаковым уровнем физи-

ческой подготовленности. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, тестовое задание, 

студенты-первокурсники. 

 

Annotation. It was obtained the problem of physical preparedness 

determination for the students of first course on the first stage of engaging in a 

physical culture (before their medical examination). The analysis of published 

data allowed selecting a special task for research and estimation of the state of 

physical preparedness of students. The background was taken the methodology 

prepared in the University of Jyväskylä (Finland). A special test task has given 

an opportunity to define the initial level of physical preparedness of students, 

not harming to their health. 

The analysis of the obtained data helped on the first stage of engaging in a 

physical culture (before passing of students medical examination) to pick up 

adequate physical activity to them, dividing them into groups with the 

approximately identical level of physical preparedness. 

Key words: physical preparedness, entrance control, the first course 

students.  

 

Постановка проблеми. Сьогодні гостро стоїть питання інтенсифіка-

ції виробництва, посилюються вимоги до якості підготовки спеціалістів у 

закладах вищої освіти, до стану здоров’я та рівня фізичної підготовленості 

майбутнього працівника. Це потребує активного пошуку форм і методів 

фізичного виховання, які б сприяли підвищенню якості підготовки майбу-

тніх фахівців у закладах вищої освіти [4, с. 89]. 

Останні роки спостерігається збільшення кількості студентів, що 

мають відхилення в стані здоров’я. Ослаблений найчастіше ще під час на-

вчання в школі стан організму, екологічні проблеми, гіподинамія, невисо-

кий в цілому рівень валеологічної культури обумовлюють те, що 46 % ви-

пускників шкіл, які вступають до закладів вищої освіти, мають різні хроні-

чні захворювання, 50 % – морфофункціональні порушення. З кожним ро-

ком спостерігається збільшення числа студентів, віднесених до спеціальної 

медичної групи (Г. Л. Апанасенко, Л. Долженко, В. К. Бальсевич, Л. І. Лу-

бишева, Р. Т. Раєвський, І. Д. Смолякова, С. М. Канішевський, Блавт О. З. 



37 

та ін. [1, с. 17; 2, с. 19; 3, с. 14; 6, с. 129]. Основними причинами цього, на 

думку таких дослідників, як В. К. Бельсевич, Л. І. Лубишева, 

Т. Ю. Круцевич, О. Ю. Марченко [2, с. 20; 6, с. 130], є дефіцит рухової ак-

тивності та недостатній рівень культури здоров’я молоді. 

Актуальність дослідження. Важливим  компонентом здоров’я, ос-

новою високої працездатності та життєдіяльності, базою, завдяки якій від-

бувається вся рухова діяльність людини, є рівень фізичної підготовленості. 

Пошуки способів підвищення рівня фізичного розвитку та фізичної 

підготовленості студентів розглянуто у роботах Г. П. Грибана, 2009–2013; 

А. В. Магльованого, 1997, 1998, 2009–2011; Т. О. Лози, 2012; 

О. Т. Кузнецової, 2006–2013; С. І. Присяжнюка, 2002–2008 й ін. 

Аналіз наукових досліджень і публікацій дають підстави стверджу-

вати, що фізична підготовленість студентів закладається ще під час на-

вчання в школі. Від того, наскільки буде підготовленим абітурієнт, і з яким 

рівнем здоров’я він прийде до закладу вищої освіти, залежать зміст і рівень 

навантаження на заняттях з фізичного виховання [4, с. 89].  

Те, що медична довідка (форма № 086-о) являється необов’язковим 

документом при поданні заяв до закладу вищої освіти, призвело до того, 

що на початок навчальних занять у закладах вищої освіти відсутні дані про 

стан здоров’я студентів-першокурсників. Це робить неможливим з перших 

днів навчання об’єктивно оцінити  стан здоров’я для визначення групи з 

фізичної підготовки. У зв’язку з цим стає питання, яке оптимальне наван-

таження має бути на заняттях з фізичної культури для кожного студента 

окремо.  

Проведений аналіз науково-методичної літератури [8, с. 37; 9, с. 39 й 

ін.] дозволив зробити висновок, що у практиці педагогіки фізичної культури 

накопичено чималий досвід оцінки загальної фізичної підготовленості сту-

дентів. Проте питанням перевірки рівня стану здоров’я та  фізичної підгото-

вленості першокурсників до проходження ними медогляду в літературних 

джерелах не приділяється достатньо уваги. Для вирішення цього необхідно 

досліджувати рівень фізичної підготовленості студентів до занять фізични-

ми вправами, і на основі отриманих результатів, враховуючи індивідуальні 

особливості, проводити ефективні заняття з фізичного виховання. 

Мета даного дослідження: підбір рухового тестового завдання для 

визначення рівня фізичної підготовленості студентів (вхідний контроль) на 

першому етапі занять фізичною культурою (до проходження студентами 

медогляду).  

Робота виконана за планом НДР кафедри фізичної культури та спор-

ту Одеської національної академії харчових технологій.  

Завдання дослідження: 

 підбір рухового тестового завдання, яке дасть змогу визначити на-

лежний рівень фізичної підготовленості студентів 1 курсу, не завдаючи 

шкоди їхньому здоров’ю; 

 визначення початкового рівня фізичної підготовленості студентів-

першокурсників.  
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Методи та організація дослідження. Для вирішення цих завдань 

використовувалися наступні методи дослідження:  

 аналіз літературних джерел щодо поставленої проблеми з метою 

відбору необхідних тестових завдань; 

 тестування фізичної підготовленості першокурсників;  

 статистична обробка результатів тестування та аналіз отриманих 

даних.  

У процесі аналізу літературних джерел було відібрано  тестове за-

вдання для дослідження і оцінки стану фізичної підготовленості студентів 

за методикою, запропонованою університетом Ювяскюля (Фінляндія) [5, 

с. 192]. 

Дослідження проводилося у вересні 2016 року. В ньому прийняли 

участь 670 студентів (328 хлопців і 342 дівчини) 1 курсу 5 структурних 

підрозділів ОНАХТ : 301студент (144 хлопця і 157 дівчат) факультету Ін-

новаційних технологій харчування і ресторанно-готельного бізнесу (ІТХ і 

РГБ), 110 студентів (24 і 86) Інституту прикладної економіки і менеджмен-

ту (ІПЕ і М), 56 студентів (44 і 12) Інституту холоду, кріотехнологій та 

екоенергетики (ІХК та Е), 56 студентів (52 і  4) Інституту механіки, авто-

матизації і комп'ютерних систем (ІМА і КС), 147 студентів (64 і 83) техно-

логічного інституту харчової промисловості (ТІХП). 

Тестове завдання для визначення стану фізичної підготовленості 

студентів представляє собою подолання ходьбою в максимальному темпі 

дистанції 2 км і визначення ЧСС відразу після навантаження. Індекс рівня 

фізичної підготовленості (ІРФП) обчислювався за формулою (1): 

ІРФП=К+Вi1 – (Ti2-ti3+ЧССi4 + – i5)  (1) 

де К, i1- i5 – сталі величини надані у табл. 1; 

В – вік; 

Т – кількість повних хвилин, що були витрачені на подолання дистанції; 

t – кількість секунд понад повних хвилин, що витрачено на подолання 

дистанції; 

ЧСС – частота серцевих скорочень відразу після проходження дистанції 

за перші 15 секунд (помножується на 4); 

МТ – маса тіла, кг; 

Р – зріст, м.                

Таблиця 1 – Значення сталих величин 

Умовні  

позначення 

Величини 

хлопці дівчата 

К 420 305 

i1 0,2 0,3 

i2 11,6 8,1 

i3 0,2 0,14 

i4 0,56 0,36 

i5 2,6 1,0 
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Аналіз отриманих результатів (табл. 2) показав, що з 670 досліджу-

ваних 216 (32,24 %) мають високий рівень фізичної підготовленості. Рівень 

фізичної підготовленості вище середнього показали 108 (16,12 %) першо-

курсників, середній –203 (30,3 %), нижче середнього 88 (13,13 %) студента. 

Достатньо позитивним результатом стала кількість студентів, що мали ни-

зький рівень фізичної підготовленості –55 від загальної кількості студен-

тів, що складає лише 8,21 %.  

При цьому результати тестування достатньо відрізнялись у студентів 

і за підрозділами, і за статтю. 

Ми встановили, що у хлопців трьох підрозділів (ІПЕ і М, ІХК та Е, 

ТІХП) відсутній низький рівень фізичної підготовленості, у хлопців чоти-

рьох підрозділів (ІПЕ і М, ІХК та Е, ТІХП, ІМА і КС) – нижче середнього. 

Середній  та нижче середнього рівень фізичної підготовленості відсутній 

тільки у дівчат ІМА і КС. 

 

Таблиця 2 – Розподіл студентів за  рівнем фізичної підготовленості  
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ІТХ і РГБ 80 26,58 36 11,96 104 34,55 56 18,60 25 8,31 

ІПЕ і М 33 30,00 16 14,55 39 35,45 15 13,64 7 6,36 

ІХК та Е 34 60,71 10 17,86 8 14,29 3 5,36 1 1,78 

ТІХП 35 23,81 37 25,17 52 35,38 14 9,52 9 6,12 

ІМА і КС 34 60,71 9 16,08 - - - - 13 23,21 

Усього 216 32,24 108 16,12 203 30,30 88 13,13 55 8,21 

 

За статтю (рис. 1) рівні фізичної підготовленості розподілилися так: 

високий рівень фізичної підготовленості спостерігався у 52,44 % хлопців і 

12,87% дівчат, 19,51 % хлопців і 12,87 % дівчат показали рівень вище се-

реднього, 42,98 %  дівчат  та 18,29 % хлопців виявили середній рівень фі-

зичної підготовленості. Рівень нижче середнього спостерігався лише у 

4,88 % хлопців, в той час як у дівчат цей показник дорівнював майже 

21,05 %. Низький рівень фізичної підготовленості мають 4,88 % хлопців і 

11,4 % дівчат. 

Таким чином, при порівнянні показника ІРФП за статтю ми бачимо, 

що хлопці мають набагато кращу фізичну підготовленість, ніж дівчата. 

Утім це природно, оскільки хлопці належать до сильної половини людства. 

Результати досліджень дали змогу викладачам на першому етапі за-

нять з фізичної культури до проведення медогляду розділити студентів на 

групи відповідно  стану фізичної підготовленості та визначити обсяг адек-

ватного фізичного навантаження для кожної групи. 
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Рисунок 1 – Порівняння індексу рівня фізичної підготовленості  

студентів  за статтю 

 

Висновки та рекомендації. Вивчивши літературні джерела стосовно 

підбору тестів для визначення вхідного рівня фізичної підготовленості 

студентів та проаналізувавши сучасні методи тестування, нами були відіб-

рані тести, що відповідали поставленим завданням.  

Тестування щодо виявлення рівня фізичної підготовленості встано-

вили, що рівень фізичної підготовленості студентів-першокурсників доста-

тньо високий. Майже половина з них має високий та вище середнього 

ІУФП. Лише п’ята частина першокурсників (18,8 %) мають низький або 

нижче середнього рівень фізичної підготовленості. 

При цьому індекс ІУФП суттєво відрізняється у хлопців та дівчат. 

Спостерігалась велика різниця і між показниками окремих підрозділів. Ми 

отримали такий результат внаслідок того, що гендерний склад підрозділів 

досить різний. Тому на тих факультетах, де більше хлопців, спостерігався 

вищий рівень фізичної підготовленості, і навпаки. 

Аналіз отриманих даних допоміг нам на першому етапі занять фізич-

ною культурою (до проходження студентами медогляду) підібрати адеква-

тне навантаження, розділивши студентів на групи з приблизно однаковим 

рівнем фізичної підготовленості.  

Вважаємо, що данні нашого дослідження можна рекомендувати для 

вхідного тестування студентів вузів різного профілю до проходження ними 

обов’язкового медичного огляду. 

Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження бу-

дуть спрямовані на удосконалення науково-методичних проблем навчаль-

ного процесу з фізичного виховання, спрямованих на покращення рівня 

фізичної підготовленості студентів. 
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Аннотация. На основе обзора литературных источников отечествен-

ных и зарубежных авторов раскрывается вопрос оптимизации программы 

физического воспитания студентов в высших учебных заведениях на ос-

нове спортивно ориентированных технологий. 
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Анотація. На основі обзору літературних джерел вітчизняних і зару-

біжних авторів розкривається питання оптимізації програми фізичного ви-

ховання студентів вищих навчальних закладів на основі спортивно орієн-

тованих технологій. 

Ключові слова: фізичне виховання, спортивно орієнтовані технологи, 

студентська молодь. 

 

Annotation. On the basis of obzoru of literary sources of domestic and 

foreign authors the question of optimization of the program of physical 

education of students of higher educational establishments opens up on the basis 

of sporting oriented technologies. 

Key words: physical education, sporting oriented technologists, student 

young people. 

 

Актуальность и целесообразность исследования. Разработка еди-

ной концепции решения проблемы выхода системы образования на каче-

ственно новый уровень развития обусловлена разработкой и внедрением 
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в систему образования студенческой молодежи новых педагогических 

технологии, что означает создание особых условий и формирование у 

студентов навыков самосовершенствования на фоне воспитания мотива-

ции, интереса к систематическим посещений учебных занятий по физиче-

скому воспитанию и спорту. 

Статистический анализ посещаемости практических занятий 

по физическому воспитанию в высших учебных заведениях Украины сви-

детельствует о достаточно негативном отношении студенческой молодежи 

к физическому воспитанию и спорту. Снижается заинтересованность и мо-

тивационные аспекты к систематическим занятиям физическим воспита-

нием 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, психической устойчивости 

и здоровья современной молодежи [3]. 

Такое негативное отношение современной молодежи к занятиям 

по физическому воспитанию можно изменить, модернизируя процесс физиче-

ского воспитания, используя новые современные спортивно ориентированные 

технологии в высших учебных заведениях (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. 

Жизнь выдвинула общественный спрос на воспитание творческой 

личности, способной мыслить самостоятельно, генерировать оригинальные 

идеи, принимать нестандартные решения. Молодежь всегда воспринима-

лась обществом как судьбоносная сила, как будущее страны. 

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 посещений учебных занятий 

по физическому воспитанию и спорту. 

Спортивно ориентированные технологии как особая отрасль физиче-

ской культуры направлена в первую очередь на стимулирующий аспект 

к занятиям физическим воспитанием, на укрепление здоровья, повышение 

умственной работоспособности и успеваемости во время учебы, длитель-

ной творческой активности и жизнедеятельности совреме 

современной студенческой молодежи. 

Спортивно ориентированные технологии способствуют росту и со-

вершенствованию всестороннего и гармоничного развития и использова-

ния приобретенных двигательных качеств в будущей трудовой, бытовой и 

общественной деятельности современного человека [2; 6; 8]. 

Анализ последних исследований и публикаций. В современной 

педагогической литературе особое внимание формированию физической 
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культуры молодежи уделяли В. Бальсевич, В. Выдрина, Г. Виленский, 

П. Виноградова, С. Евсеева, В. Кузина, Н. Ковалева, Л. Лубышева, 

А. Лотоненко, Н. Пономарева, В. Столярова, И. Туревский, В. Трунин, 

В. Щербакова и др. 

В работах В. Дмитриев, Л. Лубышева, В. Бальсевич и др. раскрываю-

тся технологии организации физического воспитания в вузе. 

Современные разработки личностно-ориентированного физического 

воспитания рассматривали Л. Головина, Ю. Копылов, И. Столяк, 

В. Якимович, А. Дубогай и др. 

Большой интерес представляют работы, в которых раскрываются ас-

пекты организации спортивно ориентированного физического воспитания 

студенческой молодежи, овладение основами теории и практики спорта, 

технологиями реализации в условиях демократизации и гуманизации мо-

лодежи (А. Бабешко, В. Бальсевич, Л. Барыбина, В. Бондин, В. Выдрин, 

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]. 

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, что 

касается спортивно ориентированного физического воспитания студенчес-

кой молодежи с целью оптимизации программы физического воспитания 

студентов в высших учебных заведениях на основе спортивно ориентиро-

ванных технологий. 

Задачи исследования  

1. Изучение и обобщение данных литературных источников, которые 

раскрывают вопросы оптимизации физического воспитания студентов 

на основе спортивно ориентированных технологий. 

2. Анализ современного состояния оптимизации физического воспи-

тания студентов на основе спортивно ориентированных технологий 

в Украине. 

Изложение основного материала исследования. На современном 

этапе развития технического прогресса, высокого темпа промышленной 

производительности, рыночной экономики и большой конкуренции на ры-

нке труда от современной молодежи требуются глубокие профессиональ-
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ные 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 дей-

ствиях студентов, осознаются ими, принимаются, определяются и прове-

ряются. 

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 

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 чужого мнения, дру-

гих культур, ценностей и веры. 

Сегодня образование направляется на проработку технологий инди-

видуально-ориентированного 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 личностно-ориентированного 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 

культура предоставляет широкие возможности студентам для самовыра-

жения, саморазвития, самосовершенствования не только своих физичес-

ких, но и духовных возможностей для формирования активной жизненной 

позиции. 
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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, отечес-

твенных и зарубежных авторов в области физической культуры и спорта 

раскрывает составляющие спортивно ориентированного физического вос-

питания студенческой молодежи по следующим направлениям: 

- современные представления об организации спортивной тренировки 

(Ю. В. Верхошанский, В. М. Зациорский, Л. П. Матвеев, В. М. Платонов, 

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. Пілоян и др.). 

В основу спортивно ориентированного физического воспитания мо-

лодежи заложен переход от традиционной формы организации учебных 

занятий к учебно-тренировочным, что позволяет каждому студенту прио-

бщиться к занятиям спортом и ценностям спортивной культуры [7]. 

Спортивно ориентированное 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, относите-

льно однородные по интересам, потребностям, уровню физической подго-

товленности, степени биологической зрелости, особенностям морфофунк-

ционального 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.) [12; 17]. 

Выводы. 1. Подготовка к профессиональной деятельности здоровых, 

физически подготовленных, грамотных и интеллектуально развитых бу-
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дущих специалистов – первоочередная и важная задача системы физичес-

кого воспитания студентов в вузах. 

2. Анализ педагогической литературы отечественных и зарубежных 

исследователей указывает на положительную роль занятий физическим 

воспитанием на основе ВТО в укреплении здоровья, развития физических 

качеств будущего специалиста, повышение интереса и мотивационных 

ценностей у студентов к систематическим занятиям физическим воспита-

нием и спортом, навыков здорового образа жизни. 
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Анотація. У статті приведені дані аналізу напрямів реформування 

фізичного виховання в системі вищої освіти. Проаналізовані дані щорічно-

го оцінювання фізичної підготовленості населення України за 2017 рік для 

прийняття відповідних управлінських рішень. Розглянуті шляхи впрова-

дження концепції саморозвитку в процесі фізичного виховання студентів; 

обґрунтована технологія побудови індивідуальної освітньої траєкторії сту-

дента в режимі самостійної форми занять. На цій основі здійснювалося те-

оретичне осмислення змісту і структури здоров’яформуючих освітніх тех-

нологій, обґрунтування технологічних принципів стратегічного плануван-

ня з метою формування системи оздоровлення. 

Ключові слова: фізичне виховання, саморозвиток, студенти, самос-

тійна робота. 

 

Аннотация. В статье приведены данные анализа направлений рефо-

рмирования физического воспитания в системе высшего образования. 

Проанализированы данные ежегодного оценивания физической подготов-

ленности населения Украины за 2017 год для принятия соответствующих 

управленческих решений. Рассмотрены пути внедрения концепции само-

развития в процессе физического воспитания студентов; обоснована тех-

нология построения индивидуальной образовательной траектории студен-

тов в режиме самостоятельной формы занятий. На этой основе осуществ-

лялось теоретическое осмысление содержания и структуры здоровьефор-

мирующих образовательных технологий. 
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самостоятельная робота. 

 

Annotation. To the article data of analysis are driven in relation to 

directions of reformation of physical education in the system of higher 

education. Data of annual evaluation of physical preparedness of population of 

Ukraine are analyses for 2017 for the acceptance of corresponding 

administrative decisions. The ways of introduction of conception of self-

development are considered in the process of physical education of students; 

technology of construction of individual educational trajectory of students is 

reasonable in the mode of independent form of employments. Contradiction and 

features of self-perfection are educed and described in physical education; the 

substantive provisions of conception of саморазвития are set forth, both in 

physical and intellectual plan of student young people of Ukraine. On this basis 

the theoretical comprehension of maintenance and structure of health of 

formative of educational technologies came true. Self-development strategy 

helps to create the personal interest of each student in individual motor needs 

and discuss personal problem situations. The solution of these issues relies on 

the staff of the counseling centers on the basis of the Department of Physical 

Education. These changes concern the creation of new educational standards, 

updating and reviewing curricula, the content of educational and teaching 

materials, forms and methods of training. This will allow the programmatic 

basis of physical education to orientate on system design, which will contribute 

to increasing the level of physical health and safe life of young people. 

Key words: physical education, self-development, students, independent 

work. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Загальний досвід вті-

лення єдиної освітньої стратегії західноєвропейських держав свідчить про 

необхідність проведення аналізу ефективності співпраці та визначення діє-

вого механізму впровадження в Україні міжнародних програм, досвіду ро-

боти іноземних держав з розвитку галузі фізичної культури [6, 7, 8, 9, 10]. 

Як відзначається в низці державних програмно-нормативних документів, 

які стосуються розвитку фізичної культури і спорту, європейська інтегра-

ція України передбачає приєднання до конвенцій Ради Європи. Оскільки 

керівництво Європейського союзу створило обов’язкову умову економіч-

ного об’єднання Європи, соціальної стабілізації країн Європейського еко-

номічного союзу (ЄЕС), виникла необхідність у модернізації вищої освіти, 

її обґрунтованості з точки зору орієнтованості на прагнення відповідності 

сучасним запитам професійної освіти. Це дозволить програмну основу фі-

зичного виховання зорієнтувати на системне проектування, що буде спри-

яти підвищенню рівня фізичного здоров’я і безпечній життєдіяльності мо-

лоді. Сенс у формуванні впровадження механізму самовдосконалення в 

зазначеній сфері і, перш за все, в уніфікації і стандартизації національних 

систем з питань освіти [2, 3]. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. Необхідність впровадження самостійних 

занять фізичними вправами обумовлена навчальною програмою з фізично-

го виховання у ВНЗ, в якій 2/3 часу відводиться на самостійну роботу сту-

дентів (Фізичне виховання. Навчальна програма для ВНЗ України ІІІ–ІV 

рівнів акредитації). Такі реалії активізують виникнення нових вимог до 

системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах, найперша з 

них – це об’єктивна необхідність формування у студентів ціннісного став-

лення до занять фізичною культурою і спортом не тільки в системі уроч-

них, а й позаурочних форм занять, тому необхідно визначити фактори, в 

основі яких лежить прагнення особистості на самовдосконалення в процесі 

самостійних занять. 

Відомо, що вирішення завдань фізичного розвитку молоді потребує 

системного підходу, невід’ємною складовою якого має бути гендерний пі-

дхід. Завдання виховання та освіти з огляду на гендерну проблематику ви-

значено в працях (А. Л. Ворожбітова, 2008, Т. Ю. Круцевич, 2016, 

О. Ю. Марченко 2016, А. В. Фащук, 2012, та ін.). Понятійно-

категоріальний апарат гендерного виховання представлено в наукових роз-

відках Т. Говорун, О. Кікінежді, В. Кравця, А. Мудрика, Л. Штильової, 

С. Вихор, А. Шевченко. З’ясуванню соціальних і культурних чинників фо-

рмування інтересу дітей і підлітків до занять фізичною культурою присвя-

чено роботи, О. Бабешка, Г. Безверхньої, А. Москальової та інших науков-

ців. Використання рефлексії в якості психічного механізму забезпечує іс-

нування людської діяльності. Саме це дало змогу не зводити прояви мис-

лення, свідомості, самосвідомості, волі або особистості до інших психіч-

них механізмів, а інтегрувати всі психічні функції для однієї мети: забез-

печити існування діяльності як джерела існування самої людини. Пробле-

ма мотивації досить актуальна для сьогодення і висвітлена у цілому ряді 

робіт. Зокрема, мотиваційну основу навчання студентів досліджували 

Р. Бака і А. Шпаков, О. О. Біліченко, Л. Долженко, Д. Погрєбняк, 

Є. А. Захаріна, О. Ю. Марченко, Н. В. Підбуцька, В. В. Цибульська та ін. 

Достатня кількість досліджень стосується мотивації до занять різними ви-

дами спорту[2, 3]. 

Мета дослідження – науково обґрунтувати концепцію якісної пере-

будови існуючої системи фізичного виховання в ЗВО на основі системного 

проектування стратегії саморозвитку в освіті. 

Задачі дослідження: 

1. Проаналізувати та узагальнити стан досліджуваної проблеми в те-

орії і практиці фізичного виховання у вітчизняних і зарубіжних закладах 

вищої освіти за даними літературних джерел. 

2. Дослідити рівень фізичної підготовленості студентів ЗВО, для ви-

значення ефективності чинних освітніх програм. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зниження рухової акти-

вності студентської молоді науковці пов’язують не стільки зі збільшенням 

витрат часу на навчальну діяльність, скільки зі «способом життя, який став 
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звичним для більшості молоді (захоплення комп’ютерними іграми, соціа-

льними мережами, нераціональне харчування, нестача сну, недостатнє пе-

ребування на відкритому повітрі, наявність шкідливих звичок)». Особливо 

значимими в аспекті збереження здоров’я є студентські роки. Геронтологи 

стверджують, що якщо змолоду закласти хорошу основу здоров’я, то три-

вале життя людини буде активним, а старість – без хвороб. Фахівцями 

(вченими) відзначається тісний взаємозв’язок здоров’я і навчання: чим мі-

цніше здоров’я студентів, тим продуктивніше навчання. Зарубіжні дослі-

дження показують, що набута замолоду звичка нездорового способу життя 

може визначати стан здоров’я в зрілому віці.  

На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 9 

грудня 2015 р. № 1045 «Про затвердження Порядку проведення щорічного 

оцінювання фізичної підготовленості населення України» та розпоряджен-

ня Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275 «Пpo затвер-

дження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та 

плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік» з 2017 року започатковано про-

ведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення Украї-

ни (далі – тестування) серед учнівської та студентської молоді та ін. За ін-

формацією, що надійшла від обласних та Київської міської державних ад-

міністрацій у тестуванні взяло участь 2,5 млн. осіб, що складає 6 % від за-

гальної чисельності населення країни (показник чисельності населення 

України за даними Держстату станом на 01.10.2017 з урахуванням осіб ві-

ком від 0 до 10 років та осіб з інвалідністю). 3 метою спрямування діяльно-

сті навчальних закладів на фізичний розвиток учнівської та студентської 

молоді було організовано проведення тестування у 15,0 тис. навчальних 

закладах. Кількість осіб, які допущені до тестування, складає майже 

2,1 млн. чоловік, a6o 50 % від загальної кількості учнівської та студентсь-

кої молоді. 

За рівнями фізичної підготовленості високий рівень має 570,8 тис. осіб, 

aбo 27,4 % до загальної кількості осіб, які допущені до тестування, достатній 

рівень – 757,0 тис. осіб, a6o 36,3 %, середній рівень – 548,3 тис. осіб, a6o 

26,3 %, низький рівень – 207,3 тис. осіб, або 10,0 % відповідно. 

Такий показник залучених до тестування серед учнівської категорії 

осіб зумовлено наявністю великої кількості учнів зі значними відхилення-

ми постійного чи тимчасового характеру в стані здоров’я, що не перешко-

джають навчанню в школі, але протипоказані для занять фізичною культу-

рою за навчальною програмою i потребують суттєвого обмеження фізич-

ного навантаження. Серед студентської молоді погіршення стану фізичної 

підготовленості зумовлено стрімким скороченням годин на навчальну дис-

ципліну «Фізичне виховання» та визначення її як єдиної в Україні з ycix 

навчальних дисциплін, у закладах вищої освіти, позакредитної дисципліни, 

яка поступово стримує розвиток спортивної роботи зі студентською мо-

лоддю. На керівників закладів вищої освіти покладено відповідальність за 

створення умов збереження та розвитку галузі фізичного виховання. Таким 
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чином, необхідність в безперервності процесу фізичного виховання очеви-

дна, а працівникам сфери фізичної культури необхідно вирішити завдання 

по розробці нових підходів до організації та реалізації навчальної діяльно-

сті в робочий час і при самостійних заняттях [1, 4, 5, 6]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Крім очевидної 

значущості самоосвіти і фізичного самовдосконалення, необхідність сти-

мулювання самостійної роботи студентів в галузі фізичної культури обу-

мовлена такими напрямами: 

- методологічна і теоретична переорієнтація ЗВО на особистість 

студента;  

- вплив організаційно-методичних умов у процесі фізичного вихо-

вання, спрямованих на формування ціннісних орієнтацій студентів на фі-

зичну культуру і спорт; 

- підвищення рівня сформованості цінностей фізичного і духовного 

здоров’я; 

- впровадження нових прогресивних педагогічних технологій у фізи-

чному вихованні студентів. 

Перспективою подальших досліджень становить організаційно-

методичне підґрунтя реалізації концепції саморозвитку в процесі фізично-

го виховання в умовах закладів вищої освіти, яке вміщує планування зміс-

ту і засобів програми саморозвитку; зміст і форми взаємодії органів самов-

рядування зі студентами та викладачами в організації фізкультурно-

оздоровчої роботи комплексної виховної спрямованості. 
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Анотація. У статті розглянута важливість проведення занять фізич-

ного виховання не тільки в основній медичній групі, а також в спеціальній. 

Наведений перелік захворювань, через які студент може потрапити до спе-

ціальної медичної групи. Для доведення необхідності фізичного виховання 

були проаналізовані існуючі теоретичні методики і законодавчі акти підго-

товки студентів спеціальної медичної групи. На базі цього сформовані пе-

реліки вправ, які студентам дозволено або не рекомендовано виконувати, 

через своє захворювання.  

Ключеві слова: фізична культура, спеціальна медична група, рекоме-

ндовані вправи, лікувальна фізична культура, зміцнення здоров’я. 

 

Анотация. В статье рассмотрена важность проведения занятий фи-

зического воспитания не только в основной медицинской группе, но и в 

специальной. Приведен перечень заболеваний, при наличии которых сту-

дент может попасть в специальную медицинскую группу. Для доказательс-

тва необходимости физического воспитания были проанализированы су-

ществующие теоретические методики и законодательные акты подготовки 

студентов специальной медицинской группы. На базе этого сформулиро-

ваны перечни упражнений, которые студентам разрешено либо не рекоме-

ндуется выполнять в силу своего заболевания. 

Ключевые слова: физическая культура, специальная медицинская 

группа, рекомендованные упражнения, лечебная физическая культура, ук-

репление здоровья.  

 

Annotation. The article considers the importance of conducting lessons 

of physical education not only in the main medical group, but also in a special 
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medical group. The list of diseases through which a student can get to a special 

medical group is given. To prove the necessity of physical education, the 

existing theoretical methods and legal acts of training students of the special 

medical group were analyzed. It based on analysis and list of excercises which 

students need to present, but some exercises not recomended to use for student 

because they have some problem with health. It's not avaliable for illnes 

students. 

Key words: physical culture, special medical group, recommended 

exercises, therapeutic physical culture, health promotion. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Протягом останнього 

часу наблюдається збільшення кількості студентів, які були направлені за 

результатами медогляду до спеціальної медичної групи. Вона формується 

без розподілу хвороб студентів, тобто студенти з різними захворюваннями 

займаються в одній групі.  У зв’язку з цим, з’явилась необхідність більш 

розширеної розробки і обґрунтування комплексної методики виховання 

студентів спеціальної медичної групи, а також підвищення кваліфікаційно-

го рівня викладача. Окрім збереження здоров’я та не допуску погіршення 

його стану, на викладача лягає завдання привити студенту любов до за-

йняття спортом, а також при можливості його зміцнити. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. Розробкою систем показань и протипока-

зань до занять фізичними вправами при різних захворюваннях, займався 

Шликов В. П. [1]. Розробкою методик для занять фізичною культурою сту-

дентів спеціальної медичної групи займаються зокрема в залежності від 

діагнозу студента.  Методику й поради до організації занять у спеціальній 

медичній групі при  різними захворюваннях описано у Боднар І. Р. [2], 

О. Дубогай [3] та Язловецького В. С. [4]. Методики лікувальної фізичної 

культури при найбільш розповсюджених захворюваннях у студентів спеці-

альних медичних груп було відображено у посібнику Бісмак О. В. [5]. Різ-

номанітні методики вдосконалення проведення занять у спеціальній меди-

чній групі розглянула Бобирєвої М. М. [6]. Роль фізичної культури у вихо-

вані майбутнього студента можна побачити у роботі Заплатіной О. А. [7].     

Мета дослідження. Розглянути існуючи теоретичні підходи і особ-

ливості проведення занять зі студентами вищих навчальних закладів спеці-

альної медичної групи.  

Завдання дослідження. Визначити при яких захворюваннях студент 

може потрапити до спеціальної медичної групи.  Проаналізувати існуючи 

методи проведення занять у спеціальній групі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Проведення занять з фі-

зичної культури у вищих навчальних закладах є обов’язковим. Дане поло-

ження пов’язане з необхідністю збільшення фізичної активності серед сту-

дентів, а також з метою допомоги студентам у майбутньому, в залежності 
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від своєї професії, підтримувати своє здоров’я за допомогою спеціальних 

фізичних вправ. 

Фізична культура – діяльність суб'єктів сфери фізичної культури і 

спорту, спрямована на забезпечення рухової активності людей з метою їх 

гармонійного, перш фізичного, розвитку та ведення здорового способу 

життя [8]. 

Сучасна молодь має безліч захворювань, як набутих так і вроджених. 

Захворювання виявляються під час проведення медогляду, який є 

обов’язковим перед початком навчального року або упродовж першого мі-

сяця навчання. За його результатами лікар вирішує до якої медичної групи 

буде віднесений студент. Групи поділяються на основну, підготовчу та 

спеціальну. На основі інформації з навчального посібника [5] та наказу 

МОН України [9] побудована таблиця 1. 

 

Таблиця 1. – Характеристика медичних груп 

Назва медичної 

групи 
Медична характеристика 

Допустиме фізичне  

навантаження 

Основна Студенти без відхилень у стані 

здоров'я або з незначними від-

хиленнями при достатньому 

фізичному розвитку. 

Фізична підготовка 

проводиться в повному 

обсязі згідно з навчаль-

ними програмами з 

урахуванням індивідуа-

льних особливостей ро-

звитку дитини 

Підготовча Особи з недостатнім фізичним 

розвитком і слабко фізично пі-

дготовлені без відхилень або з 

незначними відхиленнями у 

стані здоров'я. 

Поступове збільшення 

навантаження без здачі 

нормативів 

Спеціальна Студенти, що мають відхилен-

ня у стані здоров'я постійного 

або тимчасового характеру, що 

вимагають обмежень фізичних 

навантажень, допущені до ви-

конання навчальної та вироб-

ничої роботи. 

Фізична підготовка 

проводиться за спеціа-

льними програмами з 

урахуванням характеру 

та ступеня відхилень 

 

Міністерством освіти України складений перелік захворювань, при 

виявлені яких студент може бути віднесений до спеціальної медичної гру-

пи: захворювання серцево-судинної системи, захворювання дихальної  си-

стеми, захворювання шлунково-кишкового тракту, захворювання сечови-

дільної  системи, ендокринні захворювання, захворювання опорно-

рухового апарату (ОРА), захворювання нервової системи, стани після хі-

рургічних втручань, хвороби вух, деякі форми відставання у фізичному 
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розвитку, хвороби очей [9]. Необхідно відзначити, що студент може бути 

направлений до спеціальної медичної групи на короткий проміжок часу, 

але є захворювання при котрих студент направляється кожного року до 

спеціальної медичної групи (захворювання серцево-судинної системи). 

Наприклад, після видалення апендиксу студент може бути направлений до 

неї на 1–2 місяці, а після – направлений знову до основної групи.  

У зв’язку з вище сказаним, актуальною проблемою у вищих навча-

льних закладах України є проведення занять з фізичного виховання групи 

студентів, які за станом здоров'я віднесені до спеціальної медичної групи. 

Заняття у даній групі проводяться за урахуванням вправ, які студент за 

станом здоров’я не може виконувати, при цьому для кожного студента цей 

перелік вправ відрізняється. З урахуванням цього, заняття направлені на 

покращення здоров’я, підвищення фізичної активності і носять характер 

спортивної реабілітації.  

Фізкультурно-спортивна реабілітація – система заходів, розроблених 

із застосуванням фізичних вправ для відновлення здоров'я людини і спря-

мованих на відновлення і компенсацію за допомогою занять фізичною ку-

льтурою і спортом функціональних можливостей її організму для покра-

щення фізичного і психологічного стану. [8] 

Розробку плану проведення занять викладач готує самостійно знаю-

чи з яким захворюваннями студенти займаються у його групі. Він опира-

ється на існуючи рекомендації і при необхідності складає індивідуальний 

комплекс для кожного студента. Ця система діє і при складання контроль-

них точок й заліку, але викладач опирається на навчальний план. При не-

обхідності він може замінити окремому студенту одну з контрольних то-

чок, якщо вправа не є рекомендованою до виконання або може заподіяти 

шкоду. 

Найчастіше зустрічаються студенти з серцево-судинними захворю-

ваннями, ВСД, захворювання органів дихання, захворювання шлунково-

кишкового тракту, з проблемами зору. 

Заняття зі студентами з серцево-судинними захворюваннями мають 

бути спрямовані на підвищення функціональних-можливостей серцево-

судинної системи та підвищення рівня втомлюваності. Для досягнення цих 

цілей (при ревматичному ураженню серця, неревматичній кардіопатії та 

інфекційно-алергійному міокардиті)  вправи повинні бути [5]: 

 динамічного характеру, для активізації та розвинення всіх груп 

м’язів; 

 спортивно прикладні та циклічні вправи;  

 вправи на релаксацію;  

 дихальні вправи. 

Цій групі студентів протипоказано виконувати вправи з затримкою 

дихання, з різким прискоренням темпу, натужуваннями та різкими рухами.   

Серед усіх захворювань дихальної системи у студентів СМГ най-

більш поширеними зареєстровані гостра пневмонія, хронічне обструктивне 
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захворювання легенів (ХОЗЛ), хронічний бронхіт та бронхіальна астма [5]. 

Наявність цих захворювань позбавляють студента можливості займатись за 

загальною програмою, тому вони навчаються у спеціальній групі, за окре-

мою методикою. Велика кількість захворювань такого типу пов’язано з 

низкою причин: забруднене середовище, часті епідемії грипу, гострі респі-

раторні вірусні захворювання, курінням та інші.  

При проведені занять фізичного виховання зі студентами, які мають 

захворювання органів дихання, приміщення повинно часто провітрюватись 

і дотримуватись його частота. У таблиці 2 приведені рекомендації щодо 

проведення ЛФК при захворюванні органів дихання. 

Нерідко в наш час у студентів виявляють і хвороби шлунково-

кишкового тракту та захворювання нирок. Це пов’язано з наступними фак-

торами: нерегулярне харчування, ослаблення імунітету,  недотримання 

правил особистої гігієни. У таблиці 3 відображені основна інформація та 

рекомендації, щодо занять фізичною культурою серед студентів з захво-

рюванням хвороби шлунково-кишкового тракту. Таблиця побудована на 

основі даних з навчального посібника Бісмак О. В. [5] та Мухіна В. Н. [11]. 

 

Таблиця 2 – Фізичні навантаження при хворобах дихальної системи 

Захворю-

вання 

Завдання лікуваль-

ної фізичної  

культури 

Заборонені  

вправи 

Рекомендовані 

вправи 

ХОЗЛ 

Зміцнення дихаль-

них м’язів та зага-

льного тонусу ор-

ганізму. Підвищен-

ня протистояння 

організму до фізич-

них навантажень. 

Тривале стати-

стичне напру-

ження м’язів. 

Гімнастичні вправи, 

дихальні вправи: ста-

тистичні, динамічні 

та дренажні. Лікува-

льна ходьба. 

Бронхіальна 

астма 

Зменшення спазмів 

бронхів. Зняти па-

тологічні кортико-

вісцеральні рефлек-

си. Зміцнення орга-

нізму в цілому. 

Вправи із за-

тримуванням 

дихання та на-

тужуванням. 

Дихальні вправи, ро-

звиваючі вправи для 

м’язів, вправи на роз-

слаблення, рухливі 

ігри. 

 

Хвороби нирок викликані здебільшого потраплянням інфекцій до ор-

ганізму людини. Їх нараховується велика кількість і в залежності від пос-

тавленого діагнозу складається план фізичних навантажень. Також існують 

загальні рекомендації, їх застосовують при виявлені проблем з нирками, 

коли ще не поставлений точний діагноз. Завданнями ЛФК у цьому випадку 

є: поліпшення та нормалізація ниркового кровообігу, поліпшення та нор-



61 

малізація інших уражених органів, підвищення неспецифічної опірності та 

адаптація організму до фізичних навантажень. Рекомендовано виконувати 

лікувальну гімнастику, дозована ходьба, виконання вправ помірної інтен-

сивності.  Забороняється виконувати вправи з різким збільшенням темпу і 

тривалим напружуванням м’язів. 

Таким чином, фізичні заняття направлені не тільки на збереження 

здоров’я студента, а й на його покращення. Під час занять студент вивчає 

методики проведення фізичної культури, які допоможуть йому укріпити 

своє здоров’я та зробити протікання хвороби менш помітним. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Дослідивши іс-

нуючи методики проведення занять у спеціальній медичній групі ми бачи-

мо, що викладач повинен самостійно складати програму проведення за-

нять.  Його задачею є пояснити студентам, що фізичне виховання має ве-

лике значення при бажанні збереження та підвищення рівня здоров’я. При 

правильній організації проведення заняття з фізичного виховання, можна 

досягнути таких результатів, як покращення самопочуття, збільшення ви-

тривалості, полегшення протікання хронічних захворювань. Але студент 

повинен займатись спортом і за межами навчального закладу. В першу 

чергу він повинен дотримуватись режиму, займатись ранковою гімнасти-

кою, розминкою між однотонними заняттями, загартовуванням. 

Перспективою являється продовження дослідження методик прове-

дення занять фізичною культурою, для виявлення найбільш дієвих вправ 

при різних хворобах. 

 

Таблиця 3 – Фізичне навантаження при хворобах шлунково-

кишкового тракту 

Групи  

рекомендацій 
Хронічний гастрит 

Виразкова хвороба 

шлунку 

Після перенесеного 

гепатиту 

Завдання 

лікувальної 

фізичної 

культури 

Нормалізація сек-

торної та рухової 

функції шлунку. 

Зміцнення м’язів 

черевного пресу. 

Активізація функ-

цій травної систе-

ми. Адаптація до 

побутового наван-

таження. 

Підтримка рівня 

моторної та секре-

тної діяльності 

шлунку. Стабіліза-

ція нормальної ді-

яльності ЦНС. 

Адаптація до фізи-

чних навантажень. 

Відновлення кро-

вообігу в черевній 

порожнині. Пок-

ращення припливу 

артеріальної крові 

до печінки. Відно-

влення рівноваги 

вегетативної фун-

кції. Адаптація до 

побутового та 

професійного на-

вантаження. 

Форми  

лікувальної 

фізичної 

Лікувальна гімнас-

тика, дозований 

біг, рухливі ігри, 

Лікувальна гімнас-

тика, ходьба, рух-

ливі та елементи 

Лікувальна гімнас-

тика, дозований 

біг, рухливі ігри, 
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культури плавання. Дієтоте-

рапія. 

спортивних ігор, 

дихальні вправи. 

Дієтотерапія. 

плавання. Дієтоте-

рапія. 

Заборонені 

вправи 

Тривале статисти-

чне напруження 

м’язів. 

Тривале статисти-

чне напруження 

м’язів. 

Тривале статисти-

чне напруження 

м’язів. 

Рекомендо-

вані вправи 

Дихальні вправи, 

вправи на розслаб-

лення м’язів, впра-

ви на укріплення 

черевних м’язів у 

повільному темпі. 

Вправи з гантеля-

ми, вправи на гім-

настичній стінці, 

дихальні вправи. 

Дихальні вправи, 

вправи на розслаб-

лення м’язів, впра-

ви на укріплення 

черевних м’язів у 

повільному темпі. 
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Анотація: У статті приведена актуальність вибраної теми дослі-

дження щодо ролі фізичної культури у системі освіти та виховання студе-

нтської молоді. Наведено аналіз останніх досліджень і публікацій, визна-

чена мета та завдання дослідження. Виклад основного матеріалу дослі-

дження розкриває питання зазначеної теми. Розглянуті основні принципи, 

положення, структура щодо організації занять з фізичного виховання сту-

дентів у спеціальних медичних групах.  Зроблені висновки та визначені 

перспективи подальших розробок в даному напрямку. 

Ключові слова: фізичне виховання, організація занять, спеціальні ме-

дичні групи, студенти, заклади вищої освіти. 

 

Аннотация: В статье приведена актуальность выбранной темы исс-

ледования, показана роль физической культуры в системе образования и 

воспитания студенческой молодежи. Проведен анализ последних исследо-

ваний и публикаций, определена цель и задачи работы. Изложение основ-

ного материала раскрывает вопросы, определяемые темой исследования. 

Рассмотрены основные принципы, положения, структура организации за-

нятий по физическому воспитанию студентов специальных медицинских 

групп. Сделаны выводы и определены перспективы дальнейших разрабо-

ток в данном направлении. 

Ключевые слова: физическое воспитание, организация занятий, спе-

циальные медицинские группы, студенты, высшие учебные заведения. 

 

Annotation: The article shows the relevance of the selected research 

topic, shows the role of physical culture in the system of education and 

upbringing of student youth. The analysis of the latest research and publications 
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reveals the modern scientific and methodological knowledge and practical 

experience of the problem of physical education of students that referred to 

special medical groups.The goal and tasks of the research of the chosen topic are 

determined. The exposition of the main material of the article reveals the main 

principles and provisions of the physical education of students. A common 

structure of classes for students of special medical groups is given. There was 

made a conclusion which shows that the physical education of the students of 

the special medical group, the using of facilities and methods of physical 

education in the practice of classes has a positive effect which reflected on the 

improvement of physical development and the state of student's health. The 

prospects of further research in the chosen direction are determined. 

Key words: physical education, organization of classes, special medical 

groups, students, higher educational establishments. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді.  Однією з умов фор-

мування в незалежній Україні вищої школи є вимога використовувати всі 

можливості фізичної культури для зміцнення здоров’я, всебічного розвит-

ку і підготовки до праці сучасної молоді [10]. 

Фізична культура є важливим засобом у системі освіти та виховання 

студентської молоді, формування у неї основ здорового способу життя, ор-

ганізації активного відпочинку, розвитку фізичних та духовних сил, реабі-

літації та корекції здоров’я, розвитку позитивних моральних і вольових 

якостей. 

Студенти, як майбутні фахівці з вищою освітою, значною мірою ви-

значають майбутнє нашої держави, тому вони повинні мати не тільки ви-

сокий рівень професійної підготовленості, але й бути фізично витривали-

ми, працездатними і здоровими. Проте, потрібно реально і без перебіль-

шень оцінювати дійсний стан справ.  

Фізична культура і спорт у плані збереження і відновлення здоров’я 

повинні займати значно вище  місце ніж вони займають нині. Тому кожно-

му працівнику охорони здоров’я і галузі фізичної культури потрібно знай-

ти своє місце у вирішенні завдань щодо впровадження нових технологій 

покращення та відновлення здоров’я студентської молоді. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. На теперішній час спостерігається тенденція 

погіршення стану здоров’я студентів, які навчаються у закладах вищої 

освіти (ЗВО). Система освіти і виховання не формує у студентів належної 

мотивації до здорового способу життя [5]. 

Як відомо, умови навчання та побуту студентів проходять в недоста-

тній руховій активності, одноманітній робочій позі з великим навчальним 

навантаженням [3]. 

Відомо, що впродовж навчання у ЗВО чисельність студентів, які ма-

ють різні захворювання за станом свого здоров’я збільшується з 3,6% на 

першому до 14,46% на четвертому курсі [4]. Проте, процес фізичного ви-
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ховання ослаблених хворобою студентів дуже складний. Лише при глибо-

кому осмисленні цього процесу можна ефективно і правильно використо-

вувати ті можливості, які є у ЗВО для успішної роботи з ними. В наш час 

особливо є необхідним поновлення форм і методів цієї роботи.  

У результаті комплексної оцінки стану здоров’я і фізичного розвитку 

всіх студентів розподіляють за трьома ознаками:  

Перша група (основна медична) – студенти, які не мають хронічних за-

хворювань, з нормальним фізичним розвитком і руховою підготовленістю. 

Друга група (підготовча). До її складу входять студенти, котрі відс-

тають у фізичному розвитку, з низькою підготовленістю, а також такі, що 

мають стійкі порушення постави і незначні відхилення у стані здоров’я 

(невелика втрата слуху, зору, туберкульозна інтоксикація, підвищений 

кров’яний тиск та інші). 

Третя група (спеціальна медична) складається зі студентів, котрі ма-

ють відхилення у стані здоров’я і тому не можуть переносити підвищені 

фізичні навантаження. 

Так за даними А. І. Драчука [4] спостерігається зменшення кількості 

основних груп із 84,0 % до 70,2 % впродовж навчання  студентів у ЗВО. 

Зазначено, що до основної медичної групи відносять 60 % студентів, 

підготовчої – 12–30 %, спеціальної медичної групи (СМГ) – 20–45 % сту-

дентів [1]. 

Мета дослідження – проаналізувати сучасний стан організації за-

нять з фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп. 

Завдання дослідження.  

1. Проаналізувати сучасні науково-методичні знання та практичний 

досвід проблеми фізичного виховання студентів СМГ. 

2. Розглянути основні принципи організації занять з фізичного вихо-

вання в СМГ. 

3. Навести методику організації занять з фізичного виховання в СМГ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Студенти ЗВО ІІІ–ІV 

рівня акредитації, які за результатами медичного обстеження віднесені до 

СМГ і займаються фізичним вихованням, формують досить неоднорідний 

колектив. Вони відрізняються між собою захворюваннями, функціональ-

ним станом, ступенем компенсації існуючих у них медичних відхилень та 

хвороб, а також станів, що є наслідками перенесених захворювань. Такі 

студенти у порівнянні з однолітками, що займаються в основній групі, ма-

ють слабший фізичний розвиток та низький функціональний стан систем 

організму. Як правило, вони не організовані, не можуть виконати більшос-

ті фізичних вправ, елементів спортивних ігор. У них часто трапляються 

хронічні та простудні захворювання із загостренням впродовж осінньо-

зимового періоду [2]. 

Класифікацію фізичних вправ для студентів СМГ, які ґрунтуються на 

оздоровчому та розвивальному (стимулюючому) ефекті і полягають в на-

ступному: загальнооздоровчі вправи спрямовані на досягнення загального 
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неспецифічного оздоровчого ефекту, вони використовуються при будь-

яких захворюваннях; специфічно-оздоровчі (лікувальні) – впливають на 

ланцюг патологічних процесів в організмі; загально-розвиваючі (стиму-

люючі) вправи оздоровчого характеру, які стимулюють фізичний розвиток 

та створюють базу для розвитку основних рухових здібностей; спеціально-

розвиваючі – сприяють розвитку окремих рухових здібностей (якостей) : 

сили, швидкості, витривалості та гнучкості [7, 8, 9]. 

За твердженням С. І. Шинкарьова [11] серед різноманітних форм фі-

зичної культури, що використовуються для нормалізації функціонального 

стану і постави студентів СМГ, а також з метою профілактики захворю-

вань, особливої уваги заслуговують наступні форми і засоби фізичної ку-

льтури: ранкова гігієнічна гімнастика, яка покращує діяльність внутрішніх 

органів, викликає підвищений емоційний стан; елементи спортивних ігор, 

які нормалізують психоемоційний стан, вдосконалюють координацію ру-

хів; різновиди ходьби та бігу, що стабілізують процеси обміну, покращу-

ють діяльність нервової, серцево-судинної та дихальної систем; плавання 

посилює діяльність кардіореспіраторної системи й обміну речовин; загар-

товуючи процедури. 

Заняття з фізичного виховання, яке побудоване із урахуванням прин-

ципів оздоровчого фізичного тренування, дозволяє оптимізувати фізіологі-

чні процеси в організмі, стимулювати процеси відновлення та сприяють 

досягненню стійкого оздоровчого ефекту занять [6]. 

Знання принципів організації занять з фізичного виховання у СМГ та 

їх практична реалізація у навчальному процесі дозволять забезпечити ефе-

ктивність оздоровчих занять. 

В основі організації занять з фізичного виховання в СМГ лежать три 

основних принципи. 

Перший принцип полягає в оздоровчій та лікувально-профілактичній 

спрямованості використання засобів фізичної культури. Для СМГ цей 

принцип є основним, саме йому підпорядкований вибір засобів фізичної 

культури, так як спочатку необхідно відновити здоров’я, усунути придбані 

внаслідок хвороби порушення, попередити рецидиви захворювань, а також 

можливі ускладнення хвороби. Саме тому заняття зі студентами СМГ на 

першому етапі містять чимало елементів лікувальної фізичної культури 

(ЛФК). Викладач фізичного виховання, який працює з цими групами, по-

винен знати особливості впливу фізичних вправ і засобів загартовування 

на хворий організм, уміти вибрати необхідні для лікування певних захво-

рювань засоби і методи фізичної культури, оцінити ефективність їх впливу 

на організм. 

Організований на науковій основі процес фізичного виховання здат-

ний забезпечити повну компенсацію наявних порушень. 

Другий принцип фізичного виховання студентів СМГ полягає в дифе-

ренційованому підході до використання засобів фізичної культури в зале-

жності від характеру і вираженості структурних і функціональних пору-
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шень в організмі, викликаних патологічним процесом. При будь-яких за-

няттях фізичними вправами використовують навантаження, які диферен-

ціюють залежно від віку, статі та фізичної підготовленості. На заняттях з 

СМГ, крім цього, одним з факторів, що визначає кількісні та якісні особли-

вості фізичних навантажень, стає захворювання, яке характеризує своєрід-

ність і виразність патологічних змін в організмі. Ці особливості визнача-

ють потреби кожного студента в конкретних засобах і методах фізичного 

виховання. 

Третій принцип, який повинен дотримуватися у процесі фізичного 

виховання студентів СМГ, полягає у професійно-прикладній спрямованос-

ті навчальних занять. У процесі занять викладач повинен не тільки забез-

печити як найшвидше відновлення пошкоджених органів і систем, тим са-

мим надаючи лікувальну і профілактичну дію на організм, але і допомогти 

студентові в процесі занять фізичними вправами придбати необхідні для 

гарного освоєння професії рухові навички, за допомогою методів фізично-

го тренування удосконалити їх, підготувати центральну нервову систему 

та інші функціональні системи організму до того, щоб вони змогли забез-

печити високу працездатність майбутнього фахівця. 

Методика організації занять у СМГ базується на наступних основних 

положеннях:  

1. Заняття можуть бути груповими або індивідуальними, проводити-

ся по можливості на відкритому повітрі, так як це найкращим чином спри-

яє зміцненню здоров’я студентів та загартовуванню їх організму.  

2. Кількісний склад групи не повинен перевищувати 8–15 чоловік.  

3. При комплектуванні навчальних груп, доборі фізичних вправ та 

допустимих навантажень слід враховувати функціональний стан організму 

студентів та їх фізичну підготовленість.  

4. Кількість занять та їх тривалість планується така сама, що і занят-

тя зі студентами, які проходять обов’язковий курс фізичного виховання, 

хоча обсяг і інтенсивність виконання пропонованих вправ у багато разів 

знижені, і зростання загальних фізичних навантажень в окремих вправах 

планується значно більш поступово і на більш великому відрізку часу.  

5. У зв’язку з ослабленням адаптаційних механізмів і зниженням фу-

нкціональних можливостей організму слід збільшити за часом підготовчу 

та заключну частини заняття.  

6. Заняття слід будувати за принципом комплексного, тобто включа-

ти різноманітні засоби, що створює можливість кращого емоційного на-

строю і меншу стомлюваність.  

7. Слід обмежити кількість вправ на швидкість, витривалість, силу, 

вправи з напругою, затримкою дихання. Необхідно більше давати прості 

по координації вправи. Через кожні 3–4 вправи необхідно вводити паузи 

відпочинку – ходьбу, поглиблене дихання та інш.  
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8. Необхідно дотримуватися принципу поступового включення в ро-

боту різних м’язових груп.  

9. Загальнорозвиваючі та спеціально-підготовчі вправи, які розвива-

ють основні фізичні якості – швидкість, силу, спритність, витривалість, ко-

ординацію рухів необхідно планувати протягом усього навчального року.  

10.Розвивати морально-вольові якості: сміливість, рішучість, почуття 

колективізму та інш. 

На заняттях з СМГ доцільно дотримуватися загальноприйнятої стру-

ктури занять з фізичного виховання. Воно складається із 4 частин: вступ-

ної, підготовчої, основної та заключної. 

Вступна частина (5–10 хв.) концентрує увагу студентів, спрямована 

на психологічне та емоційне налаштування для більш ефективного вико-

нання фізичних вправ, запланованих у наступних частинах заняття, на пос-

тупове підвищення функціональної діяльності організму і особливо його 

дихальної і серцево-судинної систем. Включає в себе шикування групи, 

привітання, пояснення завдань заняття, стройові вправи, вправи для фор-

мування правильної постави та інші. 

Підготовча частина (10–25 хв.) включає в себе вправи, що викону-

ються спочатку у повільному, а потім у середньому темпі. Кожна вправа 

повторюється 4–5 разів. Ці вправи призводять до підвищення функціона-

льних можливостей організму, створюють необхідний настрій для більш 

інтенсивної м’язової роботи в основній частині заняття. Це ходьба, повіль-

ний біг, загальнорозвиваючі вправи для великих м’язів рук, ніг і тулуба у 

поєднанні із спеціальними дихальними вправами. Спеціальні дихальні 

вправи дозволяють зменшити ступінь функціонального напруження на ор-

ганізм. 

Основна частина заняття (20–35 хв). Засоби, що використовуються в 

основній частині дуже різноманітні. До них відносяться загальнорозвиваль-

ні вправи без снарядів, зі снарядами і на снарядах; фізичні вправи, характе-

рні для різних видів спорту; елементи спортивних і рухливих ігор; елементи 

йоги і т. д. В ній освоюються нові фізичні вправи і рухові навички, здійсню-

ється розвиток рухових якостей і забезпечується вирішення основних за-

вдань фізичного виховання на кожному конкретному етапі заняття. 

Заключна частина заняття (5–10 хв). Основне завдання заключної 

частини – це поступове зниження функціональної активності організму, 

приведення його у стан спокою, відновлення функціонального стану. Зни-

ження фізіологічного збудження та надмірної напруги відбувається за ра-

хунок таких вправ, як: повільний біг, ходьба у спокої, вправи на розслаб-

лення з глибоким диханням, релаксаційні вправи, самомасаж. У цій части-

ні підводяться підсумки заняття за результатами діяльності студентів, на-

даються завдання для самостійної роботи для подальшого стимулювання 

до активності на наступних заняттях. 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. В статі розгляну-

ті основні принципи і методика організації занять з фізичного виховання зі 

студентами, які віднесені до спеціальних медичних груп. Використання 

засобів та методів фізичного виховання матиме позитивний терапевтичний 

ефект, сприятливий вплив на фізичний розвиток студентів, покращення 

стану їх здоров’я, а також викликатиме їх інтерес не лише до аудиторних, а 

і до самостійних занять фізичними вправами. Перспективним для подаль-

шого дослідження є особливості фізичного виховання студентів СМГ при 

захворюваннях різних систем організму. 
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Анотація. У статті розглянуті питання оптимізації навчального про-

цесу з фізичного виховання майбутніх інженерів, застосування нових форм 

управління процесом фізичного виховання, відтворення заздалегідь проек-

тованої педагогічної технології. 

Ключові слова: навчальний процес, фізичне виховання, майбутні ін-

женери, системний підхід, педагогічна технологія. 

 

Анотация. В статье рассмотрены вопросы оптимизации учебного 

процесса по физическому воспитанию будущих инженеров, применение 

новых форм управления процессом физического воспитания, воспроизве-

дение заранее проектируемой педагогической технологии. 

Ключевые слова: учебный процесс, физическое воспитание, будущие 

инженеры, системный подход, педагогическая технология. 

 

Annotation. The article deals with the issues of optimization of the 

educational process of physical education of future specialists, application of 

new forms of management of the process of physical education, reproduction of 

predesigned pedagogical technology. 

Key words: educational process, physical education, future engineers, 

system approach, pedagogical technology. 

   

Постановка проблеми у загальному вигляді. Студентська молодь – 

майбутні фахівці різних галузей промисловості, сільського господарства, 

науки та культури, це золотий фонд майбутнього України. Очевидно, що 

пасивні, інертні, фізично слабкі та бездуховні люди, непридатні для вирі-

шення проблеми. Для вирішення багатьох питань, які стають важливими 

для розвитку країни, потрібна активна, творчо обдарована, здорова та фі-

зично розвинена, прагнуча гармонійного розвитку студентська молодь. 

Зі зростаючими вимогами для молодих фахівців, особливо в умовах 

ринкових відносин, де конкурентоспроможності фахівця є саме головним 

на ринку праці, висуває підвищені вимоги до фізичного стану майбутнього 

фахівця. Важко переоцінити важливість фізичної культури в умовах погі-

ршення стану навколишнього середовища, скорочення населення та збіль-

шенням числа людей з обмеженими фізичними можливостями. 

Поліпшення фізичного здоров'я майбутнього інженера, більшою мі-

рою залежить від діяльності вищого навчального закладу (оптимізації на-

вчального процесу, підвищення професіоналізму викладачів, вдосконален-

ня організації роботи викладацького складу, застосування нових форм 

управління процесом фізичного виховання). 

Оптимізація процесу навчання у вищих навчальних закладах можли-

ва тільки за допомогою вдосконалення науково обґрунтованих педагогіч-

них технологій [6], що включає до себе строго науковий дизайн та точне 

відтворення. Гарна, науково-обґрунтована технологія навчання та вихо-

вання це і є педагогічна майстерність. Педагогічні технології є системними 
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та послідовними втіленням заздалегідь розробленого навчально-виховного 

процесу на практиці. Таким чином, системний підхід лежить в основі будь-

якої педагогічної технології, відтворюваність й планована ефективність 

якої цілком залежить від її систематичності та структурованості.  

На сьогоднішній день існують різні форми організації навчального 

процесу з фізичного виховання у вищих навчальних закладах (ВНЗ). Одні-

єю з форм є навчальні заняття в групах з виду спорту.  

Така форма організації навчального процесу з фізичного виховання у 

ВНЗ має ряд переваг, до яких можна віднести: 

1) спрямованість навчального процесу на забезпечення спеціальної 

та загальної підготовки; 

2) дозволяє студентам досягти високого рівня фізичних якостей; 

3) формує у них свідому активність в області фізичної культури та 

спорту; 

4) забезпечує високий рівень успішності у ВНЗ; 

5) вимагає формування соціально-ціннісної орієнтування на фізичну 

активність поза навчальних занять; 

6) дає можливість для подальшого спортивного досконалості та пе-

реходу на більш високий рівень фізичного розвитку. 

Прояв переваг цієї форми навчального процесу можливе лише в тому 

випадку, якщо студент займається «своїм видом спорту». В іншому випад-

ку позитивні сторони можуть чинити негативний вплив на навчальний 

процес. 

Мета дослідження. У зв'язку з цим, виникає необхідність у пошуку 

оптимальної форми з організації та проведення процесу розподілу студен-

тів 1 курсу в групи за видами спорту. 

Дана стаття присвячена одній з проблем професійної педагогіці - 

проведення системного аналізу, необхідність моделювання структури про-

цесу управління (розподілу) та як наслідок вироблення критеріїв оцінки 

фізичної підготовленості студентів, необхідність створення еталонних 

форм за видами спорту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В даний час у ВНЗ за-

стосовуються методи, засновані на вимірі рівня фізичної підготовленості 

студентів, які визначаються з тестування (на гнучкість, швидкість, витри-

валість та силу). На підставі цього, з урахуванням наявних можливостей 

(видів спорту) та ступеня інформованості студентів, проводиться процес 

розподілу. 

Процес розподілу (управління) – складна організаційна діяльність, 

що включає до себе системний збір та об'єктивний запис, класифікацію, 

аналіз й прийняття рішень, спрямована на досягнення заданої мети. 

Для поліпшення якості проведення процесу розподілу студентів, не-

обхідно застосувати системний аналіз, який займається «проблемами при-

йняття рішень в умовах, коли вибір альтернативи вимагає аналізу складної 

інформації різної фізичної природи» [3]. 

Системний аналіз зазвичай проводиться в кілька етапів: 



75 

1 етап - постановка завдання – пошук оптимальних форм для управ-

ління процесом розподілу студентів в спортивні групи. 

2 етап - визначення елементів складових зовнішнього та внутрішньо-

го середовища об'єктів (студентів) – тестування, анкетування, з метою ви-

значення зв'язку між ними. 

3 етап - порівняння, аналіз та моделювання – конкретного об'єкта – 

на основі отриманих даних, з урахуванням соціально – ціннісного орієнту-

вання та ступеня формування мотивів на фізичну активність, з прийняттям 

рішення про найбільш доцільним для даного об'єкта. 

Однак тут слід зазначити, що можливий варіант, коли отримана сту-

дентом інформація про сутність й зміст навчального процесу є неповною 

або суперечливою, що може мати негативні наслідки. 

Важливою характеристикою системи управління - є вид інформацій-

ного процесу, використаного для передачі сигналів управління, який може 

бути розсіяним або спрямованим. В розсіяному інформаційному процесі 

(РІП) інформація від викладача спрямовується до всіх студентів без ураху-

вання того, чи здатний кожен з них, приймати її чи ні (інформація без точ-

ної адреси). 

У направленому інформаційному процесі (НІП) інформація від ви-

кладача спрямовується по строго одиничному адресу, з урахуванням особ-

ливостей й можливостей даного конкретного студента: його підготовки та 

його мотивації. Реалізувати спрямований інформаційний процес в най-

більш повному сенсі цього слова, можна тільки в індивідуальному навчан-

ні, що не завжди можливо. Тому при процесі розподілу студентів можли-

вий варіант змішаного застосування інформаційного процесу, на першому 

етапі системного підходу, можливо, застосувати РІП, а на третьому етапі 

необхідно застосовувати НІП. Змішане застосування буде також сприяти 

формуванню мотиваційного критерію. 

Сама мотивація – це внутрішня рухова сила дій та вчинків особисто-

сті, тому її потрібно педагогічно порушувати та керувати нею. Існує ряд 

методик здійснення мотиваційного компонента дидактичного процесу. 

Однією з найбільш ефективних методик, є методика створення мотивацій-

но-проблемних ситуацій або постановки спеціальних проблемних завдань, 

в яких відображається його практичний сенс. 

У цій методиці викладач звертається до формування уявлень студен-

та про роль видів спорту для успішного вирішення професійних завдань, 

викладач переконує студента у важливої ролі фізичної культури, як засобу 

для поліпшення здоров'я та підвищення оцінки особистості оточуючими 

людьми. 

Це найбільш складне й важко вирішуване завдання. 

У кібернетиці розрізняють управління розімкнуте, замкнутий та 

змішане. 

Всі ці види управління процесами мають безпосереднє відношення й 

до педагогічного процесу. Замкнутий управління передбачає постійне спо-
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стереження за основними характеристиками навчання та корекцію цієї дія-

льності, в разі відхилення від заданих значень характеристик. 

Для отримання максимальної ефективності, процес розподілу студе-

нтів, а по суті це процес управління можна уявити в вигляді замкнутого 

управління, що може бути відображено на структурній схемі [2] представ-

леної на рис. 1, яка відображає взаємозв'язок окремих компонентів процесу 

управління. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура процесу управління (розподілу) 

Між ОД (об'єкт дослідження) та ПУ (пристрій управління) існує 

прямий зв'язок (канал А) й зворотний зв'язок (канал В).  

Канал А – потік інформації про рівень підготовленості об'єкта (сту-

дента), про ступінь фізичної активності, рівні мотивів та ціннісної орієнта-

ції. Для об'єктивної оцінки ОД проводяться тестування, анкетування, а та-

кож безпосереднє співбесіду викладача зі студентами. 

Моделлю ОД – є база даних про необхідні вміння та навички, про рі-

вень фізичних якостей й знань  про сутності видів спорту. 

Метою управління – є порівняння та аналіз рівня фізичного стану, 

об'єктивної інформованості, що, в кінцевому рахунку, визначить процес 

управління. 

Алгоритм управління – це система стеження, корекції й контролю з 

метою підтримки достатньої стабільності у виконанні досягнення заданої 

мети (анкетування, тестування, співбесіда) – тобто дії, за допомогою яких 

викладач керує процесом розподілу. 

Зворотний зв'язок – канал В – є результатом прийняття рішень, при 

якому також використовується досвід, знання й творча діяльність викладача. 

Очевидно, що зворотний зв'язок базується на даних отриманих від 

прямого зв'язку. Тому, чим об'єктивніше й достовірніше буде функціону-

вати прямий зв'язок, тим ефективніше буде відбуватися процес управління. 
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У зв'язку з цим, виникає необхідність в об'єктивній оцінці якості ін-

формації про сутність, структуру та формах навчального процесу з фізич-

ного виховання, про вплив того чи іншого виду спорту на стан фізичного 

розвитку. 

Чим краще та об'єктивніше стався збір інформації, тим ефективніше 

буде формування відповідних ініціатив. 

Для цього, необхідна розробка критеріїв якості фізичної підготовле-

ності студентів за видами спорту. В основу змісту цих критеріїв можна ві-

днести: 

1) рівень фізичної підготовленості – враховує розвитку фізичних 

якостей (сили, швидкості, гнучкості, спритності, витривалості); 

2) рівень спеціальної «фізкультурної» грамотності – знання про 

вплив фізичного виховання й спорту на функціональні системи організму, 

на розвиток фізичних якостей та на стан здоров'я у цілому; 

3) ступінь участі в спортивних секціях поза школою – спортивний 

стаж занять, спортивний розряд, участь в змаганнях. 

При проведенні педагогічних досліджень процесу розподілу студен-

тів виникає ряд питань, на які необхідно дати правильні відповіді: по-

перше, що вимірювати? 

На цьому етапі необхідно поставити завдання дослідження й визна-

чити критерії оцінки. При цьому вимірювані показники повинні об'єктивно 

описати, досягнуті навички та вміння майбутніх інженерів. 

Перелік вимірюваних критеріїв оцінки за видами спорту наведені в 

таблиці 1, яка відображає взаємозв'язок окремих критеріїв якості фізичної 

підготовленості майбутніх інженерів. 

Таблиця 1 – Перелік вимірюваних критеріїв оцінки за видами спорту, 

які застосовуються при проведенні процесу розподілу майбутніх інженерів 
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По-друге, як вимірювати? 
Необхідно визначити умови визначення критеріїв оцінки, за якою 

шкалою вимірювати [4]: 
1) рівень розвитку фізичних якостей – за шкалою відносин – дозволяє 

визначити, на скільки одиниць об'єкт відрізняється від еталонної моделі; 
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2) ступінь участі в спортивних секціях – по шкалі найменувань, – яка 
дозволяє розбити, об'єкт (майбутніх інженерів) на кілька класів: займається 
в або не займається в спортивній секції; об'єкти одного класу (займався в 
спортивних секціях) можливо, розбити на підкласи: брав участь в спортив-
них змаганнях, має спортивний розряд та інше. 

3) рівень спеціальної «фізкультурних» знань – за шкалою інтерваль-
ного – дозволяє визначити, рівень знань майбутніх інженерів, за кількістю 
правильних або неправильних відповідей на ряд рівноцінних запитань; 

По-третє, за якою методикою вимірювати, тут доречно застосувати 
тестування фізичних якостей, анкетування, співбесіду й педагогічне спо-
стереження. 

При тестуванні, спираючись на еталонні моделі рівня фізичної підго-
товленості за видами спорту, отримуємо кількісні характеристики дослі-
джуваних об'єктів. 

При анкетуванні на основі розроблених питань отримуємо якісні ха-
рактеристики досліджуваного об'єкта. 

При співбесіді на основі отриманих усних відповідей, робимо висно-
вки про рівень мотивацій й інших неформальних параметрів. 

При проведенні педагогічних спостережень відбувається підтвер-
дження об'єктивної оцінки, без втручання в процес управління процесом 
розподілу. 

При проведенні педагогічних вимірювань, для отримання достовір-
ної інформації, необхідно виконувати ряд вимог: 

- умови для проведення вимірювань повинні бути однаковими; 
- еталонні моделі за видами спорту повинні мати правильну шкалу 

оцінок; 

- питання при анкетуванні й співбесіді повинні відповідати цілям та 

завданням дослідження; 

- необхідних сувора об'єктивність й сумлінність дослідника та дослі-

джуваного об'єкта; 

- необхідно виключити вплив інших об'єктів; 

- необхідний творчий підхід з боку дослідника. 

Висновки. Застосування цієї системи управління процесом розподі-

лу дозволить: 

- мати більш високу ступінь надійності, об'єктивності та достовірно-

сті інформації; 

- виключити випадкові помилки; 

- дозволить оцінити в комплексі мотивації студентів; 

- встановити регулярний зворотний зв'язок «викладач - студент»; 

- підвищити соціально - ціннісну орієнтацію на фізичну активність; 

- застосувати сучасні методи експертних оцінок; 

- дослідити вплив окремих факторів на ефективність навчального 

процесу; 

- використовувати шкали, відповідні можливостям кожної оцінки. 

Таким чином, вирішення питань пов'язаних оптимізацією навчально-

го процесу, можливо лише з точним відтворенням заздалегідь проектова-
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ній педагогічною технологією, тобто з чітко поставленими дидактичними 

завданнями в сукупності з адекватної технологією рішення. 
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Анотація. У статті наведено результати дослідження щодо впливу 

спорту, як суспільного явища і одного з проявів загальнолюдської культу-

ри, та фізкультурно-спортивної діяльності на процес формування особис-

тості. Розглянуто чинники розвитку та формування спортивної культури 

студентів закладів вищої освіти. Наведено ціннісний потенціал та соціоку-

льтурні характеристики спорту і фізкультурно-спортивної діяльності, що 

характеризують процес формування особистості в системі вищої освіти. 

Ключові слова: суспільство, культура, студенти, освіта, спорт, особи-

стість. 

 

Аннотация. В статье приведены результаты исследования влияния 

спорта, как общественного явления и одного из проявлений общечеловече-

ской культуры, и физкультурно-спортивной деятельности на процесс фор-

мирования личности. Рассмотрены факторы развития и формирования 

спортивной культуры студентов высших учебных заведений. Приведены 

ценностный потенциал и социокультурные характеристики спорта и физ-

культурно-спортивной деятельности, которые характеризуют процесс фо-

рмирования личности в системе высшего образования. 

Ключевые слова: общество, культура, студенты, образование, спорт, 

личность. 

 

Annotation. Results of the research of influence of sport as public 

phenomenon and one of manifestations of universal culture, and sports activity 

on the process of formation of the personality are given in the article. Factors of 

development and formation of sports culture of students of higher educational 

institutions are considered. Valuable potential and socio-cultural characteristics 
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of sport and physical activity, which characterize the process of formation of the 

personality in the system of higher education, are provided. 

Key words: society, culture, students, education, sport, personality. 

 

Постановка проблеми. Система освіти є головним чинником майбу-

тнього становлення високорозвиненої держави у Європейському контексті. 

Заклади вищої освіти створені для передачі культурних цінностей наступ-

ним поколінням. Як зазначають дослідники [12, 13], сучасна цивілізація 

схильна до кризи культури, що просліджується у напруженості міжкульту-

рних взаємодій, подекуди зниженні рівня загальної та особистісної культу-

ри. Саме тому постає питання посилення освітнього процесу у вищій шко-

лі культурологічним змістом. Культура доволі об’ємне поняття що вклю-

чає багато складових, володіння усіма видами культури дозволить приско-

рити процес соціальної адаптації студентів. 

Данні, отримані в ході досліджень [1, 3, 6, 13], вказують, що стан здо-

ров'я та ступінь фізичної підготовленості студентів закладів вищої освіти 

знаходиться на незадовільному рівні, що в свою чергу негативно впливає 

на розвиток держави. Виправлення такого становища, як вказують вчені, 

можливе завдяки використанню інноваційних технологій у сфері фізично-

го виховання студентської молоді [5], формуванню мотивації [7, 8] тощо. 

Зазначене сприятиме підвищенню інтересу студентів до занять з фізичного 

виховання [2] , що в свою чергу дасть можливість оптимізувати процес 

всебічно розвиненої особистості. Що стосується проблеми, пов’язаної з 

формуванням спортивної культури студентів під час навчання у закладах 

вищої освіти, то це питання розглядалось у роботах Л. П. Матвєєва (1991), 

Ж. К. Холодова, В. С. Кузнецова (2003), В. К. Бальсевича (2003), 

В. І. Шишацької, Є. М. Щеглова (2013) тощо. 

Відповідно статті 26 Закону України «Про вищу освіту» завданням 

закладів вищої освіти є: формування особистості студентів шляхом утвер-

дження соціальної активності, здорового способу життя тощо; створення 

необхідних умов для реалізації здібностей і талантів; налагодження міжна-

родних зв’язків та діяльності в галузі спорту, освіти і науки, мистецтва і 

культури тощо. 

Тож формування у студента спортивної культури є одним з виховних 

компонентів фізичного виховання і не лише спрямоване на розвиток рухо-

вих вмінь і навичок, виховання фізичних якостей, але й передбачає спри-

яння гармонійному розвитку особистості. Що в свою чергу дозволить 

більш ефективно реалізувати раніше наведені завдання закладів вищої 

освіти. 

У контексті вище вказаного, питання спортивної культури студентів 

закладів вищої освіти постає актуальним. 

Мета дослідження: оптимізація навчально-тренувального процесу 

на заняттях з фізичного виховання шляхом формування спортивної куль-

тури студентів. 
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Матеріали і методи дослідження. Дослідження проводилось з ви-

користанням методів аналізу та узагальнення наукової літератури та засо-

бів Інтернет ресурсів. 

Результати дослідження. Навчання у вузі являє собою один з етапів 

становлення особистості студентів, набуття необхідних вмінь і навичок, 

психологічних властивостей тощо, що підвищують рівень компетентності 

майбутніх фахівців на ринку праці. Також цьому сприятиме оволодіння 

ними загальнолюдськими культурними цінностями, одним з проявів яких є 

фізична культура, що розглядається в закладах вищої освіти в межах на-

вчальної дисципліни «фізичне виховання». Заняття з цієї дисципліни, 

окрім фізичного вдосконалення, формування життєво важливих вмінь та 

навичок і морально вольових якостей повинні формувати навички здоро-

вого способу життя, стійкого бажання до самовдосконалення, мотивації до 

самостійних занять фізичною культурою і спортом. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про фізичну культуру і 

спорт», під терміном спорт прийнято розуміти: діяльність суб'єктів сфери 

фізичної культури і спорту, спрямовану на виявлення та уніфіковане порі-

вняння досягнень людей у фізичній, інтелектуальній та іншій підготовле-

ності шляхом проведення спортивних змагань та відповідної підготовки до 

них. У статті також вказано, що спорт має такі напрями: спорт вищих дося-

гнень, дитячий спорт, професійний спорт, дитячо-юнацький спорт, резерв-

ний спорт, спорт ветеранів, службово-прикладний та військово-

прикладний спорт, олімпійський спорт, неолімпійський спорт, спорт інва-

лідів тощо. 

На основі аналізу наукових джерел [4, 12] можна вказати, що прийн-

ято виділяти наступні соціокультурні характеристики спорту. 

1. Спорт – продукт культури. Технократичні цінності, що притаманні 

культурі суспільства, а також направленість на досягнення найвищих ре-

зультатів усе це проблеми спорту які слід розглядати в контексті проблем 

всієї культури даного суспільства. 

2. Спорт – фактор розвитку культури. У сьогоденні спорт значно 

впливає на розвиток економіки та політики, мистецтва та моди, процесів 

глобалізації тощо. Спорт як ніяка інша діяльність ініціює міжнародні кон-

такти, має суттєвий вплив на життя і культуру людей у всьому світі. 

3. Спорт – втілення цінності новації. Раніше спорт був лише корис-

тувачем нових технологій, зараз ми бачимо що він активно сприймає та 

формує нові технології у сфері медицини, матеріалознавства, архітектури, 

одягу тощо. Сучасному спорту властиво безперервне оновлення. 

4. Спорт – сфера реалізації естетичних цінностей. Загальнолюдська 

цінність спорту полягає в тому, що в ньому закладені величезні можливос-

ті для естетичного впливу на людину, для формування у людини відчуття 

прекрасного, а згодом і спонукання до власноручного створення нових ку-

льтурних цінностей. 

5. Спорт – сфера самореалізації особистості. Спорт виступає як одна 

з важливих сфер самореалізації та самоствердження особистості. Спорт-



83 

смен повинен постійно рухатись до самовдосконалення, не дивлячись на 

можливі поразки та труднощі. 

6. Спорт – ідеал справедливості. У різних видах спорту можуть реа-

лізуватися так звані моделі гуманістичного принципу справедливості і рів-

ності. Спорт є символом співпраці і розуміння в світі, стаючи потенційним 

плацдармом для вирішення конфліктів. 

7. Спорт і цінність рекордів. Спортивні рекорди дозволяють з'ясува-

ти, яких меж може досягти людина, використовуючи певні засоби для вдо-

сконалення різних якостей і здібностей. 

8. Спорт – система знань. Взаємодія спорту та інших галузей суспі-

льства дає можливість накопичувати та використовувати наукові знання, 

без яких стає неможливим подальший успішний розвиток інфраструктури 

спорту і досягнення високих спортивних результатів. 

9. Спорт - квінтесенція цивілізації, культури і суспільства. Спорт фо-

кусує всі ключові, значимі проблеми, які є актуальними для сучасної циві-

лізації. 

На даний час можна зазначити, що соціальна необхідність розвитку 

спорту серед студентів визначається потребами держави і суспільства в 

цілому. Тому що предмет «фізична культура», що несе непрофільну фізку-

льтурну освіту виробляє лише передумови для розвитку фізичних якостей і 

формування рухових вмінь. А спорт відкриває можливості для вдоскона-

лення психофізичних здібностей на гранічному рівні. 

Але варто зазначити, що для запобігання деформації, що може ви-

кликати спорт, і отримання лише позитивного впливу на особистість в 

процесі фізкультурно-спортивної освіти слід не забувати про виховання 

спортивної культури. 

На думку Є. Логінової, С. В. Гур'єва [9], спортивна культура особис-

тості включає в себе такі компоненти: 

1. Ціннісний (сукупність фізкультурно-спортивних цінностей, сенсів, 

мотивів, цілей, засобів їх досягнення). 

2. Нормативний (норми фізичного розвитку, підготовленості, здоро-

в'я, моральної спортивної поведінки, фізкультурно-спортивні традиції). 

3. Соціально-комунікативний (культура спілкування і взаємодії в 

процесі фізкультурно-спортивної діяльності). 

4. Когнітивний (сукупність фізкультурно-спортивних цінностей у ви-

гляді знань, переконань, умінь). 

Програма з фізичного виховання студентів у теоретико-

методологічному плані повинна будуватись на принципах психології та  

гуманістичної педагогіки. Також слід відзначити що у процесі виховання в 

студентів спортивної культури слід закласти в основу програми найважли-

віші принципи освітньо-виховного процесу. Як зазначають автори [14], 

цілями при цьому повинні бути: 

 закладення основ знань про спорт; 
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 розвиток спорту в країні (знання про літні й зимові види спорту, 

про різноманітність спортивних споруджень, про різновиди спортивної 

форми й спортивного інвентарю, поняття про змагання й тренування тощо); 

 формування інтересу до систематичних занять фізичною культу-

рою і спортом; 

 формування рухових вмінь і навичок, що відповідають психомо-

торному розвитку студентів й обраному виду спорту, для вдосконалення 

фізичного стану й різних його параметрів (здоров'я, фізичного розвитку, 

розвитку рухових здібностей). 

В процесі особисто орієнтованого фізичного виховання у контексті 

вивчення обраного виду спорту формуються психічні властивості, що 

сприяють утворенню ставлення студента до різних проявів соціокультур-

но-спортивної діяльності, а саме: 

 до змісту соціокультурно-спортивної діяльності (інтерес до обра-

ного виду спорту); 

 до себе як суб'єкту спортивної діяльності (впевненість в собі); 

 до умов змагальної діяльності (спокій, емоційна стійкість); 

 до процесу та результатів змагальної діяльності (цілеспрямо-

ваність і наполегливість); 

 до поразки і невдач у спортивній діяльності (стійкість до фрустрації); 

 до суперників по змагальній діяльності (сміливість, ввічливість); 

 до партнерів по змагальній діяльності (колективізм); 

 до правил змагальної діяльності (чесність, принциповість); 

 до етичним нормам змагальної діяльності (благородство, грома-

дянськість, патріотизм); 

 до спортивного стилю життєдіяльності (системність) [4]. 

Наведені психічні властивості підвищують рівень розвитку спортив-

ної культури особистості, забезпечуючи більш ефективне функціонування 

діяльності студента у соціальному, культурному та спортивному аспектах. 

А також сприяють досягненню більш високого рівня спортивної майстер-

ності, результатів у спортивній діяльності на основі організації навчально-

тренувального процесу. 

Висновки. Результати досліджень показали, що у наш час доволі го-

стро постає питання необхідності створення системи вищої освіти з метою 

реалізації гуманістичних функцій фізичної культури і спорту. Стосовно 

гуманістичної функції фізичної культури і спорту, слід зазначити, що вона 

полягає в актуалізації культурного потенціалу. Таким чином, більш висо-

кий рівень сформованості спортивної культури дозволить покращити про-

цес реалізації оздоровчих, виховних і навчальних цілей фізичного вихо-

вання як навчальної дисципліни. 

В процесі формування у студентської молоді культури спорту важ-

ливу роль відіграє мотивація. Необхідно донести до студентів що спорт 

слід сприймати не лише як форму розваги, засіб фізичного вдосконалення і 

рекреації, а, головним чином, як засіб всебічного розвитку особистості. 
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Необхідно створити достатньо повну педагогічну систему фізкульту-

рно-спортивної освіти студентів для досягнення більш повної реалізації 

гуманістичного потенціалу фізичної культури і спорту. Це дасть можли-

вість спрямовано формувати спортивну культуру особистості студентів. 
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Аннотация. В статье рассматриваются организационно-

педагогические этапы формирования у студентов медицинских учрежде-

ний образования устойчивой позитивной мотивации к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 
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Annotation.  The article deals with the organizational and pedagogical 

stages in the formation of students of medical institutions of education of a 

stable positive motivation for systematic physical education. 

Key words: motive, organizational and pedagogical stage, physical 

education. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. Одним із основних за-

вдань держави, на сучасному етапі, є багатостороннє піклування про здо-
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ров’я, фізичну культуру та заняття спортом студентської молоді. У зв’язку 

з цим збільшується об’єктивна необхідність перед викладачами у форму-

ванні стійкої позитивної мотивації студентської молоді до занять фізичною 

культурою та спортом, а через неї – реалізація індивідуального рухового 

потенціалу. Проблема формування позитивного ставлення до цінностей 

фізичної культури та спорту є складним, безперервним і суперечливим 

процесом і залежить від різноманітних факторів [3, с. 96].   

Мотиваційно-ціннісні орієнтації особистості на активне, позитивне 

ставлення до фізичної культури та спорту у всіх сферах життєдіяльності ві-

дображають сформовану потребу в неї, систему знань і переконань, які ор-

ганізовують та скеровують на пізнавальну і практичну діяльність. Під час 

формування відповідних потреб, ціннісних орієнтацій і стосунків необхідно 

так організувати реальний процес фізичного виховання студентів, щоб ці 

компоненти перетворювалися в перевірені особистим досвідом реальні мо-

тиви поведінки, брали участь в побудові життєвих планів особистості. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі питання психо-

лого-педагогічних аспектів мотивації особистості студента розглядалися в 

дослідженнях М. Я. Віленського, Е. П. Ільїна, А. Н. Леонтьєва, B. C. Макє-

євої, А. Х. Маслоу, В. А. Петровського, С. Л. Рубінштейна, Т. В. Скобліко-

ва та ін. Формування мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної куль-

тури та спорту розглядалися в працях Г. Д. Бабушкіна, В. А. Бауера, 

А. А. Внукова, В. Г. Григоренко, І. Я. Лернера, Р. А. Пілояна, В. В. Пятко-

ва, Р. Ф. Кабирова, Р. З. Мартузане та ін. 

Аналіз наукової та навчально-методичної літератури з питань фор-

мування мотивації до систематичних занять фізичною культурою та спор-

том під час навчання студентської молоді, дозволив виявити протиріччя 

між необхідністю реалізації через заняття фізичною культурою та спортом 

індивідуального рухового потенціалу студентів та недостатньою сформо-

ваністю у них позитивної мотивації. З урахуванням виявлених протиріч 

визначилася проблема, яка заключна в дослідженні педагогічних умов які 

скеровані на формування стійкої позитивної мотивації до систематичних 

занять фізичною культурою та спортом студентської молоді.  

Формулювання мети та завдань роботи. Метою нашого дослі-

дження є розробка організаційно-педагогічних етапів формування стійкої 

позитивної мотивації у студентів медичних закладів освіти до систематич-

них занять фізичною культурою та спортом.   

Відповідно до мети дослідження нами поставлені такі завдання:  

1. Узагальнити теоретико-практичні уявлення про формування моти-

ваційно-ціннісного ставлення студентів медичних закладів освіти до занять 

фізичною культурою та спортом.  

2. Структурувати організаційно-педагогічні етапи інтегративної ме-

тодики формування стійкої позитивної мотивації. 

Виклад основного матеріалу. Становлення особистості та професі-

оналізму майбутнього медичного працівника здійснюється вже з моменту 
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навчання у певному освітньому закладі під впливом усіх навчально-

виховних систем. Практичне втілення задач з підготовки і виховання висо-

кокваліфікованих спеціалістів, в тому числі, покладено і на викладачів фі-

зичного виховання [5, с. 68].  

Для студентів медичних навчальних закладів значимість парадигм 

здорового способу життя, спортивного стилю життя, значно збільшується 

у зв’язку з особливостями навчальної діяльності та специфіки майбутньої 

професії. Методична концепція підготовки лікарів значно розширює та 

конкретизує вимоги до випускника медичного навчального закладу по від-

ношенню до знань, умінь, навичок з ведення здорового способу життя, ви-

користанню засобів та методів профілактики різноманітних захворювань, 

немедикаментозних напрямів реабілітаційної діяльності, правильного за-

стосування засобів фізичної культури та спорту з урахуванням стану здо-

ров’я, фізичної підготовленості, статі, віку та особливостей професії люди-

ни. В такому випадку досить важливим треба вважати показник рівня стій-

кої позитивної мотивації студентів до систематичних занять фізичною ку-

льтурою та спортом під час навчання. А цей рівень нажаль має досить ни-

зькі показники. Тому, необхідно створити зовнішні умови реалізації моти-

ваційно-ціннісних орієнтацій, тільки тоді вони набувають стійкого харак-

теру й стають основою систематичної потреби студентів в заняттях фізич-

ною культурою та спортом, веденню здорового способу життя. Це можна 

зробити за допомогою впливу як на суб’єктивні так і на об’єктивні моти-

ваційні чинники. Саме тому в навчально-виховному процесі існує нагальна 

проблема розробки етапно-структурованої моделі формування стійкої по-

зитивної мотивації [8, с. 321]. 

Використання етапно-структурованої моделі формування у студентів 

психолого-педагогічного механізму мотивації сприйняття процесу фізич-

ного виховання дозволить сформувати в них центральний мотиваційний 

стан, унаслідок чого виникне стійка свідома потреба у використанні різно-

манітних засобів та методів фізичної культури та спорту з метою вдоско-

налення власного психофункціонального стану та здоров’я. Відповідний 

процес повинен складатися з певного етапного алгоритму. В такому випа-

дку, структура та зміст етапно-структурованої моделі формування позити-

вної мотивації студентів медичних закладів освіти повинні складатися з 

послідовних взаємопов’язаних організаційно-педагогічних етапів: 

Перший етап (оціночно-діагностичний): виявлення вихідного рівня 

мотивації студентів за допомогою бесід, анкетування, оцінці рівня рухової 

активності, педагогічного тестування рухових здібностей; 

Другий етап (формуючий): на основі оцінки вихідного рівня сфор-

мованості мотивації, студентів треба диференціювати за групами, потім 

здійснюється підбір адекватних блоків психофізичних засобів та методів 

формування мотивації; 
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Третій етап (практично-діяльнісний): на основі розроблених блоків 

засобів та методів методики формування мотивації на заняттях фізичним 

вихованням здійснюється педагогічний процес формування мотивації;  

Четвертий етап (контрольний): на даному етапі проводиться про-

міжний контроль оцінки впливу психопедагогічних заходів, скерованих на 

подальше формування мотивації, з наступним корегуванням; 

П’ятий етап (підсумково-результативний): оцінка результатів педа-

гогічних впливів етапно-структурованої методики на формування позити-

вної мотивації.   

Застосування взаємопов’язаних організаційно-педагогічних етапів в 

процесі фізичного виховання дозволить вчасно коригувати показники мо-

тиваційно-ціннісних орієнтацій  студентів. 

Висновки 

1. Аналіз та узагальнення наукової та навчально-методичної літера-

тури з проблеми дослідження вказує на недостатній рівень розробленості 

засобів, методів та форм формування мотиваційно-ціннісних орієнтацій 

студентської молоді.  

2. Успішність формування стійкого мотиваційно-ціннісного ставлен-

ня студентів вищих медичних закладів освіти до фізичного виховання та 

спорту забезпечується переважним використанням взаємопов’язаних орга-

нізаційно-ціннісних етапів формування мотивації.  

Перспективами подальших досліджень у відповідному напрямку 

вважаємо визначення послідовних педагогічних алгоритмів етапно-

структурованої моделі формування позитивної мотивації.  
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Анотация. Определяются основные актуальные вопросы физическо-

го воспитания в высших учебных заведениях и установляется их причины, 
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Анотація. Визначаються основні актуальні питання фізичного вихо-

вання у вищих навчальних закладах і установляется їх причини, а також 

методи вирішення даних питань. 
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Annotation. The main topical issues of physical education in higher 

education institutions are determined and their causes, as well as methods for 

solving these issues, are established. 
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Цель исследования. Определить основные актуальные вопросы фи-

зического воспитания в высших учебных заведениях и установить их при-

чины, а также методы решения данных вопросов. 

Актуальность. Физическое воспитание в высших учебных заведе-

ний имеет массу вопросов, которые необходимо как можно быстрее ре-

шить. Здоровье является основой жизнедеятельности человека, его матери-

ального благополучия, трудовой активности, творческих успехов и долго-

летия. 
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Специалистам в области физического воспитания студенческой мо-

лодежи известно, что уровень физического развития и функциональной 

подготовленности большей части современных молодых людей не соот-

ветствует оптимальным параметрам. Оно отражает уровень жизни и бла-

гополучия страны, непосредственно влияет на производительность труда, 

экономику, обороноспособность, нравственные принципы общества, на-

строение людей. По мнению В. Анурова, физической активностью в Укра-

ине регулярно занимается примерно только 20–30 % молодежи, тогда как в 

экономически развитых странах мира этот показатель составляет 40–

60 %[1]. Исследовательские данные свидетельствуют, что в настоящее 

время более 50 % выпускников общеобразовательных учреждений имеют 

два или более хронических заболеваний, 30 % призывников в вооружен-

ные силы Украины являются непригодными к срочной службе по состоя-

нию здоровья, а около 40 % молодых людей призывного возраста не могут 

выполнить нормативы по общей физической подготовке, даже на удовлет-

ворительную оценку (Козлов А. В., 2006 г.). 

Уровень здоровья зависит от социально-экономических, материаль-

но-технических, санитарно-гигиенических, экологических условий, куль-

туры, образования, здравоохранения, науки, образа жизни, питания и глав-

ное – от уровня двигательной активности человека. Выделяют три уровня 

ценности здоровья: биологический (физический) – здоровье, как саморегу-

лирующаяся адаптирующая система организма; социальный – здоровье как 

мера социальной активности индивида; психический – здоровье не как от-

сутствие болезни, а как стратегия ее преодоления [2]. 

Оздоровительное значение физической активности значимо на всех 

этапах жизни человека. Движение – биологическая потребность организма, 

самый естественный регулятор и стимулятор жизнедеятельности. 

На изучение влияния разнообразных средств восточных и западных 

оздоровительных систем на физическую подготовленность студентов, 

профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата, заболеваний 

органов зрения, профессионально-прикладную подготовку молодежи на-

правлены 18 % научных исследований. Оздоровительный эффект физичес-

ких упражнений основан на тесной взаимосвязи работающих мышц с нерв-

ной системой, обменом веществ, функционированием внутренних органов. 

Одной из наиболее актуальных проблем высших учебных заведений 

Украины была и остается проблема физического воспитания студентов, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

(СМГ). Различные социологические исследования показывают, что коли-

чество студентов, направляемых по результатам 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]. Данная ситуация 

является серьезной проблемой требующей немедленного решения, поско-

льку медики не в состоянии сегодня одни справится со сложившейся нега-

тивной динамикой ухудшения уровня здоровья молодых людей. Основная 
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причина зачисления студентов в специальную медицинскую группу это: 

болезни костно-мышечной системы, органов пищеварения, болезни глаз и 

органов дыхания, сердечно-сосудистая и нервно-психическая патология. 

Студентам с ослабленным здоровьем в период учебного процесса и во 

время самостоятельных занятий рекомендуется использовать наиболее до-

ступные и значимые средства оздоровления. Среди них: релаксационная 

гимнастика, оздоровительный бег, ходьба на лыжах, спортивные игры, 

плавание. В условиях нарастающей гиподинамии значительно возрастает 

роль различных форм и видов оздоровительной физической культуры. Со-

ответствующим образом организованные занятия физической культурой 

способствуют изменению целого ряда показателей физического развития, 

функционального состояния и психофизиологических возможностей чело-

веческого организма. В определенной степени в процессе тренировочных 

занятий оздоровительной направленности происходит формирование лич-

ностных качеств и психофизической готовности. 

Выделяют методические принципы занятий оздоровительными фи-

зическими упражнениями: постепенность наращивания интенсивности и 

длительности нагрузок; разнообразие применяемых средств; систематич-

ность занятий; дозирование по относительным значениям мощности физи-

ческих нагрузок; дозирование по частоте сердечных сокращений; дозиро-

вание в соответствии с энергетическими затратами; дозирование по числу 

повторений физических упражнений. Занятия оздоровительной физичес-

кой культурой не ставят себе задачу достижения каких-либо спортивных 

результатов или лечения болезней (как в ЛФК) и доступны практически 

всем здоровым людям. 

Под физическими упражнениями понимается организованная форма 

движений, которые подразделяются на: 

1. Гимнастические, систематизацию которых рассматривают исходя 

из четырех признаков: активности выполнения; характера упражнений 

(подготовительные, корригирующие, на равновесие, координацию, дыха-

тельные и др.); использования предметов и снарядов. 

2. Спортивно-прикладные циклические (ходьба, бросание и ловля 

мячей, плавание, гребля, катание на лыжах). 

3. Игровые – игры малоподвижные, подвижные, спортивные, город-

ки, настольный теннис, бадминтон, волейбол, элементы баскетбола. 

4. Трудовые – работа на воздухе. 

Естественные факторы природы: облучение солнцем (выполнение 

упражнений и с целью закаливания); воздух, воздушные ванны; вода – об-

тирания, обливания, купания. 

При регулярном и систематическом выполнении упражнений опти-

мизируется регуляция всех систем и органов организма человека. Улучша-

ется обмен веществ, доставка и использование кислорода органами и тка-

нями, снижается содержание холестерина, эффективнее выводятся из ор-

ганизма продукты распада, наблюдается экономизация деятельности дыха-
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тельной, сердечнососудистой, энергетической, теплообменной и других 

функций организма. 

Оздоровительная физическая культура имеет такие принципы: 

- физические упражнения обязаны производить воздействие на весь 

организм студента; 

- должны сочетаться как общеукрепляющие, так и узкоспециализи-

рованные упражнения; 

- соблюдение постепенности и последовательности наращивания и 

чередование мышечных групп, вовлекаемых в физические упражнения; 

- ритмичное выполнение каждого упражнения с постепенным возра-

станием амплитуды движений; 

- введение дыхательных упражнений в промежутках между гимнас-

тическими упражнениями для снижения физической нагрузки; 

- соблюдение основных дидактические принципов (сознательность, 

активность, наглядность, доступность, систематичность, последователь-

ность) при обучении больных физическим упражнениям; 

- характер тренингов, физиологическая нагрузка, темп, ритм, дозирова-

ние, исходные положения должны отвечать режиму движений студента [3]. 

Также, организм может быть здоровым, если он облада-

ет способностями, обеспечивающими совершенную адаптацию к стрессо-

вым воздействиям. Эти воздействия могут быть: эмоциональными, пище-

выми, физическими, к которым относятся и физические нагрузки, если они 

неадекватны для организма. К физическим стрессовым воздействиям отно-

сятся как мышечные перегрузки, так и мышечное бездействие. 

Физическая культура повышает сопротивляемость в вредным воз-

действиям на организм, является основой первичной профилактики для 

здоровых людей, выступает средством укрепления здоровья и повышения 

общей физической подготовленности. 

«Первичная профилактика» представляет собой систему социальных, 

медицинских, гигиенических и воспитательных мер, направленных на пре-

дотвращение заболеваний. «Вторичная профилактика» направлена на уд-

линение сроков ремиссии и на предотвращение рецидивов заболевания. 

Врач назначает двигательный режим в зависимости от состояния бо-

льного, а также от места его пребывания (стационар, амбулаторное наблю-

дение, дом отдыха, санаторий и т. д.). 

Существует также еще одна проблема ХXI века – компьютерная зави-

симость, которая разрушает психическую систему не только детей, но и взро-

слых. Эта эпидемия возникла недавно, но развивается невероятно быстро. 

Увлечение онлайн-реальностью рано или поздно приведет к болез-

ням в мире физическом, к болезням вполне реальным, от которых потом 

будет трудно или вообще невозможно избавиться. 

У человека, подверженного интернет - зависимости могут присутст-

вовать следующие симптомы: ухудшение зрения, снижение иммунитета, 

головные боли, повышенная утомляемость, а в запущенных случаях — 
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хроническая усталость, расстройства сна, частая бессонница, нарушения 

осанки, боли в спине, туннельный синдром, боли в запястье, крайняя разд-

ражительность, агрессивность к окружающим, ухудшение памяти, даже у 

молодых людей могут возникать провалы в памяти, аллергии, невротичес-

кие реакции на окружающий мир, фобии, резкое ухудшение внимания, 

сложность сконцентрироваться на чем-либо, ухудшение способности за-

поминать и обрабатывать информацию. Возникновение чувства крайней 

усталости при необходимости чтения текстов большой длины, асоциальное 

поведение, стремление любой ценой ограничить общение с окружающими, 

трудности с социальной адаптацией, нарушение коммуникабельности. Но 

самый основной синдром это чувство «ломки» при отсутствии возможнос-

ти подключения к интернету, нервозность, раздражительность, чувство по-

терянности, страх, озабоченность, ощущение никчемности в реальном ми-

ре, всевозможные психические расстройства, депрессия, угнетенность, ма-

ниакально-депрессивный синдром, психоз и прочие психические расстрой-

ства, длительное пребывание перед компьютером крайне негативно влияет 

на психику человека, это никогда не обходится без последствий, иногда 

крайне тяжелых, отсутствие увлечений в реальном мире, пренебрежение к 

реальному миру и спорту [4]. 

Эта эпидемия не дает полноценно развиваться человеку. Он прекра-

щает заниматься и интересоваться спортом. 

Вывод: таким образом можно сделать вывод, что актуальным вопро-

сом физического воспитания является уровень его развития и функциона-

льной подготовленности, его сохранения и укрепления, внедрения разноо-

бразных средств оздоровительных систем, профилактика заболевания, сво-

евременное обращение к врачу, диагностика, лечение и реабилитация дают 

возможность держать под контролем и улучшать состояние здоровья, и 

соответственно дозировано применять физические упражнения в процессе 

обучения, с целью развития и формирования всестороннего развития и фи-

зически здоровой личности. 
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Анотація. У статті розкриті причинні зв'язку між зниженням рівня 

рухової активності і вмотивованістю студентів вишів до регулярних занять 

фізичними вправами і спортом, а також визначені деякі варіанти вирішен-

ня проблем у сфері освіти шляхом впровадження у навчальний процес з 
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фізичного виховання нових методик, спрямованих на збереження здоров’я 

та підвищення зацікавленості студентів у подальшому розвитку як фізич-

ної, так і психічної складової своєї особистості. 

Ключові слова: фізичне виховання, фізична культура, вмотивова-

ність, оптимізація 

Аннотация. В статье раскрыты причинные связи между снижением 

уровня двигательной активности и мотивированностью студентов вузов к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом, а также 

определены некоторые варианты решения проблем в сфере образования 

путем внедрения в учебный процесс по физическому воспитанию новых 

методик, направленных на сохранение здоровья и повышение заинтересо-

ванности студентов в дальнейшем развитии как физической, так и психи-

ческой составляющей своей личности. 

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, мо-

тивированность, оптимизация 

Annotation. The article reveals the causal links between the decrease in 

the level of motor activity and the motivation of university students for regular 

exercise and sports, as well as certain options for solving problems in the field 

of education by introducing new methods in the educational process for physical 

education aimed at preserving health and increasing interest students in the 

further development of both the physical and mental component of their 

personality. 

Key words: physical education, physical culture, motivation, optimization 

 

Постановка проблеми. Вік студентства (приблизно 17–25 років) – 

це розквіт фізичних можливостей людини. Характерним для нього є, як 

правило, ще задовільний стан здоров’я та відсутність вільного часу, через 

навчання у виші. Через це чимала кількість студентів не усвідомлює пот-

ребу у регулярних заняттях з фізичного виховання  задля збереження та 

підтримки власної рухової активності [5, с. 30].  

На сьогоднішній день стан здоров’я студентської молоді значно по-

гіршився, рухова активність знизилася, а мотивація до занять фізичними 

вправами є недостатньою. Багато в чому це залежить від належної органі-

зації занять з фізичного виховання [9, с. 56]. 

Тенденція до погіршення здоров'я учнів, зниження рівня їх фізичної 

підготовленості спостерігається майже повсюдно. Однією з причин такого 

стану є те, що основна маса студентів не займається фізичними вправами 

ніде, крім академічних занять, що недостатньо для виконання необхідної 

добової рухової активності. Згідно проведеного в одному з університетів 

досліджень, з 79 опитаних студентів 27,8 % відвідують спортивні секції, а 

72,2 % зовсім не займаються жодним із видів фізичної активності, хоча не 

мають жодних протипоказань та не належать до спеціальної медичної гру-

пи [9, с. 57]. Такі показники є наочним доказом низького рівня свідомості 

та вмотивованості до занять з фізичного виховання. 
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Необхідно збільшити рухову активність студентів, щоб припинити 

розвиток гіподинамії і усунути багато причин захворювання. При цьому 

необхідно створити умови для задоволення біологічної потреби студентсь-

кої молоді в руховій активності, для досягнення високого рівня фізичної 

підготовки, для формування стійкої мотивації на здоровий спосіб життя. 

Таким чином, важливою проблемою сьогодні є оптимізація рухової актив-

ності студентського контингенту з використанням різних форм організації 

навчального процесу з фізичного виховання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. Провідні фахівці в галузі фізичного вихо-

вання та спорту, такі як Р. Раєвський, С. Канішевський, А. Домашенко, 

Ю. Канішевський, О. Іванов, Є. Іванов, уважають, що існуюча система фі-

зичного  виховання не вирішує в повному обсязі проблему фізичного вдос-

коналення  студентської молоді і потребує допрацювання. 

Дослідження, які виконували у своїх публікаціях Т. Павленко, 

В. Гружевський, О. Соколов, В. Гуменний, Т. Маленюк, А. Косівська та 

інші, були взяті за основу для написання цієї статті. 

Теоретичним підґрунтям стали праці наступних авторів: М. Гребняк, 

В. Гребняк, А. Рибковський, О. Колумбет, О. Чичкан, М. Кость. 

Мета дослідження – на основі наукових даних обґрунтувати необ-

хідність впровадження нових технологій у навчальний процес з фізичного 

виховання студентів вищих навчальних закладів. 

Завдання дослідження: 

1. На основі аналізу літературних джерел з'ясувати причини знижен-

ня рівня рухової активності та мотивації до неї серед студентів. 

2. Визначити особливості впливу різних методик на мотивацію сту-

дентів до систематичних занять фізичними вправами і залучення їх до здо-

рового способу життя. 

Виклад основної частини. Фізичне виховання у вищому навчально-

му закладі є частиною цілісного формування загальної та професіональної 

культури особистості у підготовці сучасного спеціаліста. На меті фізичне 

виховання має забезпечення отримання знань з основних положень фізичної 

культури та спортивного тренування. Зокрема, мова йде про базові знання з 

основ здорового способу життя, організації та методики використання най-

більш ефективних форм рухової активності, методики оздоровлення та фі-

зичного вдосконалення різними засобами тощо[1, с. 260]. Також одним з 

головних завдань фізичного виховання у вищих навчальних закладах вважа-

ється прищеплення навичок до самостійної рухової діяльності [5, с. 28]. 

Варто зауважити, що ідеологічним підґрунтям програми фізичного 

виховання має бути вчення про різносторонній та гармонічний розвиток 

особистості, адже формування міцного здоров’я не є межею впливу фізич-

ної культури на кожну окрему людину[1, с. 262].  

Роль, яку відіграє фізичне навчання у підготовці майбутніх кваліфі-

кованих кадрів важко переоцінити, адже саме воно є не тільки найважли-

вішим фактором дієздатності студентства, засобом формування його сома-
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тичного здоров’я, а також способом підготовки до активної життєдіяльно-

сті та високопродуктивної праці. Саме тому поширена думка про те, що 

фізичне навчання, на відміну від інших дисциплін, скоріше необов’язкове 

у навчальних планах, є хибною та не має жодного підґрунтя. Скоріше на-

впаки: заняття фізичними вправами в урочний та позаурочний час має бути 

правилом для студентів, що прагнуть стати цінними та затребуваними пра-

цівниками у майбутньому. 

Окрім формування міцного здоров’я та гарного зовнішнього вигляду, 

завдяки фізичному вихованню досягається розвиток таких фізичних якос-

тей, як сила, швидкість, координація, витривалість, гнучкість тощо. Подіб-

ні якості потрібні не лише в спортивній сфері, а й у повсякденному житті 

сучасної людини, готової до змін навколишнього середовища. 

Одночасно з тим відбувається морально-вольова підготовка студен-

та, завдяки чому розвиваються та удосконалюються вольові якості особис-

тості, зокрема цілеспрямованість, що, за визначенням А. Ц. Пуні, є свідо-

мою поведінкою студента, спрямованою на досягнення мети й пов’язану з 

подоланням перешкод та труднощів. [7, с. 141–142] Людина, яка володіє 

цією рисою характеру, буде не лише цінним фахівцем, а й свідомим чле-

ном суспільства. 

З огляду на широкий спектр впливу фізичної культури людини на її 

здоров’я, життя та професійний ріст, постає питання: чому наразі студент-

ство приділяє так мало своєму фізичному вихованню, яке відкриває стіль-

ки можливостей сучасній молоді? 

Згідно опитуванню, що було проведено серед 79 студентів Чернігів-

ського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [9, 

с. 57], серед чинників, що визначали вмотивованість студентів до занять з 

фізичного виховання були наступні: 

1)  зовнішній спортивний вигляд (46,8 % або 37 студентів); 

2)  зміцнення свого здоров’я (31,6 % або 25 студентів); 

3)  розвиток фізичних якостей (21,5 % або 17 студентів). 

Виходячи з результатів анкетування, проведеного в Донбаській дер-

жавній машинобудівній академії з метою вивчення мотиваційно-

ціннісного ставлення студентів основного відділення до фізичної культури 

і спорту серед студентів 3-5 курсів, в якому взяло участь близько 200 сту-

дентів, можна відзначити наступне. 

1) підтримка фізичної форми (32 %) або 64 студентів); 

2)розвиток фізичних якостей (20,5 %), або 41 студент); 

3)прагнення щодо вдосконалення ((17,5 %)). або 35 студентів). 

Студентської молоді притаманний досить оптимістичний погляд на 

стан свого здоров'я (6,5 %) 

Звичайно, в залежності від регіону та умов проживання, ці дані мо-

жуть трохи варіюватися, але в цілому картина залишається незмінною: на 

жаль, не всі студенти здатні дивитися у перспективу та вбачати у фізично-

му вихованні не лише засіб покращення зовнішньої привабливості, а й 
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спосіб збереження здоров’я та розвитку якостей, які ми вже згадували ра-

ніше.  

Розглянемо деякі заходи, що були запропоновані авторами наукових 

робіт задля покращення якості занять з фізичного навчання у вищих на-

вчальних закладах. 

Використання інноваційних технологій. Ця методика, передбачала: 

 створення умов для формування особистісних якостей студентів; 

  гуманізацію відносин муж студентами та викладачем; 

  впровадження форм, засобів та методів  навчання і виховання, що 

відображає творчий пошук оригінальних, нестандартних рішень; 

  урахування багатогранної і цілісної природи людини, вікових, 

індивідуальних, фізіологічних,  психічних та регіональних особливостей; 

 толерантності у фізичному вихованні (паралельне існування 

етнічних елементів фізичної культури з метою взаємного проникнення); 

 диференціації та індивідуалізації фізичного виховання, відповідно 

до рівня фізичного, психічного, соціального та інтелектуального розвитку 

кожного студента; 

 стимулювання до досягнення у фізкультурно-спортивній сфері та 

розкриття спортивно-рухового потенціалу кожного. 

Після впровадження даної методики спостерігалося збільшення у 

студентів та студенток мотивації до фізичного виховання [2, с. 20–21]. 

Методика формування мотивації до систематичних занять фізич-

ними вправами. У цьому дослідженні взяли участь 780 студентів першого 

та третього курсів, більшості з яких був притаманний стан невизначеності 

у ставленні до власного здоров’я. Другим за значенням серед студентів був 

мотив зміцнення здоров’я. Також була присутня наявність потреби у шкід-

ливих звичках [3, с. 21–23]. Тому під час занять з фізичного виховання бу-

ли впроваджені: 

 цілі-завдання; 

 обґрунтування навчально-виховних процедур; 

 пропедевтична підготовка (інакшими словами, попередній курс 

лекцій) студентів та викладачів; 

 реалізація міжпредметних зв’язків; 

 використання підсистеми поточного та оперативного моніторингу 

фізкультурно-одоровчих, освіто-виховних та духовних досягнень студентів; 

 нові педагогічні технології, побудовані на основі етнопедагогіки. 

Паралельно були застосовані фізичні вправи, спрямовані на зміцнен-

ня здоров’я. 

Як результат, рівень мотивації до зміцнення свого здоров’я зріс, а 

стан невизначеності у відношення до власного здоров’я та мотиваційні по-

треби до шкідливих звичок помітно зменшилися. 

Індивідуальний підхід до фізичного виховання. У дослідженнях були 

задіяні дві групи дівчат: контрольна та експериментальна [6, с. 71–74]. Пе-

рша група (К) складалася з 30 дівчат та займалася за загальною методикою, 
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відповідно до чинної програми. Друга група (Е) мала у складі 20 дівчат та 

проводила свої заняття за спеціальною методикою. 

Методика групи Е полягала в застосуванні диференційованих фізич-

них навантажень відповідно до індивідуальних характеристик організму 

кожної з дівчат засобами програми пілатес, яка мала на меті розвиток си-

лової витривалості та гнучкості. Під час занять друга група була розділена 

на підгрупи відповідно до рівнів їхнього здоров’я. Також для кожної сту-

дентки була розрахована інтенсивність тренувального навантаження задля 

досягнення максимального ефекту від занять з фізичного виховання. 

Наприкінці дослідження кількість дівчат з групи К з низьким і нижче 

за середній рівнями здоров’я зменшилася на 13 % і 14 % відповідно, також 

зменшилась кількість дівчат з рівнем здоров’я вищим за середній на одну 

особу. 

У групі Е кількість дівчат з низьким і нижчим за середній рівнями 

здоров’я зменшилась на 15 %, а кількість дівчат з рівнем здоров’я вищим 

за середній зросла на 20 %. Такі результати красномовно свідчать на ко-

ристь цього підходу. 

До подібного висновку прийшов і автор іншого дослідження, що по-

лягало в аналізі спеціальної літератури [5]. 

Професійна спрямованість фізичних навантажень. Дана методика 

полягає в дослідженні особливостей предмета праці спеціальностей, за 

якими ведеться підготовка фахівців та розробки комплексу фізичних вправ 

для формування необхідних у кожній сфері фізичних та психофізичних 

якостей та здібностей [4, с.71–72]. 

Спеціальності університету, в якому проводилося дослідження роз-

поділили на 3 групи: 

1) технономічні (людина-техніка); 

2) сигномічні (людина-знакова система); 

3) соціометричні (людина-людина). 

Для фахівців першої групи спеціальностей важливим є розвиток зо-

рового, 

слухового, м’язово-рухового аналізаторів, спритності, реакції, швид-

кісної та загальної витривалості, гнучкості, концентрації уваги тощо.  

Представники другої групи мають звертати увагу на покращення 

якості оперативного мислення, концентрації уваги, емоційної стійкості, 

статичної і загальної витривалості м’язів тулуба і верхнього плечового по-

яса тощо. 

Щодо третьої групи, то їм варто особливо зосереджуватись на розви-

тку зорового, слухового, м’язово-рухового аналізаторів, загальної та психі-

чної витривалості, силі м’язів шиї, тулуба, ніг тощо. 

Відповідно до потреб кожної спеціалізації були розроблені комплек-

си фізичних вправ, що допомагають вдосконалювати необхідні для їх на-

прямку якості та здібності. 

Після впровадження цих вправ у заняття з фізичної культури кожної 

з групи студентів було помічено значне покращення результатів з певних 
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нормативів як у хлопців, так і в дівчат, що має сприяти обраній професій-

ній діяльності студентів. 

Секційні заняття. Зазвичай, секційні заняття є додатковою, але ніяк 

не основною, формою організації процесу фізичного виховання. У даному 

випадку дослідники зосередили увагу на вагомій ролі, яку відіграють такі 

заняття та проаналізували їх вплив на фізичні показники студенток після 

впровадження авторської методики занять з шейпінгу [8, с.39-40]. Розроб-

лена методика передбачала поєднання вправ різного характеру, індивідуа-

льне регулювання навантажень, надання рекомендацій щодо збалансовано-

го харчування. 

Через 8 місяців регулярних занять були виміряні основні показники 

фізичного стану дівчат, що помітно підвищилися порівняно зі зробленими 

напередодні.  

Отже, нами було розглянуто декілька різних методик, що мають 

сприяти підвищенню вмотивованості студентської молоді та ефективності 

занять з фізичного виховання. 

Безперечно, кожен із описаних вище методів має свої переваги та не-

доліки. Тому в кожній окремій ситуації можна використовувати як один із 

них, так і синтез декількох відразу. Також варто пам’ятати, що цим перелі-

ком загальна кількість методик удосконалення організації занять з фізично-

го виховання не обмежується. А з огляду на те, що ця область досліджена не 

повністю, існує безліч можливостей для обґрунтування нових методів. 

Висновки та перспективи для подальших досліджень. Таким чи-

ном, нами було досліджено основні проблеми, що пов’язані з фізичним ви-

хованням студентської молоді та розглянуті деякі з методик, що можуть 

дещо змінити ситуацію, якісно вдосконаливши процес фізичного вихован-

ня у вишах.  

З метою подальшого вдосконалення навчального процесу необхідно 

постійно вивчати фізкультурно-спортивні інтереси студентів, їх потреби в 

руховій активності, мотиваційну сферу, спосіб життя. Це все дозволить 

визначитися в пріоритетах вибору ефективних технологій навчання. 

Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки: 

– питання оптимізації процесу фізичного виховання студентів за 

останні роки не втратили своєї актуальності. Про це свідчить велика кіль-

кість наукових досліджень і публікацій; 

– рівень фізичної підготовленості і стан здоров'я студентів в останні 

роки має тенденцію до зниження, що викликає підвищену стурбованість; 

– процес вдосконалення фізичного виховання студентів, поліпшення 

їх фізичної підготовленості, в основному, будується на загальній теорії фі-

зичного виховання, при цьому, як правило, не враховуються індивідуальні 

особливості студента. З метою формування мотиву до фізичного і духов-

ного самовдосконалення студентів необхідно, щоб пропоновані інновацій-

ні технології фізичного виховання застосовувалися в цілісному освітньому 

просторі навчального закладу. Це дозволить реалізувати інтереси і потреби 

студентів до регулярних занять з фізичного виховання. 
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Одночасно з тим варто не зупинятися на отриманих здобутках та зо-

середитись на подальшому пошуку способів та методів, спрямованих на 

збереження здоров’я та підвищення зацікавленості студентів у подальшо-

му розвитку як фізичної, так і психічної складової своєї особистості. 
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THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF PHYSICAL EDUCA-

TION CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN THE PEDAGOGICAL 

TECHNOLOGY OF M. MONTESSORY 

 

Анотація. У статті проаналізовані провідні ідеї М. Монтессорі щодо 

фізичного виховання дітей з особливими потребами. Доведено можливість 

і доцільність використання основних напрямів фізичного виховання, ро-

зроблених італійським педагогом, у фізичній культурі та психофізичній 

реабілітації осіб з обмеженими можливостями здоров’я в сучасних 

спеціальних загальноосвітніх, інклюзивних та реабілітаційних закладах. 

Ключові слова: діти з особливими потребами, особистість, фізичне 

виховання, педагогічна технологія М. Монтессорі.  

 

Аннотация. В статье проанализированы основные идеи 

М. Монтессори по физическому воспитанию детей с особыми потребно-

стями. Доказана целесообразность и возможность использования основных 

направлений физического воспитания, предложенных итальянским педаго-

гом, в физической культуре и психофизической реабилитации лиц с огра-

ниченными возможностями в современных специальных общеобразова-

тельных, инклюзивных и реабилитационных учреждениях.  

Ключевые слова: дети с особыми потребностями, личность, физиче-

ское воспитание, педагогическая технология М. Монтессори. 
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Annotation. Pedagogical technology M. Montessori is analyzed in the ar-

ticle. The theoretical and practical aspects of physical education of children with 

special needs in pedagogical technology M. Montessori are determined. The 

main purpose of physical education of persons with special needs: physical re-

covery, organization of the environment for correction and compensation of de-

ficiencies of physical development, strengthening of the organism. An Italian 

teacher emphasized the importance of combining «hygiene of the psyche» and 

«hygiene of physical education and free movement» in the development of chil-

dren with special needs.  According to the ideas of M. Montessori, physical edu-

cation includes the main directions: «special (hygienic) gymnastics», «free 

gymnastics», «educational gymnastics», «gymnastics of breathing», «gymnas-

tics of lips, teeth and tongue». Modernized, improved M. Montessori exercises 

for children's psycho-physical development are important for implementation in 

modern special schools, rehabilitation centers. 

Key words: children with special needs, personality, physical education, 

pedagogical technology M. Montessori. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Реформування сучас-

ної освіти в Україні є стратегічним загальнонаціональним пріоритетом 

державної політики. Особливої уваги й підтримки з боку держави потре-

бують діти з особливими потребами, корекційне навчання, виховання та 

розвиток яких мають бути спрямовані на покращання їх психічного й 

фізичного здоров’я. Тому, наразі спостерігається оновлення змісту 

спеціальної освіти, розробка й залучення у навчально-виховний процес 

варіативних розвивальних освітніх технологій, які ґрунтуються на принци-

пах історизму, спадковості, свободи творчості. У цьому неоціненну послу-

гу може надати педагогічний досвід М. Монтессорі – відомого італійського 

науковця, яка розробила власну освітню технологію на основі досвіду нав-

чання і виховання дітей з обмеженими психофізичними можливостями.  

Педагог і психолог, досвідчений дитячий лікар і релігійний філософ, 

дослідних і популяризатор гуманістичних ідей в освіті М. Монтессорі підк-

реслювала важливість поєднання «гігієни психіки» і «гігієни фізичного ви-

ховання та вільного руху» у розвитку дітей з особливими потребами [5], 

визначила основні напрями фізичної культури як  органічної частини зага-

льного виховання та підготовки дитини до життя.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. Дослідженням педагогічної спадщини 

М. Монтессорі займалася значна кількість як вітчизняних, так і зарубіжних 

науковців. Різні аспекти її педагогічної технології аналізуються в широкому 

спектрі наукових публікацій вітчизняних вчених, педагогів (А. Андрушко, 

В. Горюнова, І. Дичківська, Б. Жебровський, В. Золотоверх, Н. Кравець, 

Т. Михальчук, Т. Мостова, Т. Поніманська, Н. Прибильська,  К. Стрюк), та 

у працях представників зарубіжної наукової школи (Т. Афанасьєва, 

М. Богуславський, Г. Кольберг-Шредер, Р. Крамер, П. Лілард, Д. Сороков, 

М. Сорокова, Е. Стендінг, Д. Фішер, Е. Хейнсток, Т. Хелбруг, інших). Ана-



109 

ліз наукової літератури показав, що особливості фізичного виховання дітей 

з обмеженими психофізичними можливостями висвітлюються сучасними 

науковцями недостатньо, що й зумовило вибір теми нашого дослідження.   

Мета дослідження. Метою даної статті є висвітлення теоретико-

практичних аспектів фізичного виховання дітей з особливими потребами 

за ідеями М. Монтессорі. 

Завдання дослідження. Здійснення зазначеної мети передбачає ви-

рішення наступних завдань: 1) на основі літературних джерел проаналізу-

вати педагогічну технологію М. Монтессорі; 2) виокремити основні на-

прями фізичного виховання дітей з особливими потребами за ідеями 

М. Монтессорі; 3) показати можливість практичного використання ідей 

італійського педагога щодо фізичного виховання в сучасних освітніх за-

кладах та реабілітаційних центрах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Значення фізичного ви-

ховання у розвитку людини є беззаперечним, оскільки, – це система соціа-

льно-педагогічних заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я та загарту-

вання організму, гармонійний розвиток форм, функцій і фізичних можли-

востей, формування життєво важливих рухових навичок та вмінь [10].  

Основною метою фізичного виховання осіб з обмеженими можливо-

стями є їх фізичне оздоровлення, створення слушних умов для корекції та 

компенсації недоліків фізичного розвитку, загартування організ-

му [3; с. 121]. Відповідно до мети, визначені завдання сучасного фізичного 

виховання: 1) сприяння правильному фізичному розвитку, зміцнення здо-

ров’я, загартування організму; 2) розвиток основних рухових якостей, фо-

рмування життєво важливих рухових умінь та навичок; 3) набуття необ-

хідних знань в галузі гігієни і медицини, фізичної культури і спорту; 4) ви-

ховання стійкого інтересу та потреби у фізичному розвитку, силі волі й ха-

рактеру, спрямовані на підвищення працездатності, повноцінну життєдія-

льність [1; с. 345]. 

Фізичне виховання дітей з особливими потребами здійснюється за 

допомогою виконання фізичних вправ вдома (індивідуальне навчання), в 

освітніх, реабілітаційних закладах, у спортивних секціях, та має бути підк-

ріплене правильним режимом дня (тривалий сон, режим навчальних за-

нять, праці, відпочинку), правильним харчуванням, дотриманням гігієніч-

них вимог, медичною профілактикою захворювань. 

Зміст освіти дітей з особливими потребами, за ідеями М. Монтессорі, 

повинен включати в себе не лише систему наукових знань, умінь і нави-

чок, а й моральних, духовних, фізичних, оволодіння якими забезпечує фо-

рмування гармонійно розвиненої, суспільно активної особистості [9]. Пра-

цюючи з дітьми з обмеженими можливостями, педагог помітила суттєве 

відставання чи відхилення як від психічного, так і фізичного розвитку, і 

дійшла висновку, що повноцінний розвиток дитини відбувається у русі та 

діяльності [7]. Тому фізичному вихованню («вихованню м’язів») вона ви-

ділила одне з центральних місць у власні освітній системі [5].  
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На думку М. Монтессорі, правильне фізичне виховання має бути 

спрямоване на зміцнення здоров’я дитини, загартування організму, форму-

вання у неї рухових навичок і умінь для життя [2]. Італійський педагог за-

пропонувала замінити формальну шкільну гімнастику (фізичні вправи під 

команду дорослого), чим викликала критичне ставлення до власної освіт-

ньої системи, на «виховання м’язів» дітей з особливими потребами, що має 

здійснюватися за допомогою: 1) «спеціальної (гігієнічної) гімнастики»; 

2) «вільної гімнастики»;  3) «виховної гімнастики»; 4) «гімнастики дихан-

ня»; 5) «гімнастики губ, зубів і язика» [4; с. 130–141].  

Проаналізуємо основні напрями фізичного виховання за системою 

М. Монтессорі.  

1. «Спеціальна (гігієнічна) гімнастика» включала в себе вправи, що  

сприяють нормальному розвитку фізіологічних рухів дітей, відповідають 

потребам та можливостям у русі, не призводять до втомлюваності: «Моту-

зка», «Сходинки», «Маятник», «Гойдалка», інші. 

«Мотузка» – вправа на розвиток рівноваги, корекції постави та плос-

костопості. Дітям пропонується пройтися по намальованій лінії, намагаю-

чись наступати точно на неї, слідкувати за природністю власної ходи. Дити-

на ходить по лінії так, щоб на кожному кроці п’ята однієї ступні торкалася 

носка іншої. Основна складність – підтримувати рівновагу. Пізніше можна 

ускладнити вправу, запропонувавши ходити з різними предметами в руках 

(свічка, ємкість з водою, дзвіночок) чи на голові (квіти в кошику). При но-

сінні предмета увага спрямовується не лише на положення ступні, яку пот-

рібно поставити точно на лінію, але й на руки, які тримають предмет. Дити-

на самостійно може контролювати правильність виконання вправи. Якщо 

вона помиляється і втрачає рівновагу, то вода проливається, дзвіночок дзве-

нить, свічка гасне, відбувається зіткнення з іншою дитиною [4; с. 134].  

«Маятник» – вправа для розвитку м’язів рук, спини, уваги. Гумовий 

м’яч підвішують на мотузці. Діти, сидячи на лавах, або стоячи в колі підш-

товхують м’яч, посилаючи його один одному. М’яч треба зловити і відш-

товхнути іншому [4; с. 131]. 

«Гойдалка» – вправа на розвиток м’язів нижніх кінцівок. Спеціальні 

гойдалки з широким сидінням підвішують перед стіною. Коли дитина роз-

гойдується, ногами дістає до стіни і відштовхується від неї [4; с.134].  

«Сходинки» – вправа на розвиток рівноваги, м’язів нижніх кінцівок 

та уміння самостійно підніматися і спускатися по сходинкам, не тримаю-

чись за перила [4; с.135]. Звичайно, сьогодні доцільно впроваджувати удо-

сконалені, модернізовані вправи відповідно до нових технологій та вимог. 

2. Метою «вільної гімнастики» є розвиток почуття ритму та рівнова-

ги дітей з обмеженими психофізичними можливостями. «Вільна гімнасти-

ка» включала в себе «направляючі вправи» (марширування під музичний 

супровід чи вірші, пісні) і «вільні ігри» (будь-які рухливі ігри, ігри з 

м’ячами, обручами, палицями та іншими предметами).  

3. «Виховна гімнастика» – вправи виховного характеру, виконання 

яких вимагало різноманітних координованих рухів, наприклад, копання, 
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присідання, носіння предметів. Це робота на земельній ділянці, догляд за 

рослинами і тваринами. Також такі вправи готували дітей до повсякденно-

го життя, наприклад, одягання і роздягання, догляд за одягом, взуттям. Для 

цього М. Монтессорі розробила десять дерев’яних рамок з петлями, крюч-

ками, шнурками, автоматичними кнопками. Працюючи з рамками, шляхом 

постійних повторень, діти вчилися аналізувати власні рухи, доглядати за 

собою.  

4. Метою «гімнастики дихання», на думку М. Монтессорі, є навчання 

мистецтву правильного дихання, що в подальшому впливає на розвиток 

мовлення дитини, підвищує її загальний життєвий тонус, сприяє протидії 

організму хворобам дихальної системи. Вправи «гімнастики дихання» пе-

дагоги розробляли самостійно. 

Наразі доведено, що дихальна гімнастика позитивно впливає на нер-

вову систему людини, процеси обміну речовин, кровопостачання легень, 

поліпшує дренажну функцію легенів, бронхів. Вправи на дихання коригу-

ють деформацію хребта і грудної клітини, що можуть розвиватися внаслі-

док частих захворювань у дітей з обмеженими можливостями здоров’я, 

відновлюють повноцінне зовнішнє дихання. 

Сучасні науковці розробили багато вправ на розвиток дихання, що 

складаються з таких послідовних етапів: 1) прийняти позу і зафіксувати її; 

2) розслабитися; 3) зосередитися на вправі; 4) зробити глибокий вдих; 

5) виконати дихальну вправу; 6) відпочити після виконання вправи, зміни-

ти позу [8; с. 32–35].  

В процесі виконання вправ на дихання необхідно дотримуватись 

правил, які збільшують позитивний вплив на організм та дозволяють 

отримати оздоровчий ефект: 1) дихати із задоволенням; 2) концентрувати 

увагу на дихальних вправах; 3) дихати повільно для насиченням киснем 

організму; 4) виконувати кожну вправу не довше, ніж вона приносить за-

доволення; 5) дихати носом. 

Ефективність занять «гімнастики дихання» значно підвищиться, як-

що додатково використовувати дихальні тренажери: гра на дудочці, сопіл-

ці (за М. Лазарєвим); фабричні тренажери з регулювання протидії в проце-

сі вдиху-видиху (за В. Фроловим); склянка з водою – видування повітря 

через трубочку (за С. Хрущовим), інші. 

5. «Гімнастика губ, зубів і язика», запропонована М. Монтессорі, 

включала вправи на розвиток й укріплення м’язів артикуляційного апарату 

для правильної вимови звуків, слів. На нашу думку, вправи даної гімнасти-

ки не були досконалими, але їх важливість не викликає сумніву. Тому, пе-

дагогам доцільно використовувати сучасні методики корекції мовлення 

дітей з особливими потребами. 

Фізичне виховання, зауважувала італійський педагог обов’язково  

має бути підкріпленим гігієнічними заходами, раціональним режимом дня 

і праці, правильно організованим відпочинком, правильно організованим 

харчуванням, яке б відповідало фізіологічній природі дитини.  



112 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз наукової 

літератури показав, що розробляючи власну методику фізичного вихован-

ня, М. Монтессорі спиралася на практичні дослідження фізичного і психі-

чного розвитку дітей, наукові знання про закономірності розвитку організ-

му людини в цілому, враховуючи вплив різноманітних чинників на його 

функціональну діяльність. Фізичне виховання дітей з особливими потре-

бами, за ідеями італійського педагога, психолога, дитячого лікаря, 

обов’язково мало включати: «спеціальну (гігієнічну) гімнастику», «вільну 

гімнастику», «виховну гімнастику», «гімнастику дихання», «гімнастику 

губ, зубів і язика». На основі практичного досвіду та наукових знань 

М. Монтессорі розробила систему фізичних вправ, спрямованих на розви-

ток м’язів тіла, рухових дій,  формування фізичних якостей організму для 

подальшої повноцінної життєдіяльності, зміцнення здоров’я.  

В сучасних освітніх вітчизняних і зарубіжних закладах, в яких на-

вчають за технологію М. Монтессорі, використовуються модернізовані, 

удосконалені вправи для психофізичного розвитку дітей. На наш погляд, 

педагогічні ідеї М. Монтессорі щодо фізичної культури дітей з особливими 

потребами можуть бути корисними у вирішенні проблем їх фізичного ви-

ховання, а основні напрями фізичного виховання відомого італійського пе-

дагога доцільно впроваджувати в навчально-виховний процес спеціальних 

загальноосвітніх шкіл, інклюзивних закладів, реабілітаційних центрів.  
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Анотація. У статті розглядаються питання використання психолого-

педагогічного контролю розвитку фізичних якостей студентів з урахуван-

ням індивідуально-типологічних розходжень. 

Ключові слова: контроль, морфофункціональний розвиток, студент-

ська молодь, фізичне виховання. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования пси-

холого-педагогического контроля развития физических качеств студентов 

с учетом индивидуально-типологических расхождений. 

Ключевые слова: контроль, морфофункциональное развитие, студен-
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Annotation. The article deals with the use of psychological and 

pedagogical control of the development of the physical qualities of students, 

taking into account individual and typological differences. 

Key words: control, morphofunctional development, student youth, 

physical education. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. Зміни соціально-

економічних і політичних устроїв нашої держави в останнє десятиріччя 

призвели до того, що здоров’я студентів стало незахищеним серед життє-

вих пріоритетів студентської молоді. Суттєво знижується фізична підгото-

вленість студентів вищих навчальних закладів освіти, значна частина з них 
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не може виконати нормативні вимоги, в результаті все більше юнаків не 

готові до трудової та оборонної діяльності [2, с. 25]. 

Це свідчить про те, що на сьогодні існує дуже багато проблем 

пов’язаних з пошуком засобів та методів раціоналізації процесу фізичної 

підготовленості студентів. Одна з важливих проблем теорії і методики фі-

зичного виховання – проблема теоретичного уявлення про фізичні  якості, 

та пошуку інноваційних засобів психолого-педагогічного контролю за їх 

розвитком. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні експеримента-

льно встановлено, що структура кожної фізичної якості дуже складна. Такі 

фахівці, як С. М. Ахметов, В. А. Булкін, Ю. В. Верхошанський, 

Л. В. Волков, А. П. Козин та інші вважають, що компоненти цієї структури 

мало або зовсім не пов’язані один з одним. Сучасні теоретичні уявлення 

про фізичні якості орієнтують на пошук нових підходів до питань оптимі-

зації засобів та методів психолого-педагогічного контролю за їх розвитком. 

Посилаючись на останні праці провідних вчених можна зазначити що, у 

самому загальному вигляді рухові здібності можна визначити як індивіду-

альні особливості, що визначають рівень рухових можливостей людини. 

Пошук шляхів індивідуалізації ведеться досить давно, але переважно 

на основі персоніфікації методики підготовки, що мають метою досягнен-

ня середньостатистичних статево-вікових нормативів рухової активності. 

На жаль, такий підхід нівелює індивідуальні особливості юнаків та дівчат, 

вимагаючи від них однаковості. Характеристика потенційних рухових мо-

жливостей студентів, які базуються на конституційній нормі і типологіч-

них оцінних шкалах, слугує ефективним педагогічним і соціальним ін-

струментом мотивації до фізичного удосконалення [7, с. 29].  

Значне підвищення ефективності занять фізичною вихованням дося-

гається при використанні типоспецифічних методик і засобів досягнення 

кожною людиною індивідуальної норми на основі виявлення конституцій-

но-типологічної приналежності. Розходження між представниками різних 

конституційних типів призводять до відмінностей у структурі їхніх рухо-

вих можливостей, динаміці адаптивних перебудов. Це погоджується з ви-

сновками Б. А. Никитюка про те, що соматотип – основний «інформатор» 

про природу конституції людини [6, с. 201]. 

Ми вважаємо доцільним провести додаткові дослідження щодо вияв-

лення змісту і характеру взаємозв’язку між показниками фізичної підгото-

вленості і типологічними характеристиками статури студентів у сполучен-

ні з рівнями їхнього біологічного дозрівання. Слід зазначити, що до тепе-

рішнього часу методика вдосконалення фізичної підготовленості студентів 

з урахуванням індивідуально-типологічних розходжень у структурі рухо-

вих можливостей недостатньо розроблена. 

Формулювання мети та завдань роботи. Метою роботи є виявлен-

ня закономірностей розвитку і взаємозв’язку показників морфофункціона-

льного розвитку, фізичної і психічної підготовленості юнаків з урахуван-

ням типологічних особливостей розвитку їхньої моторики. 
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Відповідно до мети дослідження нами поставлені наступні завдання: 

1. Проаналізувати і узагальнити дані літературних джерел, іннова-

ційного педагогічного досвіду з проблем психолого-педагогічного контро-

лю фізичної підготовленості студентів. 

2. Виявити морфологічні особливості і рухові можливості 17–18-

річних студентів різних моторних типологічних груп. 

3. Визначити поширеність типів статури студентів різних моторних 

типологічних груп. 

Виклад основного матеріалу. Розподіл дослідних на типологічні 

групи проводився на основі домінування в них рівня розвитку одного з фі-

зичних якостей: швидкісних, силових, швидкісно-силових, координацій-

них здібностей і витривалості. Індивідуальні розходження в прояві фізич-

них здібностей були класифіковані за допомогою кластерного аналізу. Вся 

вибірка обстежуваних студентів поділилася на 6 кластерів, для кожного з 

яких специфічні своєрідні співвідношення в рівнях розвитку окремих фі-

зичних здібностей, чисельність і показність. Критеріями включення студе-

нтів у типологічні групи був рівень їхніх результатів у гомогенних тестах. 

Вихідні тестові оцінки переводилися в бали за допомогою Т-шкали. Це до-

зволило порівнювати результати, виражені в різних одиницях вимірювання. 

Специфікація рухових здібностей студентів дозволила встановити, що 

представники кожного моторного типу мають відмінності в розмірних пока-

зниках тіла і в прояві «домінуючих» та «відстаючих» фізичних якостей. 

Перший кластер представлений студентами у віці 17–18 років, для 

яких характерний переважно «швидкісний» тип моторної діяльності. Сере-

дні показники довжини тіла і ваги тіла відповідно склали 179,4 см і 71,5 кг. 

У дослідних даного типу основне відставання спостерігається в розвитку 

витривалості і силових здібностей. 

Серед обстежуваних юнаків число осіб з таким типом моторики 

складає 16 чоловік (11,9 %). За нашими даними, було виявлено 24 юнаки 

(17,8 %), віднесених до «силового» типу моторики (другий кластер). 

Середні показники довжини тіла склали 175,9 см , а ваги тіла – 

72,3 кг. У даного контингенту основне відставання спостерігалося в розви-

тку витривалості. 

Найвищі показники довжини і ваги тіла виявлені у студентів «швид-

кісно-силового» (третій кластер) типу. За показниками антропометричних 

вимірювань вони близькі до випробуваних «швидкісного» типу. У юнаків 

«швидкісно-силового» типу відставання виявлене в розвитку силових здіб-

ностей і рівні витривалості. До цього моторного типу належить 14,8% 

юнаків. 

В групі «витривалого» типу (четвертий кластер) виявлені найменші 

значення довжини і ваги тіла (відповідно 172,0 см і 64,1 кг). У представни-

ків даної типологічної групи виявлено відставання в рівнях розвитку шви-

дкісних і силових здібностей. Такі ознаки моторики зустрічаються в 8,1% 

студентів. 
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П’ятий кластер поєднує студентів «координаційного» типу мотори-

ки. Дані випробувані мають менші габаритні показники. Відстаючий ком-

понент фізичної підготовленості – рівень розвитку витривалості. До цієї 

типологічної моторної групи належать 11,4 % обстежуваних. 

В шостому кластері («неактуалізований» тип моторного розвитку) 

спостерігаються низькі значення результатів у всіх аналізованих тестах. У 

кількісному відношенні цей кластер – один з найчисельніших. До нього 

увійшли 48 студентів (36,0 %). В групі «неактуалізованого» моторного ти-

пу в основному (73,3 %) зустрічаються студенти з мікросоматичним типом 

фізичного розвитку, у них також чітко виражена (64,7 %) дисгармонійність 

фізичного розвитку. Очевидно, саме недостатність рівня фізичного розвит-

ку несприятливо позначається на прояві фізичних якостей і супроводжу-

ється низькими показниками функціонального стану організму.  

Таким чином, соматичні характеристики впливають по-різному на 

рівень розвитку і прояву окремих фізичних здібностей у студентів відпові-

дного віку. Цей вплив багато в чому залежить від характеру вимірюваної 

морфологічної ознаки, її величини і індивідуального сполучення декількох 

різнорівневих соматичних властивостей у конкретного студента.  

Також на контингенті студентів вивчалась поширеність типів стату-

ри. Необхідно було з’ясувати, у якому співвідношенні зі швидкістю онто-

генезу знаходиться тип статури. А також вирішити питання про можли-

вість і доцільність використання рівня біологічного дозрівання та обліку 

типу статури при розробці технології підготовки студентів різних мотор-

них типів. 

У 37,7 % юнаків встановили торокальний тип конституції. Далі за 

частотою прояву виявлені м’язовий (22,9 %), астеноїдний (22,0 %) і дигес-

тивний (17,4 % типи статури). Виявили невелику кількість студентів 

(6,4 %) з ознаками змішаних типів конституції, при аналізі їх враховували 

за ознаками переважаючого типу. 

Таким чином можна зазначити, що швидкість вікового дозрівання і 

тип статури – важливі характеристики фізичного розвитку студентів. Під 

час завершення ростових процесів, характерних для даного віку, темп до-

зрівання організму втрачає свою інформативність, а тип статури як показ-

ник фізичного розвитку стає одним з провідних індикаторів морфологічної 

індивідуальності студентів. 

На основі типології рухових можливостей і особливостей розвитку 

реальна задача диференціювання технології підготовки студентів. Резуль-

тати підготовки юнаків до майбутньої навчальної і трудової діяльності бу-

дуть успішними, якщо вони злагоджені з особливостями морфофункціона-

льного розвитку. 

Висновки: 

1. Характер вимірюваної морфологічної ознаки, її величина та інди-

відуальне сполучення декількох різнорівневих соматичних властивостей 

впливають на рівень розвитку і прояву окремих фізичних здібностей у сту-

дентів.  
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2. Юнаки різних моторних типів мають різну відносну зміну показ-

ників морфофункціонального розвитку і рухової підготовленості. 

3. Швидкість вікового дозрівання і тип статури – важливі характери-

стики фізичного розвитку студентів. Під час завершення ростових проце-

сів, характерних для даного віку, темп дозрівання організму втрачає свою 

інформативність, а тип статури як показник фізичного розвитку стає одним 

з ведучих індикаторів морфологічної індивідуальності студентів. 

Перспективами подальших досліджень вважаємо розробку органі-

заційно-методичних рекомендацій побудови навчально-виховного процесу 

фізичного виховання студентів з використанням індивідуально-

типологічних ознак.   
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Аннотация. На основе обзора литературных источников отечествен-
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education in establishments of higher education. On the basis of обзору of 

literary sources of home and foreign authors the question of the sport-
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Актуальность и целесообразность исследования. Статистический 

анализ посещаемости практических занятий по физическому воспитанию в 

высших учебных заведениях Украины свидетельствует о достаточно нега-

тивном отношении студенческой молодежи к физическому воспитанию и 

спорту. Снижается заинтересованность и мотивационные аспекты к систе-
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матическим занятиям физическим воспитанием и спортом в высших учеб-

ных заведениях, ведению здорового образа жизни студенческой молодежи. 

И все это происходит на фоне ухудшения с каждым годом уровня физиче-

ского состояния, психической устойчивости и здоровья современной мо-

лодежи [3]. 

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. 

Жизнь выдвинула общественный спрос на воспитание творческой 

личности, способной мыслить самостоятельно, генерировать оригинальные 

идеи, принимать нестандартные решения. Молодежь всегда воспринима-

лась обществом как судьбоносная сила, как будущее страны. 

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 посещений учебных занятий 

по физическому воспитанию и спорту. Спортивно ориентированные тех-

нологии как особая отрасль физической культуры направлена в первую 

очередь на стимулирующий аспект к занятиям физическим воспитанием, 

на укрепление здоровья, повышение умственной работоспособности и 

успеваемости во время учебы, длительной творческой активности и жиз-

недеятельности совреме современной студенческой молодежи. 

Анализ последних исследований и публикаций. В работах 

В. Дмитриев, Л. Лубышева, В. Бальсевич и др. раскрываются технологии 

организации физического воспитания в вузе. 

Современные разработки личностно-ориентированного физического 

воспитания рассматривали Л. Головина, Ю. Копылов, И. Столяк, 

В. Якимович, А. Дубогай и др. 

Большой интерес представляют работы, в которых раскрываются 

аспекты организации спортивно ориентированного 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. Выдрин, М. Виленский, А. Забора, А. Иващенко, В. Кузин, 

Л. Лубышева, А. Лотоненко, Ю. Николаев, Г. Сиренко, В. Темченко, 

С. Танянський, В. Шилько) [2; 4; 5]. 

Цель исследования. На основе литературных источников проанали-

зировать состояние вопроса в направлении спортивно ориентированного 

физического воспитания в заведениях вісшего образования. 

Изложение основного материала исследования. Системный анализ 

в решении практических вопросов развития личности студентов высшей 
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школы является характерной тенденцией внедрения современных образо-

вательных 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 

решения проблем, охватывающих все аспекты усвоения знаний и навыков 

(В. Худолей; М. Базилевич, Г. Селевко) [2; 6]. 

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 чужого мнения, дру-

гих культур, ценностей и веры. 

Сегодня образование направляется на проработку технологий инди-

видуально-ориентированного 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 личностно-ориентированного 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 

культура предоставляет широкие возможности студентам для самовыра-

жения, саморазвития, самосовершенствования не только своих физичес-

ких, 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 [6]. 

Анализ исследований и публикаций последних десятилетий, отечест-

венных и зарубежных авторов в области физической культуры и спорта раск-

рывает составляющие спортивно ориентированного физического воспитания 

студенческой молодежи по следующим направлениям: 

- современные представления об организации спортивной тренировки 

(Ю. В. Верхошанский, В. М. Зациорский, Л. П. Матвеев, В. М. Платонов, 

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.); 
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- концепция формирования физической культуры личности 

(В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева и др.); 

- современные теории организации образовательного процесса на ос-

нове 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. Пілоян и др.). 

В основу спортивно ориентированного физического воспитания моло-

дежи заложен переход от традиционной формы организации учебных заня-

тий к учебно-тренировочным, что позволяет каждому студенту приобщиться 

к занятиям спортом и ценностям спортивной культуры [2]. 

Спортивно ориентированное физическое воспитание позволяет наибо-

лее эффективно: 

- осваивать каждому студенту ценности физической культуры и спорта 

в соответствии с задатками, способностями, личностными установками, пот-

ребностями и интересами, уровнем физического развития, подготовленнос-

тью и состоянием здоровья; 

- использовать технологии спортивной, общекондиционной и оздоро-

вительной 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.) [1; 3]. 

Выводы. Анализ педагогической литературы отечественных и зару-

бежных исследователей указывает на положительную роль занятий физи-

ческим воспитанием на основе спортивно ориентированных технологий. 

В укреплении здоровья, развития физических качеств будущего специали-

ста, повышение интереса и мотивационных ценностей у студентов к сис-

тематическим занятиям физическим воспитанием и спортом, навыков здо-

рового образа жизни. 
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Анотація. В статті розглянуто історію створення, особливості функ-

ціонування та розвитку Волинського товариства полювання. Мета дослі-

дження полягала у вивченні історичної спадщини створення та діяльності 

Волинського товариства полювання, яке діяло у 1898–1916 рр. у Волинсь-

кій губернії до якої входила сучасна Житомирщина. З метою відновлення 

популяції диких тварин та птахів царським урядом Росії започатковуються 

товариства правильного полювання. Першим у Волинській губернії в місті 

Житомирі 3 жовтня 1898 року відкривається товариство полювання, яке 

здійснювало загальне керівництво мисливським господарством Волинської 

губернії, надавало дозволи на відстріл дичини, забороняло полювання в 
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період розмноження диких тварин і птиці, вело підготовку командного 

складу серед мисливців, займалося розвитком стрілецького спорту. 

Ключові слова: Волинське товариство полювання, фізична культура, 

спорт, Житомирщина, Волинь. 

 

Аннотация. В статье рассмотрено историю создания, особенности 

функционирования  и развития Волынского общества охоты. Цель иссле-

дования заключалась в изучении исторического наследия создания и дея-

тельности Волынского общества охоты, которое действовало в 1898 –1916 

гг. в Волынской губернии в которую входила современная Житомирщина. 

С целью восстановления популяции диких животных и птиц царским пра-

вительством России создаются общества правильной охоты. Первым в Во-

лынской губернии в городе Житомире 3 октября 1898 года открывается 

общество охоты, которое осуществляло общее руководство охотничьим 

хозяйством Волынской губернии, давало разрешения на отстрел дичи, за-

прещало охоту в период размножения диких животных и птицы, вело под-

готовку командного состава среди охотников, занималось развитием 

стрелкового спорта. 

Ключевые слова: Волынское общество охоты, физическая культура, 

спорт, Житомирщина, Волынь. 

 

Annotation. The article deals with the history of creation, features of the 

functioning and development of the Volyn Hunting Society. The purpose of the 

study was to study the historical heritage of the creation and operation of the 

Volyn Hunting Society, which operated in 1898–1916 in the Volyn province, 

which included the modern Zhytomyr region. In order to restore the population 

of wild animals and birds, the king's government of Russia commenced the 

establishment of proper hunting. There were 31 sports-hunting and 2 rocket-

hunting societies on the territory of Ukraine. The first in Volyn province in the 

city of Zhytomyr on October 3, 1898, was opened a hunting society that carried 

out general management of the hunting economy of the Volyn province, granted 

permits to shoot game, banned hunting during the breeding season of wild 

animals and birds, led the training of commanders among hunters, engaged in 

the development of rifle sport. The board of the Volyn Hunting Society included 

personnel officers of military regiments stationed in Zhytomyr and hunters from 

provincial state institutions and higher nobility. In 1912 the board of the 

company was housed in the house of merchant GI The ribbons on the street 

Gogolivska, 1 in the city of Zhytomyr. The post of the chairman of the board 

was occupied by a member of the provincial zemstvo council, an honorary 

world judge Ivan Ivanovich Dobrovolsky. Research was conducted by 

examining the materials of the State Archives of Zhytomyr region, the regional 

museum, historical sources of the Regional Scientific Olzhych-Library. 

Keywords: Volyn Hunting Society, Physical Culture, Sports, Zhytomyr 

Region, Volyn. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Одними із складових 

частин еволюції людини на нашій планеті безумовно були природні фізич-

ні рухи та полювання. Саме завдяки полюванню людина зуміла вижити і 

зайняти першорядне місце у навколишньому природному середовищі. Ще 

в добу палеоліту полювання для людини стало одним із основних джерел 

добування їжі. Перші письмові відомості про полювання закарбовані у VII 

столітті до нашої ери. Протягом усього часу існування на планеті, людина 

вдосконалюючись сама на кожному етапі свого розвитку, відшуковувала і 

застосовувала все нові і нові знаряддя, методи і види полювання. Від прос-

тої палиці і каменю до найсучасніших видів мисливської зброї – такий 

еволюційний шлях у розвитку полювання, який пройшла людина протягом 

кількох мільйонів років. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. Тисячоліттями мисливський промисел мав 

винятково споживацький характер. Потреба в їжі, одязі окремого роду, 

племені, в подальшому плата полюддя (збирання данини, авт.), хутровий 

товарообмін призводили до винищення і повного зникнення багатьох видів 

природної фауни, що населяла нашу планету. З часом полювання втрачає 

промислове значення і стає невід’ємною частиною розваг багатої знаті. 

Особливого розмаху такий вид полювання набув у XVIII–XIX століттях у 

країнах Європи та Росії. Безконтрольне полювання в будь-яку пору року 

завдавало великої шкоди фауні, призводило до різкого зменшення дичини 

[1, с. 26–28].   

З метою покращання ситуації, відновлення популяції диких тварин, 

птахів царським урядом Росії започатковуються товариства правильного 

полювання. Першим у 1862 році відкрилося Московське товариство полю-

вання («впоследствии удостоившееся прибавления к наименованию его 

слов «имени Императора Александра ІІ») [3], діяльність якого розповсю-

джувалася на невелику територію Московії. У фондах Державного архіву 

Житомирської області зберігається «Список охотничьих обществ» (по све-

дениям Департамента земли к 1.01.1908 г.),  в якому знаходимо дані про 

товариства полювання, що були започатковані на великій території Росій-

ської імперії. В цьому документі, що був розісланий всім губерніям Росії, 

зокрема, читаємо: «Наши охотничьи общественные организации не могут 

похвалиться давностью своей истории. Хотя бы в сравнении, например, с 

сельскохозяйственными обществами. Тогда как первые сельскохозяйст-

венные общества (Императорское Вольное экономическое и Лифляндское 

общеполезное экономическое в Юрьеве) возникли еще во ІІ половине 

ХVIII столетия, об организации охотничьих обществ в то время не было и 

помину. Первое по времени центральное общество охоты поставившее се-

бе задачею не только упорядочение охоты но и размножение   охотничьих  

промысловых  животных в пределах всей империи – Императорское обще-

ство размножения промысловых и охотничьих животных и правильной 

охоты – учреждено 3 июня 1875 г.» [3]. 
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Пізніше почали відкриватися його віділення у Воронежі (1882 р.), 

Вологді (1883 р.), Читі, Варшаві, Києві (1888 р). «За исключением некото-

рых охотничьих обществ, уставы коих были утверждены высочайшей  вла-

стью, уставы остальных обществ утверждены: возникших до 1884 г. – Ми-

нистерством Внутренних дел, с 1884 по 1894 гг. – Министерством Госу-

дарственных имуществ и с 1894 года – Министром Земледелия и Государ-

ственных Имуществ (по Департаменту Земледелия)» [3]. 

Мета дослідження полягала у вивченні історичної спадщини ство-

рення та діяльності Волинського товариства полювання, яке діяло у 1898 –

1916 рр. у Волинській губернії до якої входила сучасна Житомирщина.  

Завдання дослідження. Розкриття та узагальнення даних літератур-

них та архівних джерел, що стосується діяльності товариств полювання на 

теренах Російської імперії, зокрема, Волинської губернії.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У 1891 році  приймаєть-

ся Закон  Російської імперії «Про полювання». Газета «Волынь» від 21 кві-

тня 1896 року нагадує читачам і любителям полювання: «Министерство 

Земледелия и Государственных Имуществ циркулярно разъяснили губерн-

ским управлениям, что согласно новому закону об охоте 1891 года всякие 

охоты как в частных, так и на казенных землях повсеместно в Империи до-

лжны быть строго воспрещены в течении  весеннего периода времени, ког-

да птица и звери заняты выводом своих детей» [5, с. 3]. Цей закон сприяв 

також стрімкому росту мисливських товариств. 

Станом на 1.01.1908 року в Росії налічувалося 216 товариств. Зокре-

ма в Санкт-Петербурзській губернії – 14, Московській – 10, Херсонській – 

8, Катеринославській, Ліфляндській, Пермській – по 7, Новгородській, Та-

врійській (Крим) – по 6, Волинській, Київській, Уфімській – по 5. 

Із матеріалів Державного архіву Житомирської області цитуємо: «По 

роду и характеру своей деятельности все существуещие охотничьи общес-

тва подразделяются на ІІІ категории:  

І категория – спортивно-охотничьи перед которыми стоят задачи: ве-

дение правильной охоты в дозволенное законом времени; улучшение спо-

собов охоты и в особенности улучшение пород охотничьих собак; изуче-

ние местной дичи, ея образов жизни нравов и привычек, описание характе-

ра местности края, где она преимущественно водится; упражнения в стре-

льбе, а равно и других видах спорта». Таких спортивно-мисливських това-

риств було утворено 203. 

«В круг задач второй категории (стрелково-охотничьи) помимо це-

лей обществ І категории входят: выработка контингента офицеров отвеча-

ющим требованиям руководителей и начальников охотничьих команд,  во-

збуждение, подержание и развитие любви и интереса к стрелковому делу в 

населении, предоставление всем любителям этого дела возможности упра-

жняться в стрельбе из всякого ручного огнестрельного оружия;  поддержа-

ние и развитие искусства стрельбы  из военного оружия среди офицеров и 

низших чинов запаса армии,  упражнения в фехтовании и гимнастики, рав-
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но изучение и разработка вопросов по всем отраслям стрелкового дела, 

фехтовании и гимнастики (товариств ІІ категорії стрілково-мисливських 

налічувалось всього – 7). 

ІІІ категория: первая группа – кинологические, главная задача кото-

рых – содействие улучшению пород собак и лошадей; вторая группа – хо-

зяйственно-промысловые, занимающиеся: разведением промысловых жи-

вотных и представителей полезной дичи; развитие промыслового зверо-

водства и дичеразведения (ценные меховые звери, пантовые олени, из «пе-

ра» гага, фазаны и другие птицы)» [3]. 

Перше російське промислово-господарське товариство було утворе-

не у 1905 р. За три роки кількість кінологічних і промислово-

господарських товариств зросла всього до 6. На теренах України існувало 

31 спортивно-мисливське та 2 стрілково-мисливських  товариства (в Одесі 

із 10.11.1899 р.) та Києві (із 23.02.1906 р.). Першим у Волинській губернії в 

місті Житомирі 3 жовтня 1898 року відкривається товариство полювання. 

Про початок його діяльності поки що не вдалося віднайти детальну інфор-

мацію, але відомо, що товариство здійснювало загальне керівництво мис-

ливським господарством Волинської губернії, надавало дозволи на відстріл 

дичини, забороняло полювання в період розмноження диких тварин і пти-

ці, вело підготовку командного складу серед мисливців, займалося розвит-

ком стрілецького спорту. 

Так, у травні 1900 року правління товариства видає постанову про 

заборону полювання: «Охота строго воспрещается в имении Шумск, Кро-

шне-чешской, Крошне-крестянской (Українська Крошня, авт.) Вересах, 

Станишовке  Житомирского уезда. Все выданные разрешения на право 

охоты в им. Шумск с принадлежащими к нему угодьями с 1 мая сего 1900 

года считаются недействительными, а также строго воспрещаются во всех 

выше сказанных местностях наганивание гончих и натаска лягавых собак» 

[6, с. 3]. 

 
Із історико-статистистичного опису церков і приходів  

Волинської єпархії [2, с. 72] 
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До складу правління Волинського товариства полювання входили, в 

основному, кадрові офіцери дислокованих у Житомирі військових полків. 

Звичайно ж, були там і любителі полювання із губернських державних 

установ і вищої знаті. У 1912 році правління товариства розміщувалося в 

будинку купця Г.І. Трибеля по вулиці Гоголівській, 1 (зберігся до нашого 

часу). Посаду голови правління обіймав член губернської земської упра-

ви, почесний мировий суддя Іван Іванович Добровольський, його заступ-

ником був обраний ротмістр 9-го Драгунського Казанського полку Мико-

ла Мартинович Вергелес, а старшинами – працівник губернського коміте-

ту в справах дрібного кредиту Іван Павлович Туркевич, старший нотаріус 

окружного суду Олександр Михайлович Малевич, судовий пристав Вла-

дислав Станіславович Отфіновський, підполковник 19-го піхотного Кост-

ромського полку, командир 6-го батальйону Олександр Степанович Пін-

чук, секретарем – Валерій Юльєвич Свентоховський [7, с. 86]. Протягом 

багатьох років казначеєм товариства обирався купець Гілярій Іванович 

Трибель.  

У 1913 році І.І. Добровольський залишив посаду голови правління. 

На початку 1914 року склад правління значно оновився. Головою обира-

ється полковник вже згадуваного 9-го драгунського  Казанського полку 

Олексій Олексійович Богородський. До складу правління увійшли нові 

члени – дворяни Петро Казимирович Пеньковський, Едуард Вільгельмович 

Каленський, купець Артур Рудольфович Тайбер (можливо член товариства 

велосипедистів-любителів і учасник багатьох змагань з велоспорту). Но-

вим секретарем став Юлій Діонисович Яницький. Із минулого складу за-

лишилися М. М. Вергелес, О.С. Пінчук та казначей Г. І. Трибель [9, с. 385]. 

 

 
Із Пам’ятної книжки Волинської губернії [9, с. 385] 

 

З початком І світової війни більшість членів товариства полювання 

стали активними учасниками бойових дій, однак товариство продовжувало 

свою роботу аж до  жовтневого революційного перевороту 1917 року. 
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На завершення розповіді про Волинське товариство полювання за-

значимо, що станом на 1.01.1910 року на Волині існували: Ковельське то-

вариство правильного полювання (з 12.05. 1900 р.); Рівненське товариство 

правильного полювання (з 14.12.900 р.); Луцьке товариство полювання (з 

17.05.1902 р.); Житомирське товариство любителів правильного полюван-

ня (з 17 червня 1908 р.); Дубенське товариство полювання (з 1909 р.) [4, 

арк. 52 зв.]; Шепетівський відділ Імператорського товариства розмноження 

мисливських і промислових тварин і правильного полювання (з 1909 р.). 

Висновки. Історія діяльності Волинського товариства полювання 

внесла суттєвий вклад у створення фізкультурно-спортивних товариств та 

сприяла розвитку стрілкового і мисливського спорту на Волині. 
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Анотація. В статті розглянуто результати дослідження рівня функці-

онального стану організму студентів за результатами використання у на-

вчальному процесі педагогічної моделі спортивно орієнтованого фізичного 

виховання. 

Ключові слова: модель, спортивно орієнтоване фізичне виховання, 

функціональні проби. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследования 

уровня функционального состояния организма студентов по результатам 



133 

использования в учебном процессе педагогической модели спортивно ори-

ентированного физического воспитания.  

Ключевые слова: модель, спортивно ориентированное физическое 

воспитание, функциональные пробы. 

 

Annotation.  The article examines the results of the study of the level of 

the functional state of the body of students based on the results of using the 

pedagogical model of sports-oriented physical education in the educational 

process. 

Key words: model, sports-oriented physical education, functional tests. 

Постановка проблеми та її актуальність. В останні роки в системі 

фізичного виховання спостерігається значне зниження рівня показників 

функціонального стану організму студентської молоді під час навчання. 

Тому існує актуальна проблема пошуку оптимальної моделі організації 

процесу фізичного виховання студентської молоді, яка дозволить певною 

мірою підвищити кількісні та якісні показники рівня функціонального ста-

ну систем організму. Ми вважаємо, що змінити існуючу ситуацію можливо 

в рамках реалізації переваг спортивно орієнтованого фізичного виховання, 

основою якого є творче використання передових методик, які напрацьовані 

в галузі спорту та в практиці фізичного виховання студентів [6, с. 25].   

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В науці з фізичного ви-

ховання та спорту накопичено значний теоретичний та практичний матері-

ал як вітчизняних, так і закордонних фахівців з питань оптимізації процесу 

фізичного виховання студентської молоді. Так, окремі питання методоло-

гічних аспектів фізичного виховання особистості студента розглядалися в 

дослідженнях М. Я. Віленського, B. C. Макєєвої, Т. В. Скоблікова, 

В. А. Лотоненко та  ін. Питання вдосконалення фізичного виховання сту-

дентів в аспекті спортивно орієнтованого підходу розглядались в працях 

В. К. Бальсевича, Л. І Лубишевої, В. І. Ляха, Г. Б. Мейскона, 

А. П. Матвєєва та ін. Аналіз праць вчених вказує на те, що на сьогоднішній 

день відсутня універсальна педагогічна модель спортивно орієнтованого 

фізичного виховання. 

Формулювання мети та завдань роботи.  
Метою нашого дослідження є впровадження етапної педагогічної 

моделі спортивно орієнтованого фізичного виховання.   

Відповідно до мети дослідження нами поставлені наступні завдання:  

1. Узагальнити теоретико-практичні уявлення про застосування ме-

тодів спортивно орієнтованого фізичного виховання; 

2. Обґрунтувати необхідність впровадження в навчальний процес ета-

пної педагогічної моделі спортивно орієнтованого фізичного виховання;  

3. Виявити динаміку показників функціонального стану організму 

студентів за результатами використання спортивно орієнтованого фізично-

го виховання. 

Виклад основного матеріалу. У сучасному суспільстві спостеріга-

ється негативна ситуація яка демонструє високі показники погіршення фун-
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кціональних показників індивідуального здоров’я молоді, до негативних 

факторів зокрема належать: низький об’єм рухової активності сучасної мо-

лоді, низький рівень фізкультурної освіченості студентської молоді, пасивне 

відношення студентів до навчальних занять фізичним вихованням та спор-

том. Вказані негативні явища можливо усунути в процесі реалізації спорти-

вно орієнтованого фізичного виховання, концептуальною основою якого є 

використання в навчальному процесі засобів та методів спортивного трену-

вання, змагальної діяльності, тренувальних навантажень [10, с. 15].  

Застосування спортизованого підходу потребує розробки нової педа-

гогічної моделі враховуючи умови навчального закладу, регіональних тра-

дицій. Моделювання розглядається нами як комплексний підхід до освіт-

нього процесу, який скеровано на його проектування, втілення, оцінку, ко-

рекцію та досягнення зазначеної мети та задач навчання. Для побудови ал-

горитму моделювання використовувались наступні компоненти: цільовий, 

технологічний, діагностичний, процесуальний, оціночно-результативний 

[7, с. 98].  

На основі алгоритму нами була застосована етапна педагогічна мо-

дель спортивно орієнтованого фізичного  виховання.  

Базовий етап (1–2 курси). На цьому етапі вирішується задача із залу-

чення молоді до систематичних занять фізичним вихованням та спортом, 

на основі формування у них потреби у фізкультурно-спортивній діяльнос-

ті. На цьому етапі провідними вважались засоби циклічних видів спорту. 

Етап спортизації (3 курс). На даному етапі створюються організаційні 

та методичні умови проведення навчально-тренувальних занять. Пропоно-

вані систематичні заняття спортом, поступово адаптують студентську мо-

лодь до збільшення навантаження. Заняття проводяться за видами спорту. 

Етап спортивного вдосконалення (4–5 курси). Метою відповідного 

етапу є створення умов для подальшого вдосконалення студентів в обра-

ному виді спорту не тільки у начальній групі, але і в секціях, спортивних 

командах навчального закладу та міста.  

Таблиця 1 – Динаміка показників функціональної підготовленості 

студентів 2-го курсу ДДМА (юнаки) 

№ 

з/п 
Показники 

Результати спостереження 

студентів (n–68) Нормативні  

вимоги вересень 2016 травень 2017 

М m ± М m ± 

1 

Проба Руф’є 
8,15 0,26 7,62 0,42 

відмінно – 0,1–5  

добре – 5,1–10 

задов. – 10,1–15 

погано – 15,1–20 
t = 2,50; Р < 0,05 

2 

Проба  

Штанге 

51,9 1,51 50,3 1,46 відмінно – 40–60 

добре – 20–40 

погано – < 20 t = – 0,76; Р > 0,05 
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3 

Проба Генчі 

32,6 0,72 33,1 1,90 відмінно – > 40 

добре –35–39 

погано – < 34 t = 2,82; Р < 0,01 

 

За результатами застосування етапної моделі спортивно орієнтовано-

го фізичного виховання вважаємо необхідним проаналізувати динаміку 

функціонального стану організму студентської молоді за допомогою сис-

темного аналізу його вихідних даних, морфофункціональних особливостей 

в умовах спокою та після навантажувальних тестів моделі спортивно оріє-

нтованого фізичного виховання.  

 

Таблиця 2 – Динаміка показників функціональної підготовленості 

студентів 3-го курсу ДДМА (юнаки) 

№ 

з/п 
Показники 

Результати спостереження 

cтудентів (n-68) 
Нормативні вимоги 

Вересень 2016 Травень 2017 

М m ± М m ± 

1 

Проба 

Руф’є 

7,32 0,26 6,24 0,42 відмінно – 0,1–5 

добре – 5,1–10 

задов. – 10,1–15 

погано – 15,1–20 
t = 2,70; Р < 0,05 

2 

Проба  

Штанге 

77,6 2,17 67,1 2,23 відмінно – 40–60 

добре – 20–40 

погано – < 20 t = - 3,38; Р < 0,001 

3 
Проба  

Генчі 

34,1 1,81 44,2 3,09 відмінно – > 40 

добре –35–39 

погано – < 34 t = 2,82; Р < 0,01 

 

Під час аналізу даних оцінки функціонального стану організму сту-

дентів ДДМА нами вивчались показники тільки двох вимірів: базового та 

навантажувального. При цьому ми отримували кількісні показники функ-

ціонального стану організму на початку навчального року (базовий вимір) 

та в кінці (навантажувальний вимір). Динаміка показників функціональної 

підготовленості студентів вимірювалась за 3 показниками: проба Руф’є, 

проба Штанге, проба Генчі (табл. 1; табл. 2). 

Порівняльний аналіз показників функціонального стану юнаків на 3-

му курсі (етап спортизації) дозволив встановити, що за рік занять фізичним 

вихованням застосовуючи етапну модель спортивно орієнтованого фізич-

ного виховання зміни на достовірному рівні торкнулися параметрів стійко-

сті до гіпоксії в пробах Штанге (в бік погіршення) (Р<0,001) та Генчі (в бік 
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покращення) (Р < 0,01). Показники проби Руф’є мають тенденцію до пок-

ращення (Р < 0,05).  

Висновки. 1. До негативних факторів погіршення функціональних 

показників індивідуального здоров’я молоді належать: низький об’єм ру-

хової активності сучасної молоді, низький рівень фізкультурної освіченості 

студентської молоді, пасивне відношення студентів до навчальних занять 

фізичним вихованням та спортом. 

2. Застосування етапної педагогічної моделі спортивно орієнтованого 

фізичного виховання позитивно впливає на покращення функціональних 

показників індивідуального здоров’я студентської молоді.  

Перспективами подальших досліджень у відповідному напрямку 

вважаємо використання у навчально-вихованому процесі з фізичного ви-

ховання етапної педагогічної моделі спортивно орієнтованого фізичного 

виховання.   
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Анотація. Фізкультура і спорт виховують у студентів природну пот-

ребу в організації здорового способу життя – одного з параметрів цілісного 

гармонійного буття людини. Відмітною особливістю процесу фізичного і 

духовного розвитку людини є обов'язкова присутність елементів самови-

ховання. У основі самовиховання методами фізичної культури лежить вну-

трішня потреба в самовдосконаленні, в розвитку своїх фізичних здібнос-

тей, вдосконалення форм тіла, боротьбі проти власних негативних сторін 

характеру і інших недоліків. 

Ключові слова: фізичне виховання, спорт, стимул, змагання, фізична 

підготовленость, фізичне виховання студентів, студентська молодь, профе-

сійна спрямованість. 

 

Аннотация. Физкультура и спорт воспитывают у студентов естест-

венную потребность в организации здорового образа жизни - одного из па-

раметров целостного гармоничного бытия человека. Отличительной осо-

бенностью процесса физического и духовного развития человека является 

обязательное присутствие элементов самовоспитания. В основе самовос-

питания методами физической культуры лежит внутренняя потребность в 

самосовершенствовании, в развитии своих физических способностей, со-

вершенствование форм тела, борьбе против собственных негативных сто-

рон характера и других недостатков. 
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Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, стимул, соревнова-

ния, физической подготовленности, физическое воспитание студентов, 

студенты, профессиональная направленность. 

 

Abstract. Physical education and sports educate students the natural need 

for organizing a healthy lifestyle - one of the parameters of a holistic 

harmonious human being. A distinctive feature of the process of physical and 

spiritual development of man is the mandatory presence of elements of self-

education. The basis of self-education by methods of physical culture is the 

internal need for self-improvement, the development of their physical abilities, 

the improvement of body forms, the struggle against their own negative aspects 

of nature and other disadvantages. 

Key words: physical education, sport, stimulus, competitions, physical 

preparedness, physical education of students, student youth, professional 

orientation. 

 

Актуальність: Фізичне виховання – важливий фактор всебічного і 

гармонійного розвитку особистості – виступає як соціально значуща діяль-

ність, що сприяє формуванню і розвитку не тільки фізичних, а й особистіс-

них якостей людини, таких як цілеспрямованість, дисциплінованість, жит-

тєва активність, працьовитість, патріотизм, національна самосвідомість, 

колективізм, оптимізм тощо. 

Мета статті: визначити особливості спортивно орієнтованого фізич-

ного виховання у вишах України  

Завдання наукової роботи: дослідження особливостей фізичного 

виховання та фізичної культури як учбової дисципліни у вищих учбових 

закладах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ретроспективний аналіз 

рівня здоров’я, фізичної підготовленості молоді засвідчує, що нині серед 

студентів перших курсів спостерігається зростання захворюваності, зни-

ження рівня фізичної підготовленості, збільшення чисельності повністю 

звільнених від практичних занять і кількості тих, які займаються у спеціа-

льних медичних групах [2; 3]. Низький рівень здоров’я студентської моло-

ді робить винятково актуальним пошук шляхів його зміцнення [4; 8]. У 

зв’язку з цим важливим завданням сучасної педагогічної і спортивної нау-

ки стає пошук нових форм, засобів, методів і технологій розвитку стану 

здоров’я студентів у процесі їхнього навчання у вищому навчальному за-

кладі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фізична культура у ви-

щому учбовому закладі є невід’ємною частиною формування загальної і 

професійної культури особи сучасного фахівця, системи гуманістичного 

виховання студентів. Як учбова дисципліна, обов'язкова для всіх спеціаль-

ностей, вона є одним із засобів формування всесторонньо розвиненої осо-

би, оптимізації фізичного і психофізіологічного стану студентів в процесі 

професійної підготовки. 
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У основі учбово-виховного процесу у вищої школи лежить комплек-

сний, системний характер освіти, виховання і професійній підготовці фахі-

вців, в яких органічно зливаються формування світогляду, суспільно-

політичне, трудове, етичне, фізичне, естетичне і інші види виховання. 

Причому, виховання залишається об'єктивною реальністю, найваж-

ливішою частиною людської культури, історії, цивілізації. 

Як не парадоксально це може показатися, саме вища школа в умовах 

нестабільності сучасного суспільства залишається найбільш важливим ін-

ститутом виховання. 

Час довів, що виховання успішне тільки тоді, коли воно системне. В 

даний час у вищій школі починають складатися гуманістичні виховні сис-

теми. При цьому кожна загальна система освіти повинна відводити належне 

місце і фізичному вихованню і спорту. Це необхідно для встановлення рів-

новаги і зміцнення взаємозв'язків між елементами освіти, що становлять. 

Характеристика методики оптимізації процесу спортивно орієнтованого 

фізичного виховання студентів. 

Фізичне виховання у вищому навчальному закладі є невід'ємною ча-

стиною формування загальної і професійної культури особистості сучасно-

го фахівця, системи гуманістичного виховання студентів. Як навчальна ди-

сципліна, обов'язкова для всіх спеціальностей, воно є також засобом фор-

мування всебічно розвиненої особистості, оптимізації фізичного і фізіоло-

гічного стану студентів у процесі професійної підготовки. 

Фізичне виховання – система соціально-педагогічних заходів, спря-

мованих на зміцнення здоров'я, загартування організму, гармонійний роз-

виток форм, функцій і фізичних можливостей людини, формування життє-

во важливих рухових навичок і вмінь. 

За час навчання важливо сформувати у студентів розуміння необхід-

ності постійно працювати над собою, вивчаючи особливості свого організ-

му, раціонально використовувати свій фізичний потенціал, ведучи здоро-

вий спосіб життя, постійно засвоювати цінності фізичної культури. 

Фізичне виховання у вищому навчальному закладі виконує такі фун-

кції: соціальну (досягнення необхідного рівня розвитку особистості, зміц-

нення її здоров'я, підготовка до професійної діяльності); інтегративно-

організаційну (характеризує можливості об'єднання молоді в колективи, 

команди, клуби, організації для спільної фізкультурно-спортивної діяльно-

сті); проектно-творчу (визначає можливості фізкультурно-спортивної дія-

льності, в процесі якої створюються моделі професійно-особистісного роз-

витку людини, забезпечується розвиток індивідуальних здібностей); прое-

ктно-прогностичну (розширення ерудиції студентів у сфері фізичної куль-

тури); ціннісно-орієнтаційну (формування професійної та особистісної орі-

єнтації); комунікативно-результативну (відображає культуру поведінки, 

спілкування, взаємодію учасників фізкультурно-спортивної діяльності); 

соціалізації (залучення індивіда до системи суспільних відносин) [1, 2]. 

Засоби фізичної культури і спорту використовують у різних напря-

мах життєдіяльності студентів. 
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Гігієнічний напрям передбачає використання засобів фізичної куль-

тури для відновлення працездатності та зміцнення здоров'я в умовах гур-

тожитків і вдома: ранкова гігієнічна гімнастика, загартовувальні процеду-

ри, правильний режим праці й відпочинку, харчування, оздоровчі прогуля-

нки, біг, спортивні ігри, плавання, ходьба на лижах тощо. 

Оздоровчо-рекреаційний напрям полягає у використанні засобів фі-

зичної культури й спорту за колективної організації відпочинку у вихідні 

дні, на канікулах: туристичні походи, екскурсії, рухливі ігри, народні заба-

ви тощо. 

Загальнопідготовчий напрям забезпечує всебічну фізичну підготов-

леність і підтримку її протягом багатьох років згідно з вимогами і нормами 

для певної вікової категорії. 

Спортивний напрям передбачає спеціалізоване систематичне заняття 

одним із видів спорту в групах спортивного вдосконалення, в спортивних 

секціях спортивного клубу чи індивідуально. 

Професійно-прикладний напрям зорієнтований на використання за-

собів фізичної культури і спорту в підготовці до роботи за обраною спеці-

альністю. 

Лікувальний напрям полягає у використанні фізичних вправ, загарто-

вувальних і гігієнічних заходів у системі лікувальних засобів щодо віднов-

лення здоров'я чи окремих функцій організму, знижених чи втрачених вна-

слідок хвороби чи травм. 

За характером самостійні заняття фізичними вправами поділяють на 

індивідуальні та групові. 

Основними формами індивідуальних занять є: виконання домашніх 

завдань з теоретичної підготовки, розвитку рухових якостей та удоскона-

лення рухових дій; щоденна ранкова фізична гімнастика; спеціалізована 

гімнастика; виконання комплексів вправ з усунення деяких рухових вад і 

недоліків у фізичному розвитку; виконання комплексів вправ з метою під-

вищення загальної і фізичної підготовленості, розвитку сили, витривалості, 

швидкості, спритності, гнучкості; заняття плаванням з метою оволодіння 

технікою різних стилів плавання; участь у різних спортивних змаганнях і 

фізкультурно- оздоровчих заходах. 

До форм групових занять фізичними вправами належать: спортивні 

ігри, туристичні походи, змагання з різних видів спорту та ін. Правильне 

організування занять спортивними іграми сприяє зміцненню кістково-

м'язового апарату, поліпшенню обміну речовин, вдосконаленню різномані-

тних функцій організму [7].  

Ефективність фізичного виховання значною мірою залежить від мо-

тивів, які стимулюють активність особистості: фізичне вдосконалення по-

в'язане з прагненням прискорити темпи власного розвитку, мати гідне міс-

це в оточенні, домогтися уваги; дружня солідарність продиктована ба-

жанням бути разом з друзями, співпрацювати з ними; відповідальність зу-

мовлена необхідністю відвідувати заняття з фізичної культури, виконувати 

вимоги навчальної програми; суперництво пов'язане з бажанням виділити-
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ся, підняти свій престиж, бути першим; спортивний мотивзумовлений 

прагненням досягнути значних результатів; ігровий мотив полягає у 

сприйнятті занять спортом як засобу розваги, нервової розрядки, відпочи-

нку та ін. 

З переходом до ринкових відносин усі підприємства, установи віль-

ні у виборі працівників. Роботодавцям потрібні здорові, фізично підгото-

влені кадри, які не бояться труднощів і добре справляються з будь-якими 

навантаженнями, оскільки мають добру фізичну форму. Хороше вражен-

ня справляє і здоровий вигляд працівника, який репрезентує виробництво. 

Запорукою цього є фізкультура і спорт. Вони сприяють підвищенню і 

збереженню працездатності на тривалий час, зміцнюють організм, підви-

щують його опір захворюванням, позитивно впливають на функції всіх 

систем організму, що є добрим фундаментом успішної професійної діяль-

ності фахівця [8]. 

Рекомендації  щодо організації фізичного виховання у вищих  

навчальних закладах 

З метою забезпечення викладання фізичного виховання у вищих на-

вчальних закладах на належному рівні можуть бути запропоновані такі ба-

зові моделі для вирішення цього питання (без претензії на вичерпність) або 

різні форми їх поєднання: 

1. Секційна. Створення широкої мережі як спеціалізованих спортив-

них, так і загальнооздоровчих секцій, гуртків, клубів, які працюють за фік-

сованим розкладом у вільний від основних навчальних занять час. 

2. Професійно орієнтована. Розроблення низки комплексних про-

грам з фізичного виховання, які прямо орієнтовані на особливості майбут-

ньої професії. Альтернативними варіантами відвідування таких програм 

можуть бути суто спортивні секції, військово-прикладні секції, військово-

медична підготовка з елементами загальнофізичної підготовки. 

3. Традиційна. Збереження фізичного виховання в якості 

обов’язкової дисципліни з нарахуванням за неї кредитів, виставленням за-

ліків та включенням до розкладу занять з наданням студентам можливості 

як відвідувати заняття з групою, так і займатись індивідуально в спортив-

них секціях та оздоровчих гуртках, клубах, програмах тощо на їх вибір. 

4. Індивідуальна. Закріплення за кожним студентом працівника кафе-

дри фізичного виховання чи іншого спеціалізованого підрозділу, який ви-

конує роль тьютора з питань оздоровлення та фізичного розвитку, рекоме-

ндує певні види фізичної активності, розробляє індивідуальну програму 

фізичного розвитку, у т.ч. спортивні та оздоровчі секції, гуртки, клуби, а 

можливо і лекторії зі збереження здоров’я, планування родини тощо. Дві-

три обов’язкові зустрічі з студентом впродовж навчального року дозволять 

більш м’яко мотивувати студента до фізичної активності [3]. 

Вищі навчальні заклади можуть застосовувати різного роду стимули 

для активної участі студентів денної форми навчання зокрема: 
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1. Рейтинг. Врахування спортивної активності в рейтинговому оці-

нюванні освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учас-

ників освітнього процесу. 

2. Стимул. Визначення вимоги фізкультурно-спортивної активності 

як обов’язкової чи дуже пріоритетної для висування студентів для участі в 

програмах академічної мобільності та доступу до обмежених ресурсів на-

вчального закладу, надання знижок в оплаті додаткових освітніх послуг. 

3. Змагання. У разі розширення спектру університетських спортив-

них змагань постане можливість мотивувати більше студентів до регуляр-

ної організованої фізичної активності. Зазначені заходи можуть бути підт-

римані органами студентського самоврядування у самих різних формах, 

включаючи матеріальне стимулювання переможців. 

4. Сертифікати та кваліфікації. Фіксація успіхів студентів у занят-

тях фізичною культурою та спортом шляхом видачі відповідних сертифі-

катів про досягнення, а в більш просунутих випадках присвоєння додатко-

вої кваліфікації із записом у додаток до диплома, навіть видача вищим на-

вчальним закладом диплома власного зразка про додаткову фізкультурно-

спортивну або прикладну кваліфікацію за умови виконання відповідних 

офіційних вимог з видів спорту. 

5. Медійна підтримка, яка може формувати культуру фізичної акти-

вності, ставлення до власного тіла та формування фізичного здоров’я, рек-

ламувати успіхи студентів-спортсменів на змаганнях усіх рівнів тощо. 

Проведення секційних занять з фізичного виховання повинно врахо-

вуватись в основних видах навчальної роботи та обліковуватись відповідно 

до Норм навчальної роботи [6, 9]. 

Проблеми стану фізичної культури студентської молоді України на 

сучасному етапі 

На сьогоднішній день фізична культура є важливим засобом підви-

щення соціальної і трудової активності людей. Кожен член суспільства має 

турботливо ставитися до свого здоров'я, своїх фізичних рис і здібностей, 

має розуміти їхнє особисте і соціальне значення, повинен відчувати і реалі-

зувати внутрішню потребу фізичної і духовної досконалості. Саме фізичне 

виховання є складовою всебічного розвитку особистості. Воно спрямоване 

на забезпечення фізичного розвитку індивіда, зміцнення здоров'я, морфо-

логічне і функціональне вдосконалення організму людини. Чим більше ро-

звинені фізичні і духовні сили, тим вищий рівень працездатності і резуль-

тативності праці. 

На жаль, протягом останнього десятиріччя в Україні склалася досить 

тривожна ситуація: різко погіршилося здоров’я і фізична підготовленість 

студентської молоді. Однією з найважливіших причин, які призводять до 

погіршення стану здоров'я, є недостатньо високий рівень культури здоро-

в'я. Все частіше спостерігається небезпечна тенденція щодо розповсю-

дження алкоголізму, тютюнопаління та зростання наркоманії й токсикома-

нії у молодіжному середовищі. Все це негативно впливає на моральне, 

психічне та фізичне здоров’я молоді. Погано відзначається на здоров’ї мо-
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лодих людей також безперервне користування сучасними гаджетами 

(комп’ютери, планшети тощо), яке призводить до погіршення зору та ско-

ліозу [5]. 

Застарілі методи фізичного виховання також втратили свою популя-

рність і не цікавлять молодь, що також негативно впливає на фізичній ку-

льтурі молоді. Тому варто внести нові зміни до фізкультурно-оздоровчих 

програм у вищому навчальному закладі щоб збільшити популярність та 

активне відвідування занять. До них слід віднести: різноманітність форм 

занять, засобів, методик викладання, які б відповідали інтересам студент-

ської молоді; поступова індивідуальна діяльність у межах можливостей 

людини; освітня основа (кожна людина має усвідомлювати користь цих 

занять, мати теоретичні знання); можливість перевіряти рівень підготовле-

ності або проводити спостереження за станом здоров'я; відповідні заохо-

чення і громадська підтримка [4]. 

У наш час з'являється все більше різноманітних напрямів у оздоров-

чій фізичній культурі, нових технологій, головна мета яких – зміцнення 

здоров'я, забезпечення здорового дозвілля, відтворення трудового потенці-

алу України. 

Варто зазначити, що серед студентської молоді набули поширення 

заняття з фітнесу, каланетики, стрейбінгу, аеробіки, акватренінгу у поєд-

нанні з нетрадиційними методиками східних єдиноборств, йоги, а також 

бодібілдинг, бойовий гопак та ін. Для того щоб засвоїти будь який ком-

плекс, що входить до програми, необхідно чітко запам'ятовувати і відтво-

рювати у пам’яті положення, вміти розрізняти ці положення, відчувати ро-

зтягнення м'язів, напруження і відповідне розслаблення м'язів і сухожил-

ків, переходи із положення в положення Виконання не складних комплек-

сів сприяє розвитку опорно-рухового апарату, особливо гнучкості, і в той 

же час допомагає оволодіти нескладними видами координації та зняти на-

пругу. Такі форми занять можуть зацікавити молоде покоління та сприяти 

популярності для відвідування уроків фізичного виховання [10]. 

Висновки. Мета та задачі фізичного виховання обумовлені об'єктив-

ною необхідністю сучасного розвитку суспільства в забезпеченні оптима-

льної рухової активності людини і, як наслідок, досягнення певних фізич-

них кондицій, необхідних для виконання важливих соціальних функцій. 

Основною місією фізичного виховання студентів є озброєння навич-

ками фізичного тренування, які необхідні для підготовки до активної, все-

бічної участі в житті суспільства, професійній діяльності, житті сім'ї та ві-

дпочинку. 

Фізична культура надає необмежені можливості для естетичного ви-

ховання особи. Вона виховує уміння сприймати і розуміти прекрасне в ру-

хах людського тіла, досконало його ліній і форм. 

Не менш важливий і те, що фізкультура і спорт виховують у студен-

тів природну потребу в організації здорового способу життя – одного з па-

раметрів цілісного гармонійного буття людини. 
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Фізичне виховання студентів – це спеціально організований педаго-

гічний процес, спрямований на формування здорового, фізично досконало-

го та підготовленого, активного, спритного, стійкого до дії факторів зов-

нішнього та внутрішнього середовища, підростаючого покоління. Мова 

йде про прояви життєдіяльності організму, що якісно змінюються не тіль-

ки в процесі біологічного дозрівання за певних умов, а й під впливом фізи-

чних навантажень та про особистісні характеристики, які можуть сформу-

ватися в процесі активних, правильно педагогічно організованих, занять 

фізичними вправами . 

В різних системах фізичного виховання задачі рухового вдоскона-

лення студентів вирішуються через застосування великої кількості засобів, 

основою яких є фізичні вправи, оздоровчі сили природи, фактори особис-

тої та громадської гігієни, використання активних форм туризму в процесі 

організованих і самостійних занять . 
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Постановка проблеми та її актуальність. Підвищення якості підго-

товки майбутніх фахівців медичної галузі в країні можливе шляхом більш 

активного використання наукового та навчального потенціалу відповідних 

навчальних закладів при широкому використанні сучасних психолого-

педагогічних технологій у навчанні. Існуюча освітня система, яка відпові-

дає потребам суспільства і багато в чому сприяє його успіхам, в теперішній 
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час усе більше суперечить потребам майбутнього інформаційно-

індустріального суспільства, яке скероване на освіту та професійну підго-

товку в значно більш різноманітних формах у порівнянні з вже існуючими. 

Таким чином, нова система освіти повинна спиратися на нові технології 

викладання, які складають фундамент професійної психофізичної готовно-

сті людини [4, с. 27].  

Вдосконалення викладання за новими педагогічними технологіями і 

втілення їх в процес дозволить студентам відігравати більш активну роль в 

процесі навчання, а викладачам – мати зворотній зв'язок. На рівні вищої 

медичної освіти, безумовно, головною метою навчання є підвищення якос-

ті підготовки спеціалістів шляхом більш активного використання науково-

го та навчального потенціалу провідних навчальних закладів з викладання 

комплексу предметів де фізичне виховання повинно відігравати не остан-

ню роль.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В науці накопичений 

значний теоретичний та практичний матеріал як вітчизняних, так і закор-

донних фахівців з питань оптимізації процесу фізичного виховання в аспе-

кті пошуку та реалізації новітніх педагогічних технологій. Педагогічні те-

хнології навчання у своїх працях розглядали: А. Є. Берікханов, 

Є.Н. Гусаров, Г. М. Кусаінов, Г. К. Селевко, Г. Т. Хайрулін, Н. Д. Хмелят 

ін. Оптимізацію процесу фізичного виховання в своїх працях розглядали: 

Г. Л. Апанасенко, Л. В. Волков, В. Г. Григоренко, Т. Ю. Круцевич, 

В. М. Пристинський та ін.  

Аналіз та узагальнення наукових праць вчених з питань використан-

ня освітніх технологій дозволив зробити висновок про необхідність розро-

бки технології викладання фізичного виховання у вищих медичних закла-

дах освіти заснованої на використанні новітніх педагогічних технологій 

навчання.  

Формулювання мети та завдань роботи. Метою нашого дослі-

дження є науково-теоретичне обґрунтування необхідності побудови про-

цесу фізичного виховання студентів вищих медичних закладів освіти на 

основі застосування сучасних педагогічних технологій навчання.  

Відповідно до мети дослідження нами поставлені наступні завдання:  

1. Узагальнити теоретико-практичні уявлення про застосування у на-

вчально-виховному процесі сучасних педагогічних технологій навчання.  

2. Обґрунтувати необхідність оптимізації процесу фізичного вихо-

вання студентів вищих медичних закладів освіти на основі застосування 

педагогічних технологій навчання.  

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день в педагогічний 

лексикон міцно увійшло поняття педагогічної технології. Так, під педаго-

гічною технологією розуміють системну сукупність та порядок функціону-

вання усіх особистісних, інструментальних та методологічних засобів, які 

використовуються для досягнення педагогічних цілей [7, с. 20]. 

Серед основних причин виникнення новітніх психолого-

педагогічних технологій треба виділити наступні: необхідність більш гли-
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бокого врахування та використання психофізіологічних та особистісних 

особливостей; усвідомлення необхідності заміни малоефективного верба-

льного способу передачі знань системно-діяльнісним підходом;  можли-

вість проектування навчального процесу, організаційних форм взаємодії 

педагога та студента, які забезпечують  гарантовані результати навчання 

[9, с. 121].  

Становлення особистості та професіоналізму майбутнього медичного 

працівника здійснюється вже з моменту навчання у певному освітньому 

закладі під впливом усіх навчально-виховних систем. Практичне втілення 

завдань з підготовки і виховання висококваліфікованих спеціалістів, в то-

му числі, покладено і на викладачів фізичного виховання. І тому, застосу-

вання новітніх технологій навчання у фізичному вихованні студентів-

медиків є необхідною складовою оптимізації навчально-виховного проце-

су. Методична концепція підготовки лікарів значно розширює та конкрети-

зує вимоги до випускника медичного навчального закладу по відношенню 

до знань, умінь, навичок із правильного застосування засобів фізичної куль-

тури та спорту з урахуванням стану здоров’я, фізичної підготовленості, ста-

ті, віку та особливостей професії людини. В такому випадку існує необхід-

ність використання в навчальному процесі адаптованих педагогічних техно-

логій навчання з урахуванням майбутньої професійної діяльності.  

Педагогічну технологію навчання у фізичному вихованні студентів 

медичних закладів освіти повинні характеризувати наступні позиції: тех-

нологія повинна будуватись під конкретний педагогічний замисел; техно-

логічний ланцюг вибудовується суворо у відповідності з цільовими наста-

новами; функціонування технології передбачає взаємопов’язану діяльність 

викладача і студентів на договірній основі з урахуванням принципів інди-

відуалізації та диференціації; етапне планування та послідовність втілення 

елементів педагогічної технології; контрольні заходи. 

Враховуючи зазначені позиції вважаємо доцільним під час занять фі-

зичним вихованням студентів-медиків використовувати структуровану 

блочну модель педагогічних технологій навчання. Треба звернути увагу, 

що не існує універсальної моделі педагогічних технологій навчання, тому в 

навчальному процесі доцільно використовувати активні інноваційні блоки 

з урахуванням певних завдань. Крім цього, блок педагогічної моделі пови-

нен використовуватись як інваріативна складова навчального процесу. У 

роботі зі студентами-медиками повинні використовуватись наступні блоки:  

– блок педагогічних технологій на основі активізації та інтенсифіка-

ції діяльності студентів (проектне навчання, інтерактивні технології); 

– блок педагогічних технологій на основі ефективного управління та 

організації навчального процесу (технологія програмованого навчання, те-

хнологія багаторівневої диференціації); 

– блок приватно-предметної педагогічної технології (сучасні оздоро-

вчо-фізкультурні засоби, технологія на основі системи ефективних занять). 

Сучасні педагогічні технології у фізичному вихованні студентів-

медиків по-новому повинні реалізувати зміст навчання і забезпечити дося-
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гнення встановлених дидактичних цілей, змінити та пропонувати нові фо-

рми, методи та засоби навчання.   

Висновки. Використання сучасних інтегрованих педагогічних тех-

нологій навчання – один із перспективних напрямів розвитку вищої освіти, 

який сприяє більшій індивідуалізації навчального процесу, інтенсифікації 

навчання і виховання, формуванню та самоактуалізації особистості майбу-

тнього фахівця медичної галузі.  

Перспективами подальших досліджень у відповідному напрямку 

вважаємо визначення алгоритмів використання у навчально-виховному 

процесі певних блоків адаптованих педагогічних технологій навчання.  
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WOMEN'S POWERLIFTING  

 

Аннотация. В данной статье излагаются взгляды на занятие женщи-

нами такого силового вида спорта, как пауэрлифтинг. Проанализированы 

тенденции развития женского пауэрлифтинга, его влияние на организм и 

физическую подготовку женщины. Рассмотрены виды силовых циклов и 

правила циклирования силового тренинга, определены основные особен-
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ности женского пауэрлифтинга и его отличия от мужского. Также предла-

гается перечень экипировки, использованной в этом силовом виде спорта. 

Ключевые слова: пауэрлифтинг, женщины, упражнения, организм, 

мышцы. 

 

Анотація. У даній статті викладаються погляди на заняття жінками 

такого силового виду спорту, як пауерліфтинг. Проаналізовано тенденції 

розвитку жіночого пауерліфтингу, його вплив на організм і фізичну підго-

товку жінки. Розглянуто види силових циклів і правила циклування сило-

вого тренінгу, визначено основні особливості жіночого пауерліфтингу та 

його відмінності від чоловічого. Також пропонується перелік екіпіровки, 

використаному в цьому силовому виді спорту. 

Ключові слова: пауерліфтинг, жінки, вправи, організм, м'язи. 

 

Annotation. This article sets out the views on engaging women in such a 

power sport as powerlifting. The trends in the development of women's 

powerlifting, its influence on the body and physical training of women are 

analyzed. The types of power cycles and the rules of cycling of strength training 

are considered, the main features of women's powerlifting and its differences 

from men's are determined. Also a list of the equipment used in this power sport 

is offered. 

Keywords: powerlifting, women, exercises, body, muscles, cycling. 

 

Постановка проблемы в общем виде. Большинство женщин не до-

статочно осведомлены или же имеют ошибочное представление о пауэр-

лифтинге. Девушки думают, что начав заниматься этим видом спорта, они 

разу станут мускулистыми и неженственными, поэтому не хотят занимать-

ся пауэрлифтингом. 

Цель исследования. На основе литературных источников опроверг-

нуть все мифы, связанные с женским пауэрлифтингом и привлечь больше 

девушек в этот вид спорта. 

Задачи исследования. Обобщить данные литературных источников, 

связанных с женским пауэрлифтингом, определить его особенности и 

пользу. 

Изложение основного материала исследований. Долгое время пау-

эрлифтинг оставался исключительно мужским видом спорта. Когда разго-

вор заходил про тренировки для девушек, большинство представляли ма-

ленькие гантели и аэробику, но никак не женский пауэрлифтинг, хотя 

именно этот вид спорта может дать слабому полу гораздо больше пользы.  

Однако в последнее время в пауэрлифтинге все больше и больше ра-

стет количество атлетов женского пола. Многие из них добились больших 

результатов в пауэрлифтинге, поэтому можно сделать вывод, что девушки 

и силовой спорт вполне совместимы. 
Пауэрлифтинг (от англ. power – сила, и lift – поднимать) – это сило-

вой вид спорта, суть которого заключается в преодолении веса максималь-
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ного отягощения. Второе название пауэрлифтинга – силовое троеборье – 
возникло в связи с тем, что в качестве соревновательных дисциплин в него 
входят три упражнения: приседание со штангой, жим штанги лежа и ста-
новая тяга. 

Приседания со штангой – базовое упражнение, развивает мышцы бе-
дра и ягодиц. Одно из самых популярных упражнений в женском пауэрли-
фтинге. 

Жим лежа – базовое упражнение со свободным весом, развивает 
трицепсы, дельтовидную и грудную мышцы. 

Становая тяга – многосуставное упражнение, выполняется с гирей, 
гантелей и штангой. Это упражнение хорошо тем, что одновременно про-
рабатываются мышцы и ног, и спины. Данное упражнение широко исполь-
зуется не только в женском пауэрлифтинге. 

Но все же, перед тем, как податься в один из силовых видов спорта, 
необходимо обязательно проверить здоровье. Тут лучше не полагаться на 
волю случая или госпожу удачу, а пойти к врачу. И лучше – сначала к 
спортивному. К сожалению, для многих медиков слова «силовой тренинг» 
и «женщина» в одном предложении не укладываются ни под каким пред-
логом. В общем, лучше идти к тому специалисту, который понимает, что 
такое спорт. 

Главный миф о женском пауэрлифтинге – занятия таким видом спор-
та сделают женщину накачанной и мужеподобной. Это совсем не так. 

Даже если девушка занимается пауэрлифтингом на про уровне, ей 
никогда не развить такие мышцы, как у мужчины – спортсмена. Дело в 
том, что в женском организме слишком низкая выработка тестостерона – 
гормона, выполняющего первейшую роль в наращивании мышц. 

В мужском организме больше гормона «тестостерон», а в женском – 
гормона «эстроген». Если сравнить количество тестостерона у мужчин и 
женщин, разница будет огромной. Проще говоря, у женщин нет семенни-
ков, которые в большей степени отвечают за выработку этого гормона. 

Также большинство женщин не потребляют достаточное для роста 
мышц количество калорий. 

Дело в том, что большое количество калорий важно не для удовольс-
твия, а для набора мышечной массы. Когда женщины в последний раз на 
обед съедали дополнительную порцию белка, потому что он важен для 
мышечного роста? Скорее всего, никогда. У женщин врождённое стремле-
ние есть меньше, потому что они всегда хотят быть еще стройнее. При та-
ком питании женщинам можно смело заниматься пауэрлифтингом – избы-
ток мышечной массы им точно не грозит. 

Для того чтобы стать огромной, девушкам придётся ежедневно съе-
дать тонну калорий, принимать спортивные добавки и регулярно трениро-
ваться с тяжёлыми весами. Скорее всего, большинство женщин едва пок-
рывают свою суточную норму калорий, а стать мускулистой – дело не лёг-
кое. С девушками этого не произойдёт. Так что тренировка пауэрлифтинг 
для девушки это отличный вариант, чтобы привести себя в форму. 

Особенности женского пауэрлифтинга 
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Суперкомпенсация: несмотря на спорность теоретической базы эф-
фективности тренинга именно в момент, так называемой, суперкомпенса-
ции (момент, во время которого тренированная ранее мышца становится 
больше и сильнее), тем не менее, практика вынуждает нас тренироваться 
только тогда, когда мы уже восстановлены, в противном случае, наши си-
ловые показатели будут неминуемо падать, а длительная фаза тренинга в 
перетренированности заведет нас в состояние плато. Именно поэтому де-
вушкам, занимающимся пауэрлифтингом и другими видами силового спо-
рта, следует учитывать тот факт, что тестостерона у них гораздо меньше, 
чему мужчин, а это накладывает свои трудности при адаптации к нагруз-
кам. Можно точно утверждать, что адаптационный резерв девушки, при 
прочих равных, ниже, чем у мужчины, поэтому тяжелые тренировки сле-
дует проводить реже. Это важно учитывать, подбирая под себя силовой 
цикл из учебников по тяжелой атлетике, или прочих источников, предназ-
наченных для мужчин. 

Менструальные циклы: подстраивать макро и мезо циклы под менст-

руальный цикл некорректно, поскольку цикл девушки пауэрлифтера дол-

жен, в первую очередь, преследовать цель развития конкретных скоростно-

силовых качеств. В тоже время очевиден тот факт, что менструальные ци-

клы накладывают свой отпечаток на тренировочный процесс, что нельзя не 

учитывать. Во-первых, во время менструального цикла девушка не должна 

грузить нижнюю часть тела, отдавая предпочтения таким упражнениям, как 

армейский жим и жим лежа, возможно, именно поэтому девушки показы-

вают более впечатляющие результаты, специализируясь именно на жиме. 

Во-вторых, основное влияние во время менструального цикла оказы-

вает скорее психологическое состояние спортсменки, что ей самой или 

тренеру следует учитывать. Но не следует забывать о таком заболевании, 

как дисменорея (патологический процесс у женщин, который характеризу-

ется сильными болями в периоды менструаций), поскольку от степени тя-

жести этого заболевания вообще зависит способность девушки заниматься 

пауэрлифтингом. Если у девушки первая степень заболевания, то она сво-

бодно лечится и на спортивных результатах практически не сказывается. 

Вторая степень заболевания приводит к резким болям и является следстви-

ем патологических изменений в организме, поэтому тренироваться через 

силу не стоит, стоит вылечить болезнь, а потом уже думать о спортивной 

карьере. Третья степень заболевания просто не позволит Вам заниматься 

спортом. 

Правила циклирования силового тренинга 

Силовые циклы: являются основными этапами, как мужского, так и 

женского пауэрлифтинга, во время которых атлет нарабатывает основные 

скоростно-силовые показатели. В этот период следует тренироваться в 

пределах 60–75 % от ПМ (персонального максимума), который можно уз-

нать, выполнив проходку. Количество повторений в каждом подходе дол-

жно находиться в диапазоне от 4 до 6, причем, даже в разминочных подхо-

дах не следует превышать этот показатель. Конечно, учитывать стоит не 
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только интенсивность тренинга, но ещё и объем, но пики КПШ (количест-

ва подъемов штанги) не должны совпадать с пиками интенсивности (мак-

симальными % от ПМ). Вы обязательно должны циклировать высокие, 

средние и низкие показатели обоих этих качеств. В этом цикле предпола-

гается использовать большое количество, как специальных упражнений, 

так и общеразвивающих. 

Выносливость: этот цикл включают в программу не все, хотя именно 

о нем обычно пишут во всех статьях, посвященных женскому пауэрлифти-

нгу, как будто пишут про фитнес. Не стоит кидаться из крайности в край-

ность, просто включите и этот цикл в программу, чтобы соблюсти правило 

вариативности и позволить восстановиться связкам, суставам и ЦНС. Лу-

чше всего под этот цикл подходит программа три десятки, когда атлет вы-

полняет 10 подходов приседаний по 10 повторений, 10 подходов жима по 

10 повторений и 10 подходов тяги к поясу на 10 повторений, с отдыхом 

между подходами 1 минуту. Обычно такой цикл включают мужчины, но 

он подойдет и девушкам, желающим развить те же функциональные качес-

тва, которые развивают мужчины. 

Быстрота: отработка качества быстроты, как и тренировки по совер-

шенствованию технического мастерства, не выделяют в отдельный цикл, 

их, как правило, включают в сложные раскладки, когда атлет выполняет 

после разминочных подходов упражнения с разной интенсивностью и ко-

личеством повторений в подходе. Например, атлет выполняет подход с 

50 % на 6 повторений, затем 60 % на 5 повторений и затем целевую раск-

ладку с 75 % в 4 подходах по 5 повторений. Таким образом, атлет прораба-

тывает, как качества быстроты, так и «силу». Важно заметить, что сложные 

раскладки предполагают, что атлет не будет повышать количество повто-

рений в последующих подходах и снижать интенсивность. 

Пик силы: один из ключевых циклов, которые обычно выполняются 

перед соревнованиями, чтобы подвести спортсмена к максимальному КПД 

на 1 повторение в соревновательном движении. Данный цикл предполагает 

выполнение большого количества синглов, вплоть до 90 % от ПМ. Вооб-

ще, данный цикл предполагает работу в диапазоне 70–90 % и в количестве 

повторений от 4 до 1. В этот период в основном используют упражнения 

из арсенала специальной физической подготовки. Само собой, что перед 

циклом по выходу на пик силы должен идти силовой цикл, а не цикл на 

выносливость, поскольку выносливость и сила являются качествами анта-

гонистами. 

ММВ: суть в том, что каждое повторение выполняется в диапазоне 

10–20 секунд, то есть, 5–10 секунд на негативную фазу и столько же на по-

зитивную. Подход длится 2 минуты, отдых между подходами 1–2 минуты. 

Длительность тренировки 30–45 минут. Зачем это применять в женском 

пауэрлифтинге или силовых видах спорта вообще? Тренинг ММВ спосо-

бен повысить силовые показатели атлета на 10–15 %, просто потому, что 

он задействует постуральные мышечные слои, которые обычно Вы не тре-
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нируете, вследствие чего Вы гораздо лучше начинаете контролировать 

свое тело. Соответственно, когда организм ощущает себя в безопасности, 

он нивелирует влияние сухожильного органа Гольджи. Грубо говоря, Ва-

ши мышцы способны поднять 100 кг, но ЦНС отдает импульс такой силы, 

который позволяет поднять только 50 %, поскольку, хоть мышцы и готовы 

поднять 100 кг, но связки, кости, суставы этого не выдержат. А вот, если 

Вы повысите прочность скелетной конструкции гипертрофией постураль-

ных мышц, тогда ЦНС выдаст импульс большей силы. 

Польза пауэрлифтинга для девушек 

Пауэрлифтинг поможет женщинам «прорисовать» мышцы. Тяжёлый 

вес ускоряет обмен веществ. Работая с большим сопротивлением, создава-

емым весами, в мышцах образуются крошечные микро разрывы. Чтобы 

восстановить и «отремонтировать» эти разрывы, после тренировки требуе-

тся большее количество калорий, тем самым вы увеличиваете свою днев-

ную норму калорий. Для женщин – это идеально, ведь большинство из них 

хотят получить стройное тело без лишнего жира. Обмен веществ – это то, 

что поможет девушкам достигнуть цели. 

И ещё одна огромная польза занятий пауэрлифтингом для женщин 

состоит в том, что она сможете улучшить свою функциональную силу. Бе-

зусловно, сила женщины заключается в ее женственности и слабости перед 

мужчиной, однако бытовые заботы порой требуют от женщины физичес-

кой силы. Из-за того, что в зале они будете поднимать более тяжёлые веса, 

со временем повседневные дела будут даваться женщинам легче. Кроме 

того, сильные мышцы почти исключают возможность травм при занятиях 

спортом или другой деятельности. 

Профессиональный пауэрлифтинг для женщин 

Профессиональный пауэрлифтинг подойдёт не для всех девушек, 

нужно обладать крепким здоровьем, прочными суставами и иметь потен-

циал. Для силового спорта женщины должны готовиться с маленького воз-

раста (это необязательно тренировки со штангой, просто девушка должна 

быть физически развита, иметь отличную общую физическую подготовку). 

Если женщин посещают мысли о профессиональном пауэрлифтинге, то 

лучше задуматься – действительно ли это их мечта, так как выбиться в пе-

рвые ряды они смогут только после многих годов тренировок, занятия бу-

дут почти каждый день, но если есть огромное желание и силы, то попро-

бовать стоит. 

Экипировка, применяемая в пауэрлифтинге 

Современная тренировка пауэрлифтеров немыслима без применения 

разнообразных технических средств и специальной спортивной одежды и 

обуви, называемых экипировкой. 

Для каждого вида упражнений существует своя экипировка: комби-

незоны для приседания и для тяги, трико и майки для жима, пояса, бинты 

на колени и на кисти рук, спортивная обувь. 

Трико (комбинезон) для приседаний позволяет снизить подвижность 

тазобедренного сустава, и в случае «просаживания» кроме силы спортсме-
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нки начинает действовать сила упругости материала, что несколько облег-

чает положение спортсменки при выполнении упражнения. 

Пояс (ремень) для безопасности при выполнении приседаний и тяги 

по желанию используют спортивные пояса (ремни), которые надевают по-

верх костюма. Пояс предназначен для защиты поясницы. Его следует рас-

полагать как можно ближе к тазу и затягивать достаточно сильно, что поз-

волит мышцам пресса создать необходимое давление, сохраняя позвоноч-

ник в нужной позиции. 

В настоящее время все спортсмены без исключения применяют в 

тренировочном процессе и на соревнованиях бинты для коленей, потому 

что в первую очередь они предохраняют коленные суставы от травм. А во-

вторых, при хорошей технике приседания с большим весом добавляют 

пружинистую поддержку в нижней части движения и стимулируют боль-

ший мышечный рост. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Пауэрлиф-

тинг не способен превратить фигуру женщины в «гору мышц» без особых 

пищевых добавок. Он помогает сбросить лишний вес, делает тело более 

рельефным и подтянутым, что оценит любая девушка. 

Количество статей и исследований о женском пауэрлифтинге с каж-

дым годом стремительно увеличивается, поэтому все больше и больше де-

вушек заинтересовываются этим видом спорта.  
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Анотація. Стаття присвячена методологічним аспектам навчального 

процесу з фізичної культури в основній школі. Аналіз здоров'язбережува-

льних знань учнів вказує на необхідність розробки принципово нових нау-

ково обґрунтованих інноваційних підходів до реформування системи фізи-

чного виховання. Визначення ключових сфер науково-дослідницької та 

методичної системи з формування здоров'язбережувальних знань під час 

фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах. 
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фізична культура, прогнозовані ознаки. 
Аннотация. Статья посвящена методологическим аспектам учебного 

процесса по физической культуре в основной школе. Анализ здоровьесох-
раняющих знаний учащихся указывает на необходимость разработки 
принципиально новых научно обоснованных инновационных подходов к 
реформированию системы физического воспитания. Определение ключе-
вых сфер научно-исследовательской и методической системы по формиро-
ванию здоровьесохраняющих знаний во время физического воспитания в 
общеобразовательных учебных заведениях. 

Ключевые слова: Здоровьесохраняющие знания, физическое воспи-
тание, физическая культура, прогнозируемые признаки. 

 
Annotation. The article is devoted to the methodological aspects of the 

educational process of physical culture in the primary school. The analysis of 
the health of preserving knowledge of students points to the need for the 
development of fundamentally new scientifically based innovative approaches to 
reforming the system of physical education. Determination of the key areas of 
the research and methodological system for the formation of health-saving 
knowledge during physical education in general education institutions. 

Key words: Zdorov'yazberezhuvalni knowledge, physical education, 
predictive features. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Кардинальні зміни, 

що відбуваються в усіх сферах життєдіяльності суспільства, висувають но-
ві завдання, вимагають нових освітньо-виховних підходів щодо соціаліза-
ції підростаючого покоління України. Особливої актуальності в умовах 
сьогодення нашої країни набуває проблема формування гармонійно розви-
неної, соціально компетентної, суспільно активної, психо-соматично дос-
коналої, здорової особистості здатної до соціально-ціннісного самовизна-
чення та духовно-трудової самореалізації. 

Завдання сучасної Національної стратегії реформування освіти поля-
гає у інноваційній реалізації процесів оновлення освітньо-виховних сис-
тем, що відбуваються останні двадцять років у європейських країнах і 
пов’язані з абсолютизацією ціннісного значення знань у різних сферах дія-
льності людини як самого потужного фактору суспільного добробуту та 
прогресу [5; 6]. Означені зміни охоплюють соціально-педагогічні процеси 
створення нових освітньо-виховних стандартів, оптимізації навчання, удо-
сконалення здоров’язберігаючих освітніх систем і технологій, що здатні 
гарантовано забезпечити цілеспрямоване набуття учнівською молоддю 
здоров’язбережувальних знань, умінь, навичок, саногенного мислення, їх 
трансформації в соціально-особистісні компетентності на основі яких фо-
рмується та самореалізується особистість [3]. 

Отже, сучасна школа як соціально-педагогічна система покликана 
забезпечити і допомогти учням сформувати ефективну систему здо-
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ров’язбережувальних знань на засадах реалізується їх здатність до життєт-
ворної діяльності шляхом самопізнання, самооцінки, самоактуалізації, са-
морегуляції, інтеграції в соціокультурний простір країни [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. Сучасні педагоги аргументовано доводять, 

що базовим критерієм якості освітньо-виховних процесів є результати, по-

казниками яких стають знання, вміння та навички особистісно-соціальної 

практики людини. Вчені наголошують, що знання це результат процесу 

незнання дійсності , відображені у свідомості людини у формі: гносеологі-

чних уявлень, понять, суджень, переконань, гіпотез, теорій, принципів, 

концепцій, законів, закономірностей; відображення у свідомості індивіда 

образів, предметів, явищ об’єктивної реальності, яке дозволяє йому про-

гнозувати майбутнє описувати та пояснювати дійсність, інтерпретувати 

результати соціальної практики, задовольняти особистісно-суспільні пот-

реби, соціально-ціннісно самовизначатися та самореалізовуватися. 

У контексті нашого дослідження поняття «здоров’язбережувальні 

знання» ми розглядали на основі теоретичних, логіко-семантичних досяг-

нень таких відомих вчених, як Л. Безугла, І. Бех, Т. Бойченко, Ю. Бойчук, 

Ю. Васьков, М. Гончаренко, В. Григоренко, О. Дубогай, О. Іонова, 

Т. Круцевич, Н. Москаленко, А. Ровний, О. Шевчук, Ю. Шкребтій,  які ар-

гументовано довели, що теоретичні та емпіричні знання в сфері здо-

ров’язбережувальної практики є результат абстрагування властивостей, 

сутності, динаміки, структури факторів і процесів психосоматичного стану 

індивіда та адекватного відображення результатів життєвого досвіду, пі-

знавальної діяльності, виявлення та засвоєння інформації відносно власти-

востей, умов, закономірностей поведінки суб’єктів здоров’язбережувальної 

практики, впливу на її структуру соціальних інститутів суспільства. 

Мета та завдання дослідження. Усе вище викладене вказує на не-

обхідність використання принципово нових, науково обґрунтованих підхо-

дів до реформування системи фізичного виховання учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів.  

Одним із напрямків удосконалення педагогічного процесу в загаль-

ноосвітніх навчальних закладах із формування в учнів потреби в здорово-

му, фізично активному способі життя, а також створення відповідних умов 

для її практичної реалізації, є оптимізація навчання школярів фізичної ку-

льтури, упровадження інноваційних дидактичних підходів, педагогічних 

технологій формування здоров’язбережувальних знань учнів. Основними 

дидактичними функціями таких підходів є системно-методичне забезпе-

чення ефективності навчального процесу та координація міжпредметної  

педагогічної діяльності у відповідній галузі 

Завданням нашого дослідження є теоретичне обґрунтування науково-

методичної системи формування здоров’язбережувальних знань учнів ос-

новної школи в процесі занять фізичною культурою. 
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Педагогічна продуктивність науково-методичної системи формуван-

ня здоров’язбережувальних знань учнів основної школи ми прогнозуємо 

шляхом  моделювання таких її інтерактивних системних ознак, як: 

- побудова навчання як мотиваційне розв’язання низки взаємо-

пов’язаних ситуацій, що структуровані на основі актуальності когнітивних, 

аксіологічних, праксіологічних, суспільно-соціальних, мотиваційно-

потрібнісних, математично-інформаційних та філософсько-

культурологічних компонентів здоров’язбережувальних знань у галузі фі-

зичної культури [2]; 

- групова та командна форма організації діяльності учнів на уроках 

фізичного виховання та формах позакласної роботи з фізичної культури, 

рекреації та спорту, що передбачають інтенсивне використання, як факторів 

продуктивності навчання співпраці, співтворчості, взаємодопомоги, взаємо-

актуалізації, конкурентності, змагальності, ситуативної рефлексії, самореа-

лізації та взаємовизнання цінності результатів навчальної практики [2; 3]; 

- формування здоров’язбережувальних знань учнів з опорою на їх 

життєвий  та навчально-виховний досвід, індивідуальні психомоторні, ін-

телектуальні здібності, мотиви, потреби, уподобання, стан фізичного роз-

витку та психосоматичного, духовного й соціального здоров’я, культури 

здорового способу життя, сформованості саногенного мислення та світо-

гляду [3; 6]; 

- створення на кожному уроці фізичного виховання, формах позакла-

сної роботи позитивної психоемоційної атмосфери, відкритості навчально-

виховних «суб’єкт  суб’єктних» взаємин, реалізації вчителем фізичного 

виховання психолого-педагогічного супроводу освітньо-оздоровчої діяль-

ності учнів, ситуацій схваленого учнями використання у навчальній діяль-

ності здібностей лідера учнів, що мають певний рівень спортивної кваліфі-

кації, змагальних досягнень, корекції психосоматичного здоров’я [5; 6]; 

- реалізація у різних формах вищеозначеного навчання раціональних 

методик планування, організації, контролю, оцінки, регулювання, зворот-

ного зв’язку, корегування, верифікації параметрів формування здо-

ров’язбережувальних знань учнів основної школи в процесі занять фізич-

ною культурою [5; 6]; 

- створення на кожному уроці фізичного виховання та формах позак-

ласної роботи емоційно збагачених ситуацій  навчальної діяльності учнів, 

що стимулюють виявлення й розвиток впевненості, мотивації успіхів, доб-

рочинності, гуманістичної симпатії, відчуття захищеності, справедливості 

та конкурентоспроможності, здатність учнів до духовно-соматичної реф-

лексії, формування позитивної «Я»– концепції здоров’я [1; 4; 5; 6]. 

Висновок. Викладені ознаки особистісно орієнтованого навчання, 

структура його інтерактивних форм (співробітництво, конкуренція, коопе-

рація) дозволили нам встановити, що в їх дидактичній структурі ефективно 

формуються здоров’язбережувальні знання шляхом використання педаго-

гічних технологій реалізації активних методів навчання, індивідуалізації та 

диференціації впливу на учнів освітньо-виховних факторів. 
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Аннотация. В условиях неблагоприятной экологической обстанов-

ки, социально-экономических проблем и общей тенденции к снижению 

уровня здоровья особая заслуга в подготовке студентов к жизни в совре-

менном мире принадлежит модели физического воспитания, которая пре-

дусматривает решение двух групп задач: естественно-культурных (завер-

шение гармонизации биологического развития) и социально-культурных 

(формирование здорового стиля жизни, мотивационно-ценностных ориен-

таций и качеств личности). 

В статье рассматриваются проблемы современного физического вос-

питания, которые связаны с необходимостью его оптимизации, недостато-

чной разработанностью вариативного содержания и эффективных механи-

змов достижения воспитательно-образовательных целей. 

Ключевые слова: модель физического воспитания, физическая и под-

готовка, оптимизация, здоровье, мотивационно-ценностные ориентиры, 

общая физическая подготовка. 

 

Анотація. В умовах несприятливої екологічної обстановки, соціаль-

но-економічних проблем і загальної тенденції до зниження рівня здоров’я 

особлива увага в підготовці студентів до життя в сучасному світі належить 

моделі фізичного виховання, яка передбачає рішення двох груп задач: при-

родно-культурних (завершення гармонізації біологічного розвитку) і соці-

ально-культурних (формування здорового стилю життя, мотиваційно-

ціннісних орієнтирів і якостей особистості). 

У статті розглядаються проблеми сучасного фізичного виховання, які 

пов’язані з необхідністю його оптимізації, недостатньою розробленістю 
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варіативного змісту і ефективних механізмів досягнення освітньо-

виховних цілей загальної фізичної підготовки. 

Ключові слова: модель фізичного виховання, фізична підготовка, оп-

тимізація, здоров’я, мотиваційно-ціннісні орієнтири, загальна фізична під-

готовка. 

 

Annotation. Under unfavorable environmental conditions, socio-

economic problems and the overall downward trend in the level of health special 

merit in preparing students for life in the modern world it belongs to the model 

of physical education, which provides for the solution of two groups of tasks: 

natural and cultural (the completion of the harmonization of the biological 

development) and socio-cultural (promoting a healthy lifestyle, motivation and 

value orientations). 

The article deals with the problems of modem physical education, which 

is connected with the necessity of its optimization, insufficient development of 

variable content and effective mechanisms for achieving educational and 

training purposes. 

Keywords: model of physical education, physical training, optimization, 

health, motivation and value orientations, general physical training, general 

physical preparation. 

 

Постановка проблемы и ее актуальность. Современная стратегия 

и практика физического воспитания (ФВ) ориентирована на достижение 

нормативного уровня физических кондиций студентов, в ущерб формиро-

ванию духовно-ценностного сознания и мышления. При этом консервати-

вные формы обучения и воспитания, негативно сказываются на отношении 

студентов к учебным занятиям, отнюдь не стимулируя их к творческой ак-

тивности и заинтересованности [4]. 

Основными требованиями к оптимизации модели ФВ является необ-

ходимость индивидуального и типологического подходов, создание усло-

вий для свободного выбора студентами вида учебно-тренировочных заня-

тий (УТЗ), организация режима которых не вызывают чрезмерного переу-

томления и отрицательных эмоций. При организации этого процесса весь-

ма важно определить состояние здоровья занимающихся и на основе этих 

данных разрабатывать программы учебных занятий. Всё это даст возмож-

ность программировать и управлять физической подготовкой и развитием 

студентов. Управление учебно-тренировочным процессом связано с необ-

ходимостью воздействовать и корректировать функции жизнеобеспечива-

ющих систем организма [6]. Предлагаемый такой комплексный подход по-

зволяет формировать физическую культуру личности студентов с учетом 

их умений, навыков, знаний, индивидуальных способностей и мотивации. 

Анализ последних исследований и публикаций. Осуществлена по-

пытка по систематизации моделей ФВ на основе различного соотношения 

антропологических и онтологических признаков. Следуя идеям 

Е.Н. Ванженина, Л. А. Беляевой, Д. М. Воронина, П. С. Гуревича, 
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В. И. Загвязинского, научным работам И. В. Манжелеева, В. С. Николаева, 

И. Г. Фомичевой в сфере ФВ можно проанализировать существующие 

модели. 

Согласно полипарадигмальному подходу И. Г. Фомичевой взаимо-

действие педагогических моделей возможно на основе принципов совме-

щения, компенсации, соответствия и уравновешивания. 

Специфика среды, образа бытия студентов, а также многообразие 

проявлений средств физкультуры позволило выделить отличающиеся по 

целевым ориентирам механизмы достижения различных моделей, т. к. все 

они с неодинаковым успехом развивались в разное время, постоянно взаи-

модействуя и взаимообогащаясь [2].  

Каждому индивиду в той или иной мере следует пройти этапы инди-

видуального и социокультурного развития, предполагающие адаптацию, 

социализацию, самореализацию и инкультурацию, следовательно, в выс-

шем учебном заведении. 

Целевые ориентиры ФВ зависят от культурно-исторической эпохи и 

политического устройства государства. Либерализация государственной 

политики сказывается на смещении приоритетов образования в сторону 

личности [12]. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования – обосновать тео-

ретические и прикладные аспекты модели ФВ студентов, создающие усло-

вия и предоставляющие возможности для эффективного физкультурно-

адаптивного саморазвития и самовыражения личности. 

Задачами исследования являются: обоснование проблемы инди-

видуализации величины и характера физических нагрузок, воспитания со-

ответствующей мотивации к занятиям; анализ направлений ФВ в других 

странах; поиск и аргументация наиболее эффективной модели на основе 

оптимизации физкультурно-спортивной среды [2, 3, 10, 13]. 

Изложение основного материала. Для реализации практики адап-

тивно-оздоровительной физкультуры приоритетными становятся модели, 

методы и методики, которые давали бы значительный эффект уровня фи-

зического развития, выраженный не столько в повышении уровня; спорти-

вных результатов, сколько в улучшении работоспособности, здоровья и 

разностороннего развития двигательных качеств. Только дозированные 

физические нагрузки, выполняемые до определенной стадии утомления, 

могут дать желаемый эффект в развитии двигательных качеств и повыше-

нии физической работоспособности [7, 8, 9, 11]. 

Для решения вопросов, связанных с повышением эффективности 

оздоровительных учебно-тренировочных занятий, весьма важно определе-

ние уровня здоровья студента и его резервов, так как от этого будет зави-

сеть индивидуальная направленность учебной программы. 

В настоящее время разработана достаточно информативная методика 

оценки уровня здоровья конкретной личности, которая дает возможность 

определить эффективность влияния физических упражнений различной 
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структуры и содержания на этот уровень и разработать методику его по-

вышения с помощью комплексной физической подготовки [1, 4, 6, 11]. 

Современная оптимизация модели ФВ студентов должна включать в 

себя использование следующих методических положений содержания за-

нятий: использование методик определения индивидуального здоровья и 

уровня физической подготовленности; реализация конституционального 

подхода на основе исследования морфофункциональных особенностей 

эволютивного типа конституции, вовлечение студентов в процесс физиче-

ской культуры и спорта. 

В рамках оздоровительно-адаптивной модели целью ФВ является 

адаптивно-тренирующие воздействия на телесно-двигательный потенциал 

студента с учетом его индивидуальных особенностей. Сегодня направле-

ние данной модели реализуется в системе образования на базе занятий в 

специальных медицинских отделениях (СМО) в вузах [11]. 

Критериями реализации социально-ориентированной модели ФВ яв-

ляются знания, умения, навыки, физическое развитие и подготовленность 

студентов и уровень физических кондиций, что на практике сводится в по-

гоне за выполнением зачетных и нормативных требований студентами 

[10]. Внедрения данной модели ФВ в учебные занятия студентов СМО не 

исследованы. 

Целью личностно-ориентированной модели ФВ является формиро-

вание физической культуры личности студента через создание в среде 

образовательного учреждения условий для освоения ценностей ФВ, где 

педагогическое воздействие заменяется взаимодействием. Критериями, 

которыми могут быть позитивная мотивация таких занятий: самостояте-

льность, индивидуальная, проектированная активность, творческое при-

менение средств физкультуры, оздоровительных программ. Педагогичес-

кие особенности личностно-ориентированной модели ФВ не освещены в 

литературе. 

Основополагающие цели спортивно-рекреативной модели связаны с 

формированием спортивного стиля жизни студенческой молодежи. Ее су-

щность заключается в опосредованном управлении ФВ студентов через 

построение и обогащение физкультурно-спортивной среды. Особенностя-

ми данной модели является выбор студентами формы занятий (самостоя-

тельные, факультативные, секционные, клубные) при освоении базового 

ядра учебного материала дисциплины. Со спортивно-рекреативным напра-

влением связывают перспективы развития физического воспитания в 

США, Европе и СНГ [5]. Результаты апробации спортивно-рекреативной 

модели ФВ в отделения СМО не сообщаются. 

Выводы. Исследования такого направления дают возможность 

определить новые эффективные механизмы развития учебного процесса по 

ФВ, реализация которых возможна в вузах Украины: 

- создание современной действенной модели для всех типов вузов с 

учетом профиля специалистов и интеграции в европейскую и мировую си-

стему профессионального образования; 
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- проектирования по развёртыванию модели, основанной на реализа-

цию социального заказа, направленного на подготовку студентов не только 

со стороны государства, но и со стороны современного производства и ра-

ботодателей; 

- разработка и экспериментальное апробирование системы социаль-

ных заказов и контрактов на постановку ФВ в высших учебных заведениях; 

- внедрение в практику использования элементов национальных ви-

дов спорта [3]. 

Перспективы дальнейших исследований. С помощью доступных 

литературных источников сделан анализ и выделены: оздоровительно-

адаптивная, социально ориентированная, личностно-ориентированная и 

спортивно-рекреативная модели ФВ. Показаны их специфические особен-

ности, ограничения для применения их на практике. Установлено, что в 

процессе физического воспитания нужно учитывать индивидуальные осо-

бенности студентов уровня физического развития и функциональных воз-

можностей организма. Планируется дальнейшее исследование этих про-

блем. 
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OF HIGHER INSTITUTIONS 

  

Анотація. Данна стаття присвячена вивченню домінуючих чинників 

на стадії формування рухових навичок в технічної підготовки у бадмінтоні, 

з подальшим визначенням кількісної міри дії на фізичні вправи нині є не-

достатньо вивченими. Аналіз моделей, представлених у статті, дав можли-

вість отримати нову інформацію про тривалість навчання скороченої пода-

чі, засобів переважної спрямованості у навчально-тренувальному процесі 

студентів 3–5 курсів.   

Ключові слова: навчання, скорочена подача, студенти. 

 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению доминирующих фа-

кторов на стадии формирования двигательных навыков в технической под-

готовки в бадминтоне, с последующим определением количественной ме-

ры действия на физические упражнения в настоящее время являются недо-

статочно изученными. Анализ моделей, представленных в статье, дал воз-

можность получить новую информацию о продолжительности обучения 

сокращенной подачи, средств преимущественной направленности в учеб-

но-тренировочном процессе студентов 3–5 курсов.  

Ключевые слова: обучение, сокращенная подача, студенты. 

 

Annotation. This article is devoted to the study of the dominant factors in 

the process of formation of motor skills in technical training in badminton, and 

then define a quantitative measure of the action of physical exercises at present 

are poorly understood. Analysis of the models presented in the paper, gave the 
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opportunity to obtain new information on the duration of training was 

abbreviated, means a preferential orientation in the training process of students. 

Purpose: to determine the features of formation of motor skills among students 

of 3–5 courses.  

Keywords: training, reduced flow, students. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. Встановлено, що ефекти-

вність навчання підвищується, якщо використовується метод алгоритміч-

них розпоряджень (О. Н. Худолей 2012), що враховує режим чергування 

виконання вправ і відпочинку (О. Н. Худолей 2005). Одним із методів ви-

вчення особливостей формування рухових навичок у учнів є моделювання, 

концепцію якого викладено в наукових працях [3, 4, 8]. Установлено, що ефе-

ктивність навчання підвищується, якщо використано методи програмова-

ного навчання  [2, 3, 8] та враховано режими чергування виконання вправ і 

відпочинку [7, 10, 11]. Вивчення домінуючих факторів на стадії формуван-

ня рухових навичок у технічної підготовки в бадмінтоні, з подальшим ви-

значенням кількісної міри впливу на фізичні вправи в даний час є недоста-

тньо вивченими. Зміст даного питання полягає у визначенні  реакції орга-

нізму студентів  у період учбових занять. Це дасть змогу  переносити ре-

зультати з моделі на наявний процес секційних занять фізичного вихован-

ня 3–5 курсів. На даний час проблемою фізичного виховання у вищий 

школі є пошук шляхів оптимізації навчально-тренувального процесу з за-

стосуванням моделювання як методу дослідження. 

Таким чином, вивчення особливостей формування рухових навичок 

в умовах інтенсифікації навчального процесу у формі проведення секцій-

них занять у студентів вищих закладів є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Моделювання припускає 

отримання нових знань про об’єкт на основі вивчення моделі і реалізацію 

їх на практиці, тобто воно є об’єктивним практичним критерієм перевірки 

наших знань. В. М. Платонов [17, 18] указує, що ефективність керування 

процесом тренування тісно пов’язана з моделюванням – використовуван-

ням моделей для визначення різних характеристик спортивного тренуван-

ня. У дисертаційних роботах О. В. Іващенко [5], В. І. Мірошниченко [7],  

О. М. Худолія [11], С. О. Черненка [12] вказується, що управління проце-

сом навчання буде більш ефективним, якщо режим навчання визначається 

на основі регресійних моделей, отриманих в результаті повного факторно-

го експерименту. 

Узагальнення наукової та методичної літератури свідчить, що моде-

лювання у спорті має велике значення [1]. Це пов’язано, по-перше, з при-

чинами об’єктивного характеру (дослідження безпосередньо самого 

об’єкта або неможливе, або вимагає тривалого часу тощо); по-друге, 

суб’єктивними причинами, кількість яких збільшується у зв’язку з розпо-

ділом пізнавальних функцій сучасної науки. Також у цьому напрямку пра-

цювали: О. Н. Худолій [10], Б. А. Виноградський [3], А. О. Лопатьєв [6].  
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Мета статті полягають у тому, щоб визначити особливості форму-

вання рухових навичок у студентів 3–5 курсів. 

Завдання дослідження: 
1. Узагальнити теоретико-методичні передумови щодо моделювання 

процесу навчання фізичних вправ студентів. 

2. Визначити чинники, що впливають на ефективність навчання фі-

зичних вправ студентів 3–5 курсів. 

3. На основі моделювання визначити оптимальні режими навчання 

скороченої подачі з бадмінтону. 

Методи та організація дослідження. У роботі використовується 

аналіз та узагальнення даних наукової і методичної літератури, а також на-

укові методи емпіричного рівня: спостереження, тестування, експеримент. 

У дослідженні взяло участь 8 груп III, IV, V курсів з 24 учнів кожної пара-

лелі Донбаської держаної машинобудівної академії з вересня по листопад 

2012, 2013 років. Відмінність у методиці проведення занять між групами 

залежало від умов і вимог факторного експерименту. Експеримент по типу 

дозволив дослідити багатофакторну структуру режимів процесу на-

вчання фізичних вправ студентів 3–5 курсів, уточнити оптимальні співвід-

ношення кількості підходів, кількості повторень у підході й інтервалів від-

починку в період навчання скороченої подачі. 

Виклад основного матеріалу. У дослідженні вивчався руховий ре-

жим навчання скорочених подач у бадмінтоні студентів 3–5 курсів. Метою 

ПФЕ була оптимізація рухових режимів навчання і визначення на основі 

аналізу рівнянь регресії особливостей формування рухових навичок студе-

нтів 3–5 курсів. У педагогічному експерименті вивчався вплив кількості 

підходів ( ), кількість повторень в підході ( ) і інтервалів відпочинку 

( ) на рівень навченості вправам студентів 3–5 курсів. На 3–5 курсах ви-

вчали скорочені подачі в бадмінтоні у ліву та праву зону площадки по про-

грамі С. О. Черненко[13]. 

У процесі ПФЕ (повний факторний експеримент) вивчено вплив 

трьох факторів (кількість підходів, кількість повторень, інтервал відпочин-

ку) на ймовірність успішності виконання вправи на одному занятті, а та-

кож за весь період експериментальної роботи серед студентів 3–5 курсів. 

У результаті проведених досліджень були визначені оптимальні варіанти 

співвідношень трьох чинників, що впливають на ефективність навчального 

процесу студентів вищої школи. 

Результати дослідження факторного експерименту представлені в 

таблиці 1, 2. Аналіз рівнянь регресії показав, що у дівчат 3-го курсу на 

рівень навченості першої вправи «Імітація скороченої подачі, утримання 

волана» негативно впливає кількість повторень в підході ( ) і позитив-

но – взаємодія кількості підходів з кількістю повторень в підході( ). 

Результат у навчанні на 62,5 % залежить від кількості повторень в під-
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ході ( ) і на 14 % від взаємодії кількості підходів з кількістю повторень 

в підході  

Таким чином, на ефективність процесу навчання скороченої подачі 

студенток 3-го курсу позитивно впливає 6–12 підходів, кількість повторень 

в підході – 2 рази, інтервал відпочинку триває 60–180 с. Акцент у виборі 

режиму навчання робиться на кількість повторень в підході.  

 

Таблиця 1 – Регресійна залежність результатів рівня навченості 

скороченої подачі від кількості підходів ( ), кількість повторень в підхо-

ді ( ) і інтервалів відпочинку ( ) у студентів 3–5 курсів 

Курс Кількість вправ Рівняння регресії для кодованих змінних 

3 

1. Імітація низької подачі, утри-

мання волана  

2. Низька подача по черзі в парах  

3. Низька подача через бадмінто-

ну сітку  

4. Низька подача в праве поле 

подачі  

4 

1. Імітація низької подачі, утри-

мання волана  

2. Низька подача по черзі в парах  

3. Низька подача через бадмінто-

ну сітку  

4. Низька подача в праве поле 

подачі  

5 

1. Імітація низької подачі, утри-

мання волана  

2. Низька подача по черзі в парах  

3. Низька подача через бадмінто-

ну сітку  

4. Низька подача в праве поле 

подачі  

 

На ефективність процесу навчання скороченої подачі студенток 4-го 

курсу позитивно впливають кількість підходів до 12 разів, кількість повто-

рень в підході до 3 разів, і зменшення інтервалу відпочинку до 60 с. Ак-

цент у виборі режиму навчання робиться на взаємодію трьох чинників 

( ). 
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На ефективність процесу навчання студенток 5-го курсу скороченої 

подачі позитивно впливають кількість підходів до 12 разів, кількість по-

вторень в підході до 3 разів, і зменшення інтервалу відпочинку до 60 с. 

Акцент у виборі режиму навчання робиться на взаємодію кількості підхо-

дів і кількість повторень в підході. 

 

Таблиця 2 – Результати дисперсійного аналізу для ПФЕ , що ви-

вчає залежність рівня навченості скороченої подачі від кількості підходів 

( ), кількість повторень в підході ( ) і інтервалів відпочинку ( ) у 

студентів 3–5 курсів 

К
у
р
с 

Кількість вправ 
Відношення середніх квадратів (%) 

х1 х2 х1х2 х3 х1х3 х2х3 х1х2х3 

3 

1. Імітація низької подачі, утри-

мання волана 
4,0 62,5 14 4,0 1 3,5 11,0 

2. Низька подача по черзі в парах 5,74 48,4 43,04 1,74 0,02 0,26 0,74 

3. Низька  подача через бадмінто-

ну сітку 
2,20 36,36 40,43 4,6 10,01 0,24 8,12 

4. Низька подача в праве поле по-

дачі 
34,34 13,18 43,54 3,59 0,17 0,56 3,59 

4 

1. Імітація низької подачі, утри-

мання волана 
4,34 20,78 22,07 2,56 0,79 13,96 35,47 

2. Низька подача по черзі в парах 13,46 12,42 7,75 4,85 13,46 16,85 33,17 

3. Низька  подача через бадмінто-

ну сітку 
4,47 0,86 0,86 6,82 0 29,30 57,65 

4. Низька подача в праве поле  

подачі 
43,67 25,44 19,01 0,07 4,86 1,05 4,86 

5 

1. Імітація низької подачі, утри-

мання волана 
30,22 7,71 7,71 8,71 40,16 5,13 0,34 

2. Низька подача по черзі в парах 21,81 4,78 1,23 57,68 0,30 0 13,17 

3. Низька подача через бадмінто-

ну сітку 
59,82 3,47 1,39 10,51 0,61 3,47 20,70 

4. Низька подача у праве поле по-

дачі 
8,98 29,58 4,51 9,15 23,61 23,61 0,51 

 

Результати дослідження дозволили доповнити дані про планування 

експерименту в дослідженні ефективності процесу навчання й розробки 

моделей навчання. Новими є дані про режими процесу навчання фізичних 

вправ з бадмінтону  студентів 3–5 курсів. 
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Висновки: 

1. Експеримент по типу  дозволив дослідити багатофакторну 

структуру режимів навчання фізичних вправ студенток 3–5 курсів, уточни-

ти оптимальні співвідношення кількості підходів, кількості повторень в 

підході і інтервал відпочинку в період навчання укороченою подачі. 
2. На ефективність процесу навчання студентів 3–5 курсів позитивно 

впливають збільшення кількості підходів до 12 раз, кількості повторень в 
підході до 3 разів, інтервал відпочинку до 60 с. У студенток 3-го курсу ак-
цент у виборі режиму навчання робиться на кількості повторень в підході; 
студенток 4-го курсу – на зменшення інтервалу відпочинок до 60 с; студе-
нтів 5-го курсу – на взаємодію кількості підходів і кількості повторень в 
підході. 
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THERE IS DRAWING UP TRAINING PROGRAMS OF YOUNG MALE 

AND FEMALE WEIGHTLIFTERS IN MESOCYCLES PREPARATORY 

PERIOD  

 

Аннотация. Анализируются показатели объема тренировочной ра-

боты ведущих специалистов и тренеров в мезоциклах подготовительного 

периода годичного макроцикла юных тяжелоатлетов и тяжелоатлеток. В 

исследовании принимало участие 36 юных тяжелоатлетов и 12 юных тя-

желоатлеток. Возраст спортсменов 14 лет. Представлены тренировочные 

программы по группам упражнений в недельных микроциклах мезоциклов 

подготовительного периода годичного макроцикла юных тяжелоатлетов и 

юных тяжелоатлеток.  

Ключевые слова: юный тяжелоатлет, мезоцикл, подготовительный 

период, показатель.  
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Анотація. Аналізуються показники обсягу тренувальної роботи ве-

дучих фахівців та тренерів у мезоциклах підготовчого періоду річного ма-

кроциклу юних важкоатлетів та важкоатлеток. У дослідженні приймали 

участь 36 юних важкоатлетів та 12 юних важкоатлеток. Вік спортсменів – 

14 років. Представлені тренувальні програми за групами вправ у тижневих 

мікроциклах мезоциклів підготовчого періоду річного макроциклу юних 

важкоатлетів та важкоатлеток. 

Ключові слова: юний важкоатлет, мезоцикл, підготовчий період, 

показник.  

 

Annotation. The index of training work in mesocycles preparatory period 

of  young male and female weightlifters.  There are analyzed versions of training 

programs elaborated by the leading specialists and coaches for young qualified 

weightlifters. The factors of training work with young  weightlifters according in 

the exercises groups in mesocycles are studied. 36 young  male and 12 female  

sportsman has taken part in investigation. Age of sportsman – 14 years.  

Training programs for young  male and female  sportsman in mesocycles pre-

season are introduced.   

Key word: young  male and female weightlifters, mesocycles, period, 

index.   

 

Постановка проблемы в общем обзоре. Важное значение в много-

летней подготовке спортсменов в спортивных школах имеет использова-

ние передовых методов и методик обучения, тренировки и организации 

учебно – тренировочного и воспитательного процесса. Специалистами 

спорта изучалось построение тренировочных программ в мезоциклах под-

готовительного периода годичного макроцикла юных тяжелоатлетов и тя-

желоатлеток [1, 2, 4, 5].   

Анализ последних исследований и публикаций, в  которых рассмот-

рено изучение данной проблемы. Анализ научно-методической литературы 

показал, что большинство авторов пытались обобщить показатели трени-

ровочной работы при построении тренировочных программ юных тяжело-

атлетов и тяжелоатлеток. При этом во время изучения показателей трени-

ровочной работы в мезоциклах подготовительного периода юных тяжелоа-

тлетов и тяжелоатлеток нами не выявлено их подробного сравнения. Поэ-

тому, на основании анализа научно – методической литературы, опроса тре-

неров и спортсменов, считаем, что наша проблема должна быть изучена. 

Цель работы – разработать структуру тренировочной работы по 

группам упражнений в мезоциклах подготовительного периода годичного 

макроцикла юных тяжелоатлетов и юных тяжелоатлеток.  

Задачи исследования. 1. Выявить, охарактеризовать и оценить  по-

казатели тренировочной работы по группам упражнений работы юных тя-

желоатлетов и тяжелоатлеток в мезоциклах подготовительного периода 

годичного макроцикла. 
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Материал исследований. В исследовании брали участие 36 юных 

тяжелоатлетов и 12 юных тяжелоатлеток 14 лет, имеющих  ІІІ спортивный 

разряд. Средняя масса тела юных тяжелоатлетов – 51,3 ± 1,6 кг, юных тя-

желоатлеток – 48,2 ± 1,5 кг. 

Методы исследований. 1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Анкетирование и опрос тренеров и спортсменов. 3. Обобщение докуме-

нтов планирования и учета.  4. Педагогическое наблюдение  за тренирово-

чным процессом юных тяжелоатлетов. 5. Методы математической статис-

тики. 

Результаты исследований. Нами изучались показатели объема тре-

нировочной работы юных тяжелоатлетов и тяжелоатлеток. 

Установлено, что общий объем тренировочной работы (КПШ) в ба-

зовом мезоцикле был больше, чем во втягующем – на 33,6 % (р < 0,05), и в 

контрольно-подготовительном – на 8,2 % (р < 0,05).   

Анализ полученных результатов свидетельствует, что в базовом и 

контрольно-подготовительном мезоцикле специально-подготовительных 

упражнений было больше, чем во втягующем по подъемам соответственно 

– на 37,4 %, (p < 0,05) и – на 40,7 %, (p < 0,05), контрольно – подготовите-

льном больше, чем базовом – на 2,4 % (p < 0,05), что подтверждает иссле-

дования ведущих специалистов [1, 2, 4, 5].          

Анализ свидетельствует, что общий объем тренировочной работы и 

объем работы в специально – подготовительных упражнениях (КПШ) во 

втягующем мезоцикле был больше у юных тяжелоатлетов – на 6,0 и 6,1 % 

(р < 0,05), базовом – 6,0 и 6,5 % (р < 0,05), контрольно – подготовительном 

– на 5,9 и 6,0 % (р < 0,05). 

По результатам анкетирования и опроса тренеров и спортсменов бы-

ли установлены показатели тренировочного объема в подготовительном 

периоде юных тяжелоатлетов и тяжелоатлеток. 

Анализ показывает, что показатели тренировочной работы по груп-

пам упражнений в конце подготовительного периода юных тяжелоатлетов  

и  юных тяжелоатлеток увеличивается: 

- в рывке и рывковых упражнениях – на 1,1 % (p < 0,05) и 1,2 % (p < 0,05);    

- толчке и толчковых упражнениях – на 1,0 % (p < 0,05) и 1,1 % (p < 0,05);  

- приседаниях со штангой на плечах – на 3,5 % (p < 0,05) и 3,4 % (p < 0,05).      

Следует указать, что увеличение объема (КПШ) были неодинаковы в 

каждой группе в конце подготовительного периода и зависели от массы 

тела спортсменов. В конце подготовительного периода самые высокие 

данные наблюдались у юных тяжелоатлетов. Результаты можно объяснить 

более высокими физическими возможностями тяжелоатлетов, масса тела  

которых была больше. 

Показатели объема рывка и рывковых упражнений юных тяжелоат-

летов и тяжелоатлеток составляли – 19,9 %, 20,1 %; толчка и толчковых 
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упражнений – 21,9 и 21,5 %; приседаний со штангой на плечах – 20,8 и 

20,6 %, что подтверждает исследования ведущих специалистов [1, 2, 4, 5]. 

Оценка данных объема тренировочной работы в рывке и рывковых 

упражнениях в подготовительном периоде годичного макроцикла юных 

тяжелоатлетов и юных тяжелоатлеток по зонам интенсивности показывает, 

что в зоне интенсивности до 79 % у юных тяжелоатлетов подъемов штанги 

больше, чем юных тяжелоатлеток – на 5,4 % (p < 0,05).  В зоне интенсив-

ности 80 – 95 %  юных тяжелоатлетов подъемов штанги больше, чем у 

юных спортсменок – на 4,4 % (p<0,05); зоне интенсивности 96 % и более  

юных тяжелоатлетов подъемов штанги больше, чем юных тяжелоатлеток – 

на 7,7 % (p < 0,05), что подтверждает исследования ведущих специалистов 

[1, 2, 4, 5]. 

Несколько иная картина по объему тренировочной работы в толчке  

и толчковых упражнениях в подготовительном периоде годичного макро-

цикла юных тяжелоатлетов и юных тяжелоатлеток различных групп весо-

вых категорий  следует, что в зоне интенсивности до 79 % у юных тяжело-

атлетов подъемов штанги больше, чем юных спортсменок – на 8,1% 

(p < 0,05).  В зоне интенсивности 80–95 %  юных тяжелоатлетов подъемов 

штанги больше, чем юных спортсменок – на 7,3 % (p < 0,05); зоне интен-

сивности 96 % и более  юных тяжелоатлетов и тяжелоатлеток подъемов 

штанги одинаково. 

Приведено соотношение рывка и рывковых упражнений в мезоцик-

лах подготовительного периода годичного макроцикла юных тяжелоатле-

тов и тяжелоатлеток, % (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Соотношение рывка и рывковых упражнений в мезоцик-

лах подготовительного периода годичного макроцикла юных тяжелоат-

летов и тяжелоатлеток, % 

Мезоцикл 
Упражнения, % 

Рывок Рывковые 

Втягивающий –  

юные тяжелоатлеты 
9,4 ± 0,5 9,4 ± 0,5 

юные тяжелоатлетки 9,5 ± 0,5 9,4 ± 0,5 

Базовый –  

юные тяжелоатлеты 
9,4 ± 0,5 9,4 ± 0,5 

юные тяжелоатлетки 9,4 ± 0,5 9,4 ± 0,5 

Контрольно-подготовительный –  

юные тяжелоатлеты  
11,1 ± 0,5 10,9 ± 0,6 

юные тяжелоатлетки 11,2 ± 0,5 11,2 ± 0,5  

 

Анализ показателей объема тренировочной нагрузки в рывке и рыв-

ковых упражнениях свидетельствует, что соотношение этих упражнений 

изменяется в зависимости от типа мезоцикла подготовительного периода 
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юных тяжелоатлетов и тяжелоатлеток. Доля подъемов штанги в мезоцик-

лах подготовительного периода юных тяжелоатлетов и тяжелоатлеток сос-

тавляет в рывке – 9,4–11,2 %, рывковых упражнениях – 9,4–11,2 %, что со-

гласовано с исследованиями ведущих специалистов [1, 4, 5]. 

Приведено соотношение толчка и толчковых упражнений в мезоцик-

лах подготовительного периода годичного макроцикла юных тяжелоатле-

тов и тяжелоатлеток, % (табл. 2). 

Анализ показателей объема тренировочной нагрузки в толчке и тол-

чковых упражнениях показывает, что соотношение толчка и толчковых 

упражнений в мезоциклах подготовительного периода годичного макроци-

кла юных тяжелоатлетов и тяжелоатлеток имеет свои особенности. Так, 

доля подъемов штанги в толчке находится в пределах – 13,4–21,1 %, толч-

ковых упражнениях – 3,9–6,6 %, что подтверждает исследования ведущих 

специалистов [1, 4, 5].  

 

Таблица 2 – Соотношение толчка и толчковых упражнений в мезо-

циклах подготовительного периода годичного макроцикла юных тяжело-

атлетов и тяжелоатлеток, % 

Мезоцикл 
Упражнения, % 

Толчок Толчковые 

Втягивающий –  

юные тяжелоатлеты 
13,4 ± 0,5 6,6 ± 0,5 

юные тяжелоатлетки 13,5 ± 0,5 6,5 ± 0,5 

Базовый –  

юные тяжелоатлеты 
14,9 ± 0,5 5,6 ± 0,5 

юные тяжелоатлетки 14,8 ± 0,5 5,2 ± 0,5 

Контрольно-подготовительный –  

юные тяжелоатлеты  
21,1 ± 0,5 3,9 ± 0,5 

юные тяжелоатлетки 21,0 ± 0,5 4,0 ± 0,5  

 

Распределение тренировочной работы в недельных микроциклах и 

отдельных тренировочных занятиях в трех экспериментальных группах 

юных тяжелоатлетов (возраст – 14 лет) с различным соотношением средств 

ОФП и СФП (25 и 75 %, 75 и 25 %, 50 и 50 %) осуществлялся по одному из 

вариантов (по А. Н. Воробьеву, 1988; В. Г. Олешко, 2009). Исследования 

показали, что прирост показателей ОФП и СФП во второй группе (75 и 

25 %) выше, чем в первой и третьей (25 и 75 %, 50 и 50 %). Результаты 

проверены своей достоверностью (p < 0,05) [3]. 

Выводы. 1. Составлены тренировочные программы в мезоциклах 

подготовительного периода годичного макроцикла юных тяжелоатлетов и 

юных тяжелоатлеток. Анализ тренировочных программ юных тяжелоатле-

тов и юных тяжелоатлеток показывает, что содержание тренировочной ра-

боты в мезоциклах подготовительного периода годичного макроцикла мо-
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жет быть хорошим обобщением документов планирования и учета. 2. Про-

ведено сравнение тренировочных программ юных тяжелоатлетов и юных 

тяжелоатлеток в мезоциклах подготовительного периода годичного макро-

цикла. 3. Проведенный анализ документов планирования и учета для выяс-

нения эффективности использования данной программы показал, что тре-

нировочную работу в недельных микроциелах мезоциклов подготовитель-

ного периода юных спортсменов надо рационально и точно распределять 

по отдельным тренировочным занятиям.  

Направления дальнейших исследований. Дальнейшие исследова-

ния предусматривают анализ вопросов, которые касаются изучения других 

проблем подготовки тяжелоатлетов различных возрастных и весовых 

групп. 
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THE USE OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES 

IN EDUCATION SYSTEM 

 

Анотація. У статті проаналізовано особливості використання здо-

ров’язберігаючих технологій у системі освіти. Зокрема, автором висвітле-

но поняття «зміцнення», «формування», «збереження», «здо-

ров’язберігаючі технології». Розглянуто основні завдання та групи засобів 

здоров’язберігаючих технологій в освітньому процесі. Висвітлено здо-

ров’язберігаюче освітнє середовище як один із факторів збереження і змі-

цнення здоров’я учнів. 
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Анотация. В статье проанализированы особенности использования 

здоровьясберегающих технологий всистеме образовани. В частности, ав-

тором освещены понятие «укрепления», «формирование», «сохранение», 

«здоровьесберегающие технологии». Рассмотрены основные задачи и гру-

ппы средств здоровьесберегающих технологий в образовательном процес-

се. Освещены здоровьесберегающая образовательная среда как один из 

факторов сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, здоровье, обра-

зовательный процесс. 

 

Annotation. This article analyzes the features of using health-saving 

technologies in the education system. In particular, it reflects the concepts of 

«strengthening», «formation», «save», «health-saving technology». The author 
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considers main tasks and groups of health saving technologies in educational 

process. A special place and responsibility in the health activity takes the 

educational system which has all the opportunities to make the educational 

process health saving. 

The main task of health-saving technologies is to provide the safekeeping 

of health for the period of pupil's education at school, formation of necessary 

knowledge and skills for a healthy lifestyle, using received knowledge in 

everyday life. 

Schoolchildren provided by the formation and development of health as a 

holistic system of education through the use of health-saving pedagogical 

technologies during the training and education.   

Key words:  health-saving technologies, health, educational process.  

 

Постановка проблеми. Актуальною проблемою сьогодення є збе-

реження й зміцнення здоров’я дітей,  формування у них навичок здорового 

способу життя, створення умов для особистісного гармонійного розвитку. 

Одним із пріоритетних завдань сучасної системи освіти є виховання люди-

ни в дусі  відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я  

оточуючих, формування в учнів  високого рівня культури здоров’я. Особ-

ливе місце та відповідальність в оздоровчій діяльності відводиться освітній 

системі, яка має всі можливості для того, щоб зробити навчально-освітній 

процес здоров’язбережувальним. 

Значущою є думка професора О. Сухомлинської, яка зазначила 

«…сьогодні здоров’я – не лише медична, соціальна, дослідницька пробле-

ма, а й духовне поле людини, що весь час розширюється за рахунок біое-

нергетики, космоенергетики, езотерики, екзосенсорики та інших нових на-

ук, які, як би ми до них не ставилися, також зі своїх позицій переймаються 

питанням здоров’я людини [10, с. 3].  

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Зазначеній проблемі 

приділялась значна увага в наукових розробленнях таких науковців як 

В. Горащук, М. Зубалій, Г. Ковальчук, В. Оржеховська, М. Смирнов,  

В. Примакова, Н. Побірченко та інші. 

Вирішення окресленої проблеми обумовила мету статті – визначити 

використання здоров’язберігаючих технологій у педагогічній  системі.  

Актуальність зазначеної проблеми зумовила необхідність узагаль-

нити дані літературних джерел та висвітлити використання здо-

ров’язберігаючих технологій у системі освіти. 

Серед основних завдань національної програми «Діти України» та 

Законів України «Про загальну середню освіту», «Про професійну освіту», 

«Про дошкільну освіту», «Про вищу освіту», «Про позашкільну освіту» 

визначальними є всебічний розвиток людини й становлення її духовного, 

психічного та фізичного здоров’я. 

Виклад основного матеріалу. Насамперед слід зазначити, що право 

громадян на здоров’я забезпечується Конституцією України – основним за-

коном і гарантом їх прав. Вивчення конституції України свідчить про те, що 
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здоров’я людини в Україні розглядається як одне з найголовніших немайно-

вих благ особи. Статтею 3 Конституції України здоров’я людини, як і її жит-

тя, особиста честь і гідність, недоторканість та безпека, визначене найвищою 

соціальною цінністю. Згідно із статтею 49 Конституції України зазначено, що 

кожен має право на охорону здоров’я [3]. 

У статті 3 Основ законодавства України про охорону здоров’я [3], що 

після Конституції є другим за юридичною вагою правовим актом у цій сфері,  

здоров’я визначається як стан повного фізичного, душевного і соціального 

благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів. Слід наго-

лосити на тому, що Основи законодавства України про охорону здоров’я не 

лише дають визначення понять, змісту права на охорону здоров’я та його 

принципів, а й водночас встановлюють певні обов’язки для суспільства, дер-

жави та особистості.   

Враховуючи проблему здоров’я населення України освіта має прово-

дити педагогічну діяльність у трьох взаємопов’язаних напрямах – збере-

ження, зміцнення, формування. 

У тлумачному словнику термін «збереження» Тлумачний словник 

термін слово «збереження»  трактує похідним від слова «зберігати» і озна-

чає дію і стан. Зберігати означає: «1)  оберігаючи, тримати цілим, не дава-

ти пропасти, зникнути; 2) тримати що-небудь у певних умовах, оберігаючи 

від псування, руйнування; 3) дбаючи, тримати що-небудь у доброму стані, 

намагатися залишити незмінним; 4) (від чого). Оберігати, захищати від чо-

го-небудь згубного; 5) продовжувати залишатися в якому-небудь стані, не 

втрачати якихось ознак, властивостей, якостей і т. ін.; 6) дотримуватися 

чого – небудь; 7) дбайливо ставитися до чого-небудь, не розтрачувати чо-

гось» [1, с. 346, с. 257].  

«Зміцнення» означає дію за значенням дієслова «зміцнювати»: «1) 

робити міцнішим, стійкішим; укріплювати; (перен.) робити що-небудь на-

дійнішим, більш сталим, постійним; 2) загартовувати кого-, що-небудь; 

робити стійкішим, здоровішим, витривалішим; робити духовно, морально 

сильнішим, міцнішим» [1, с. 374]. 

«Формування» означає дію за значенням дієслів «формувати» і «фо-

рмуватися»: «1) надавати чому-небудь певної форми, вигляду тощо; 2) ви-

робляти в кому-небудь певні якості, риси характеру і т. ін.; 3) надавати чо-

му-небудь завершеності, визначеності; 4) визначати, встановлювати, намі-

чати що-небудь [1, с. 1329]. Цей термін використовують як загально соціа-

льний та педагогічний. 

Отже, збереження, зміцнення й формування здоров’я передбачає дія-

льність із забезпечення здоров’я учасників освітнього процесу, утримання 

його на певному рівні, не допускаючи до погіршення,  а й намагання зро-

бити здоров’я міцнішим, стійкішим до негативних наслідків довкілля, тоб-

то діяльність всіх учасників освітнього процесу має бути спрямованою на 

забезпечення здоров’я з трьох різних боків і досягнення мети завдяки ви-

користанню педагогічних методів і засобів [7, с. 5–6]. 
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Поняття «Здоровязберігаючі технології» з’явилося в педагогіці декі-

лька останніх років і досі сприймається педагогами, науковцями як аналог 

санітарно-гігієнічних заходів.  

У багато тлумачень поняття «здоров’язберігаючі технології».  

Стверджувальним є тлумачення науковця О. Московченко, який ви-

значив що здоров’язберігаючі технології – це сукупність наукових знань, 

засобів, методів і прийомів, що дозволяють оцінити функціональні та пси-

хофізіологічні параметри здоров’я особистості, на основі оцінки парамет-

рів здоров’я підібрати адекватне тренувальне навантаження, яке, у свою 

чергу, підвищить рівень працездатності і соціальної активності організму, 

вирішить завдання спортивної підготовленості [6]. 

Ми погоджуємося з думкою дослідника Н. Міллера, який доводить, 

що здоров’язбережувальне освітнє середовище сприяє впровадженню здо-

ров’язбережувального навчання як процесу взаємодії учнів і вчителя, ре-

зультатом якого є засвоєння знань, умінь, навичок, способів творчої діяль-

ності, системи цінностей і збереження здоров’я учасників освітнього про-

цесу [5, с. 18]. 

С. Сомова зазначає, що здоров’язбережувальна діяльність у навчаль-

ному закладі ґрунтується на системному підході, що передбачає участь у 

ній усіх суб’єктів навчально-виховного процесу [8, с. 42]. 

Слід відзначити, що термін «здоров’язберігаюча» можна віднести до 

будь-якої педагогічної технології, яка в процесі реалізації створюватиме  усі 

необхідні умови для зміцнення та збереження здоров’я вихованців, учнів.  

Значний внесок у розвиток цієї проблематики зробив видатний укра-

їнський педагог-гуманіст  В. Сухомлинський. Педагогічна система 

В. Сухомлинського розкриває максимум можливостей для формування і 

збереження здоров’я школярів під час освітнього процесу. Саме в Павли-

ській середній школі новатор втілював всі свої педагогічні ідеї у життя, в 

тому числі і піклування про здоров’я молодших школярів.  

Саме використання безцінної спадщини педагога дають прості та ді-

єві ідеї сучасним педагогам для формування здорового способу життя у 

школярів. Його школа радості – це школа здоров’я і творчості. 

Вивчаючи педагогічну спадщину видатного педагога-гуманіста, про-

пагандиста здорового способу життя серед дітей виокремлюємо його ті  

ідеї, що є елементами сучасних здоров’язберігаючих технологій: 

1. Створення здоров’язберігаючого освітнього середовища. 

2. Забезпечення творчої атмосфери освітнього процесу. 

3. Мотиваційна освітня діяльність. 

4. Раціональна організація рухової активності. 

5. Використання комплексної системи загартування. 

6. Забезпечення міцного запам’ятовування. 

7. Забезпечення зміни видів діяльності. 

8. Урахування вікових особливостей школярів. 

9. Усвідомлення дитиною успішності в будь-яких видах діяльності 

[2, c. 36]. 
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Сьогодні поради видатного педагога-новатора є великим підґрунтям 

для побудови оздоровчого середовища в освітньому просторі закладу. 

Об’єднання його ідей з сучасними педагогічним системами підвищує ак-

центи в навчанні і вихованні.  

Аналіз творчої спадщини  В. Сухомлинського дозволяє стверджува-

ти, що педагог у своїй педагогічній діяльності наголошував на важливості  

і необхідності кожній дитині і людині дотримуватись здорового способу 

життя [9]. 

Метою сучасного освітнього закладу є підготувати дітей до життя. 

Забезпечити дану мету можливо за умови впровадження здоровязберігаю-

чих технологій.   

Для досягнення цієї мети застосовуються різні групи засобів, а саме: 

- рухової спрямованості (фізичні вправи, фізкультхвилинки, ди-

намічні паузи, рухливі ігри та перерви, лікувальна фізкультура тощо); 

- оздоровчі сили природи (сонячні та повітряні ванни, загартування, 

водні процедури, фітотерапія, інгаляція тощо); 

- гігієнічні ( виконання санітарно-гігієнічних  вимог, дотримання ре-

жиму дня, режиму харчування, особиста гігієна). 

Основними умовами формування позитивної мотивації учнів до здо-

рового способу життя можна визначити:  

- створення навколо дитини освітнього середовища наповненого 

термінами; символами, атрибутами, традиціями культури здорового спосо-

бу життя; 

- створення позитивного емоційного фону на заняттях оздоровчо-

педагогічної спрямованості; 

- формування активної позиції дитини в освоєнні знань, умінь, нави-

чок валеологічного характеру; 

- урахування індивідуальних психофізіологічних і типологічних 

особливостей дітей при організації занять оздоровчої спрямованості [4].  

Основним завданням здоров’язберігаючих освітніх технологій є за-

безпечення збереження здоров’я за період навчання школяра в освітньому 

закладі, формування необхідних знань, умінь і навичок щодо здорового 

способу життя, використання отриманих знань у повсякденному житті. 

Здоров’язберігаючі технології за характером дії діляться на чотири 

групи: 

1. Захисно-профілактичні (виконання норм СЕС, проведення 

щеплень, обмеження граничного рівня навчального навантаження). 

2. Компенсаторно-нейролізуючі. При їх використанні основним зав-

данням є заповнення недоліки того, що вимагається організму для пов-

ноцінної життєдіяльності (вживання вітамінів, фізкультхвилинки та паузи, 

гімнастика). 

3. Стимулюючі. Дозволяють активізувати сили організму (гартуван-

ня, педагогічна психотерапія). 

4. Інформаційно-повчальні. Забезпечують учням рівень письмен-

ності, необхідний для ефективної турботи здоров’я [2, c. 33] .  
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Планування системи здоров’язбереження вимагає вирішення ком-

плексу завдань:  

– пошуку сучасних, ефективних наукових підходів до моделювання 

педагогічної та оздоровчої діяльності; 

– вибудовування результативної стратегії управління здо-

ров’язбережувальної діяльністі в освітньому процесі; 

– визначення педагогічних умов, що забезпечують максимальну 

ефективність досліджуваної діяльності [4]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, завдяки  

використанню здоров’язберігаючих педагогічних технологій під час освіт-

нього процесу в школярів забезпечується формування та розвиток здоров’я 

як цілісного системного утворення.  

Перспективи подальших наукових розвідок у цьому напрямку поля-

гають у висвітлені формування культури здоров’я молодших школярів під 

час освітнього процесу. 
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Анотація. У статті розглянуті проблеми зміцнення здоров’я молоді, 

сформовані основні завдання фізичного виховання студентів. Надані прак-
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Аннотация. В статье рассмотрены  проблемы укрепления здоровья 

молодежи, сформированы основные задачи физического воспитания сту-

дентов. Наданы практические рекомендации по использованию средств 

оздоровительного фитнеса. 
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Abstract. The article deals with the problems of strengthening the health 

of youth, formed the main tasks of physical education of students. Provided 

practical recommendations on the use of health fitness tools. 

Key words: students, health, fitness, SMG, youth, recreational gymnastics. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. У системі людських 

цінностей одне із найважливіших місць посідає здоров'я людини. Здоров'я 
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є умовою для здійснення людиною своїх біологічних (природних) і соціа-

льних функцій. З цього приводу пригадаймо слова, висловлені свого часу  

І. М. Павловим:  «Людина – вищий продукт земної природи, та для того, 

щоб насолоджуватися дарами природи, людина має бути здоровою, силь-

ною і розумною» [6; 8; 9]. 

Формування у громадян України пріоритету здоров'я, мотивації що-

до здорового способу життя з дитинства, у шкільні та студентські роки є на 

сьогодні надзвичайно актуальною проблемою із точки зору майбутнього 

нашої держави. Так, за соціологічними даними, в окремих областях Украї-

ни, що перебувають у важкому економічному, соціальному й екологічному 

стані, лише від 2 до 4 % дітей можна вважати здоровими: вони не мають 

порушень у фізичному розвитку [1; 2; 3]. 

Серед населення України  у 2,5 рази зросла захворюваність. Відпові-

дно кількість людей, які вважають себе хворими, зросла за цей період з 30 

до 90 %. Між тим військова агресія проти нашої держави на сході та півд-

ні, чергова хвиля мобілізації в армію для захисту Батьківщини потребує не 

просто військових спеціалістів, а здорових воїнів, придатних для несення 

бойової служби. У зв'язку з цим підвищено й вимоги до військово-

патріотичного і фізичного виховання учнівської й студентської молоді як 

на загальнодержавному рівні, так і на рівні кожного вищого навчального 

закладу. Сьогодні слід докорінно переглянути концепцію не тільки підго-

товки фахівців для різних галузей господарства, а й патріотичного вихо-

вання студентської молоді, підвищення її мотивації щодо фізичного та вій-

ськового самовдосконалення, готовності до оборони нашої Батьківщини.  

Головна мета дослідження – надати практичні рекомендації щодо 

використання засобів оздоровчого фітнесу та критеріїв оцінювання студе-

нтів спеціальних медичних груп під час занять із фізичного виховання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Початок XXI століття ха-

рактеризується  залученням  різних верст населення до здорового способу 

життя, виховання фізично міцної та патріотично налаштованої молоді різ-

них країн світу. Ця тенденція стала пріоритетом державних інтересів країн 

цивілізованого світу [7]. Проблема здорового способу життя серед насе-

лення України, зокрема серед молоді, яка опинилася у складних геополіти-

чних умовах, набуває особливої актуальності. 

 Перебудова функцій організму під впливом фізичних вправ і чинни-

ків загартування найбільш чітко виявляється у дитячому віці, коли не лише 

формуються  найважливіші адаптаційні механізми, але, що особливо важ-

ливо, визначається сам рівень життєспроможності організму й удоскона-

лення його реакцій. Від того, наскільки успішно вирішуються питання фі-

зичної підготовленості у ранньому шкільному віці, залежить стан здоров'я, 

фізичний розвиток, загальна працездатність, успіхи у навчанні та спорті 

дітей наступних вікових категорій (А. А.  Гужаловський, 1978,     В. П.  Фі-

лій, М. А. Фомін, 1980; Г. Л. Апанасенко, 1985; Л. В. Волков, 1988; 

С. І. Присяжнюк, 2001 та ін.). Водночас малорухливий спосіб життя, або 
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гіпокінезія, являє собою чинник ризику у збільшенні серцево-судинних, 

захворювань обміну речовин у дітей тощо (R. Stemmler, 1984). 

Багаторічні дослідження свідчать, що фізичні якості, зокрема силу та 

загальну витривалість, слід розвивати вже з початкової школи, оскільки 

саме у цей час відбувається найбільший приріст результатів. Наше твер-

дження збігається з результатами досліджень інших науковців 

(Г. Л. Апанасенко, 1985; В. С. Язловецький, 1991; Б. М. Шиян. 2002 та ін). 

Використання фітнесу в процесі оздоровчих навчально-тренувальних за-

нять із фізичного виховання студентів сприяє вирішенню цілої низки за-

вдань, серед яких :  

- створення основи для позитивного фізичного здоров’я; 

- підвищення функціональних можливостей вегетативних систем; 

- дотримання раціонального тижневого рухового режиму; 

- виховання у студентської молоді навичок дотримання режиму дня, 

гігієни, раціонального режиму харчування тощо. 

Виклад основного матеріалу. Проблема зміцнення здоров'я шкіль-

ної і студентської молоді є одним із основних завдань нашого суспільства. 

Щоб досягти успіхів у цій справі, слід привести спосіб їхнього життя у ві-

дповідність із закономірностями психічного та фізичного розвитку, розро-

бити ефективні засоби впливу на організм, запровадити раціональний ре-

жим навчання та відпочинку, . органічно виправданий руховий режим, си-

стему раціонального харчування тощо. 

У вирішенні цієї проблеми великого значення набувають фізичні 

вправи, які сприяють не тільки розвитку фізичних якостей дитини, а й ви-

ступають засобом, рекреаційного спрямуваншщля покращення розумової 

діяльності учнівської молоді.    

Одне із завдань ефективної підготовки фахівців вищих навчальних 

закладів – створення умов для інтенсивної та напруженої творчої розумо-

вої праці без перевантажень і перевтоми, у поєднанні з активним відпочи-

нком та фізичним удосконаленням. Цій вимозі має відповідати таке вико-

ристання засобів фізичного виховання, яке сприяло б підтриманню достат-

ньо високої та стабільної навчально-трудової активності і працездатності 

студентської молоді, допомагало б їм краще виконувати навчальні завдання. 

Водночас занять із фізичного виховання недостатньо для забезпе-

чення не тільки фізичної підготовленості, а й підтримання функціональних 

можливостей та здоров'я молодого організму. Це виявляється у високій за-

хворюваності студентської молоді, що перевищує аналогічні показники 

людей у віці 30–39, 40–49 та 50–59 років (A. Koronkwicz і in., 1997). Суттє-

вим недоліком є й те, що заняття з фізичного виховання проводяться у та-

кій формі, яка не спонукає або не мотивує студентів до самостійних занять 

фізичними вправами. За даними О. В. Буліч, 64,4 % усіх студентів вважа-

ють фізичні вправи найменш привабливою формою занять фізичними 

вправами. 

Складна тенденція, що склалася з фізичним вихованням у вищих на-

вчальних закладах України, створеному незадовільною організацією фізи-
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чного виховання у дошкільних закладах та загальноосвітній школі. Вихо-

дячи зі школи недостатньо фізично розвинутими та підготовленими, сту-

денти на перших курсах неспроможні до виконання відповідних їхньому 

віку фізичних навантажень на заняттях фізичного виховання. Більше того, 

значна їх частина не володіє елементарною технікою виконання тих чи 

нших фізичних вправ та навчальних нормативів. Викладачі змушені навча-

ти техніки виконання фізичних вправ, тобто виконувати завдання загаль-

ноосвітньої школи, а не вдосконалювати фізичні якості, як це передбачено 

завданнями програми фізичного виховання вищої школи. 

Дослідженнями доведено, що дефіцит рухової активності студентів 

становить від 50 % до 70 % необхідної дорослій людині фізичної активності 

для  підтримання  задовільного стану здоров'я та фізичної підготовленості. 

Для визначення тестових вправ змістовного модуля було залучено 40 

студентів – 15 юнаків і 25 дівчат спеціальної медичної групи першого кур-

су Донбаської державної машинобудівної академії. 

Результати виконання державних тестів і нормативів із фізичної  під-

готовленості  студентів першого курсу на початок  2013/2014 навчального 

року свідчать, що 25 % студентів не вклалися у нормативи на три бали 

(14,5 % юнаків та 46,5 % дівчат). 

Такий їхній результат фізичного виховання у школі, і цю проблему 

мають вирішувати викладачі кафедри фізичного виховання. Тому не слід 

дивуватися, що один із показників, а саме: показник біологічного віку, 

який характеризує рівень здоров'я студентської молоді України, свідчать 

про загрозливий стан. Значну роль у цьому відіграють соціально-

економічні причини, відсутність у студентів мотивації до здорового спосо-

бу життя як основного чинника формування, збереження, зміцнення, від-

новлення та передачі здоров'я наступним поколінням. Відповідаючи на за-

питання: «Чому ви не хочете працювати над покращенням свого здоров'я 

та стану фізичної підготовленості?», здебільшого лунають такі відповіді: 

а) немає часу через завантаження навчанням; 

б)  а, що я буду з цього мати... і т. ін. 

Як не парадоксально чути таке, але молодь вважає, що здоров'я для 

неї не головне або за нього їм повинні платити (!). Чимало молодих людей 

не зрозуміють, що за умов ринкової економіки фахівці з міцним здоров'ям 

та ґрунтовними знаннями мають значно більші шанси досягти кращих ус-

піхів у житті, ніж ті, хто має проблеми зі здоров'ям. І як наслідок щороку 

кількість спеціальних медичних груп у навчальних закладах нашої країни 

лише збільшується. 

Висновки та перспективи подальших досліджень: 

1. Експерементальним шляхом нами було визначено тестові вправи 

для оцінювання рівня фіізичної підготовки медичної групи (табл. 1, 2). 

2. Наведений змістовний модуль «Оздоровчий фітнес»(табл. 1, 2) ро-

зроблено для підвищення мотивації студентів спеціальної медичної групи 

до зміцнення здоров'я та рівня фізичної підготовленості. 



194 

3. Зміст модуля «Оздорофчий фітнес» – експериментальний, що пе-

редбачає можливі зміни та доповнення.     
 

Таблиця 1 – Зміст контрольних тестів і нормативів оцінки фізичної 

підготовленості студентів 1 курсу основного начального відділення 

 змістового модуля «Оздоровчий фітнес» 1 семестр 

№ 

з/п 

Тестові впра-

ви 
Стать 

Результати / Бали 

100 90 80 75 55 

 

Піднімання 

до сіду (кіль-

кість разів) 

Юн. 50 45 40 35 30 

Дівч. 42 35 30 25 20 

 

Нахили тулу-

ба з положен-

ня сидячі (см) 

Юн. 18 15 12 10 8 

Дівч. 20 17 14 12 10 

 

Жим штанги 

лежачи  чи 

руками в упо-

рі. Юн. (25 кг), 

дів.(15 кг) 

Юн. 6 5 4 3 2 

Дівч. 6 5 4 3 2 

 
Присідання 

на одній нозі 

Юн. 12 10 8 7 1 

Дівч. 10 8 6 5 1 

Таблиця 2 – Зміст контрольних тестів і нормативів оцінки фізичної 

підготовленості студентів 1 курсу основного начального відділення  

змістового модуля «Оздоровчий фітнес» 2 семестр 

№ 

п/п 

Тестові 

вправи 
Стать 

Результати / Бали 

100 90 80 75 55 

 

Піднімання 

до сіду (кі-

лькість разів) 

Юн. 52 47 42 37 32 

Дівч. 44 37 32 27 22 

 

Нахили тулу-

ба з положен-

ня сидячі (см) 

Юн. 20 17 14 12 10 

Дівч. 22 19 16 14 12 

 

Жим штанги 

лежачи  чи 

руками в упо-

рі. Юн. (25 кг), 

дів.(15 кг) 

Юн. 8 7 6 5 4 

Дівч. 8 7 6 5 4 

 
Присідання 

на одній нозі 

Юн. 14 12 10 9 3 

Дівч. 12 10 8 7 3 
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Анoтація. В статті рoзглядається питання рoзвитку кooрдинаційних 

здібнoстей дітей мoлoдшoгo шкільнoгo віку на урoках фізичнoї культури, 

значення їх в рухoвій діяльнoсті, а такoж рoзрoблена та впрoваджена 
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метoдика фoрмування кooрдинаційних здібнoстей з урахуванням вікoвих 

oсoбливoстей: 6–7 рoків спoсoбами кoмбінoваних рухливих ігор з елемен-

тами крoссфіту.  

Ключoві слoва: кooрдинаційні здібнoсті, кoмбінoвані рухливі ігри, 

мoлoдший шкільний вік, кросфіт. 

Аннoтация. В статье рассматривается вoпрoс развития 

кooрдинациoнных спoсoбнoстей детей младшегo шкoльнoгo вoзраста на 

урoках физическoй культуры, значение их в двигательнoй деятельнoсти, а 

также разрабoтана и внедрена метoдика фoрмирoвания кooрдинациoнных 

спoсoбнoстей с учетoм вoзрастных oсoбеннoстей: 6–7 лет спoсoбами 

кoмбинирoванных пoдвижных игр с элементами Крoссфит. 

Ключевые слoва: кooрдинациoнные спoсoбнoсти, кoмбинирoванные 

пoдвижные игры, младший шкoльный вoзраст, кроссфит. 

 

Annotation. The article deals with the issue of development of 

coordination abilities of children of elementary school age at physical education 

lessons, their importance in motor activity, as well as the methodology of 

formation of coordination abilities, taking into account age characteristics: 6–7 

years by means of combined mobile games with elements of crossfit. There are a 

lot of elements in crossfit, so the workout plan does not repeat itself. 

Coordinating abilities are one of the essential signs of motor training of the 

child. The high level of their development is a guarantee of success in various 

sports, especially in those where the end result is to some extent conditioned by 

technical preparedness and is also important in everyday life and physical and 

psychological development of the child. 

Key words: coordination ability, combined outdoor games, junior school 

age, crossfit. 

 

Пoстанoвка прoблеми у загальнoму вигляді. В наш час  – час ІТ 

технологій діти малоактивні. Залежнo від індивідуальних oсoбливoстей, 

спадкoвoсті, сoціальних чинників, стану здoрoв’я рoзвитoк дитячoгo 

oрганізму на різних етапах oнтoгенезу змінюється пo-різнoму. Як засвідчує 

аналіз літературних джерел [1; 3; 5], рухoві функції в дітей шкільнoгo віку, 

oсoбливo мoлoдшoгo, дають змoгу краще адаптуватися дo навчальнoгo 

прoцесу в шкoлі. У молодшому шкільному віці відбувається «закладка фу-

ндаменту» для накопичення знань, умінь і навичок при виконанні вправ на 

координацію. Молодший шкільний вік найбільш сприятливий для форму-

вання у дітей практично всіх фізичних якостей і координаційних здібнос-

тей, що реалізуються в руховій активності.  Під час занять фізичнoю куль-

турoю пoтрібнo фoрмувати рухoві вміння й навички, oснoвними 

кoмпoнентами яких є рівень та ступінь рoзвитку фізичних якoстей, 

oскільки, пoчинаючи з пoчаткoвих класів, навчальний прoцес передбачає 

велике статичне навантаження, засвoєння великoї кількoсті різнoї 

інфoрмації, напруження зoрoвoгo аналізатoра під час читання, письма, 

мoделювання та ін. Oстаннім часoм стан здoрoв’я учнів суттєвo 



198 

пoгіршується, щo призвoдить дo пoрушень у рoбoті oпoрнo-рухoвoгo апа-

рату, oбміну речoвин, серцевo-судиннoї, дихальнoї систем і негативнo 

впливає на їхню рухoву активність. І тoму пoтрібнo в педагoгічній практи-

ці більш реалізoвувати умoви, неoбхідні для рoзвитку всіх фізичних 

якoстей, oсoбливo кooрдинаційних здібнoстей, тoму щo будь-який навча-

льний прoцес матиме ефективний вплив лише в тoму випадку, кoли викли-

катиме в шкoлярів психічну й фізичну зацікавленість та активність [2]. 

Аналіз oстанніх дoсліджень і публікацій, в яких запoчаткoванo 

рoзв’язання данoї прoблеми. Як вказують Е. С. Вільчкoвський [2], 

Т. Ю. Круцевич [8], Н. Є. Пангелoва [6], рoзвитoк фізичних здібнoстей у 

дітей 6–7 рoків відбувається під впливoм двoх фактoрів: вікoвих змін 

oрганізму (мoрфoлoгічна і функціoнальна перебудoва) і режимів рухoвoї 

активнoсті, дo яких віднoситься увесь кoмплекс oрганізoваних фoрм фі-

зичнoгo вихoвання і самoстійна рухoва активність дитини. Темпи 

прирoднoгo прoгресування фізичних здібнoстей у різні періoди рoзвитку 

oрганізму дoшкільників неoднакoві. Вивчаючи вікoві oсoбливoсті рoзвитку 

дітей і підлітків Л. С. Вигoтський [3] визначив, щo здібність рoзвивається 

гетерoхрoннo, у її рoзвитку існують періoди активнoгo зрoстання темпів 

прирoсту, які він назвав «сенситивними», тoбтo чутливими дo зoвнішніх, у 

тoму числі – педагoгічних впливів. У численних дoслідженнях, які 

прoведенo у напрямку вивчення данoї прoблеми [4; 9], зрoблені виснoвки 

прo неoбхідність кoмплекснoгo рoзвитку рухoвих якoстей дітей. Рухoві 

якoсті мають певну залежність oдне від oднoгo у прoцесі свoгo рoзвитку, 

тoму щo є функцією oднoгo й тoгo самoгo нервoвo-м’язoвoгo апарату і 

відoбражають вікoві та статеві oсoбливoсті oрганізму дітей. 

Мета дoслідження. Визначити рівень розвитку координаційних зді-

бностей дітей 6–7 років, які займаються за допомогою комбінованих рух-

ливих ігор в СК «X-line» замість шкільних занять фізичної культури.  

Завдання дослідження.  

1. Визначити рівень координаційних здібностей дітей 6–7 років ро-

ків, на початку занять з комбінованими рухливими іграми в СК «X-line» 

замість шкільних занять фізичної культури.  

2. Зробити порівняльний аналіз координаційних здібностей дітей 6–7 

років, які займалися 3 рази на тиждень по 30–45 хвилин 6 місяців за допо-

могою комбінованих рухливих ігор з елементами кросфіту в СК «X-line» 

замість шкільних занять фізичної культури. 

Виклад oснoвнoгo матеріалу дoслідження. Дослідження проводи-

лося серед 30 дітей віком 6–7 років. Ми розробили експериментальний 

комплекс вправ для розвитку координаційних здібностей дітей молодшого 

шкільного віку. Він призначений для проведення на уроках фізичної куль-

тури за допомогою комбінованих рухливих ігор з елементами кросфіту. 

Кросфіт – нова методика, яка має більше 400 вправ і дуже гарно в 

тому числі розвиває координацію. Разом рухливі ігри і кросфіт утворює 

комбінацію, яка дуже цікава для дітей і ефективна[10]. За основу ми взяли 

3 тести на координацію. Стрибки на лежачій імітованій дробині, човнико-
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вий біг та стрибки в довжину спиною вперед. Експеримент проходив на 

протязі 6 місяців, заміри були взяти на початку першого місяця занять і на 

прикінці шостого. Все було у ігровій формі і іноді нагадувало естафету з 

перешкодами. Розвиток координації засобами подолання різних перешкод 

надає учням великого об’єму інформації, із якого вони повинні вибрати 

найбільш значиму і ефективну, вирішити рухове завдання найбільш опти-

мальними уміннями. Несподіваність і невизначеність ситуацій, в яких про-

ходить діяльність, її координаційна складність, дефіцит часу та інші зби-

ваючи фактори змушують учнів виконувати певні рухові дії, що створює 

найбільш оптимальні умови для розвитку координації. У експерименті 

брали участь 30 дітей з частної школи, для яких  ці заняття були альтерна-

тивою уроку фізичного виховання. Діти займалися 3 рази на тиждень по 

30–45 хвилин. 

Таблиця 1 – Показники координаційних здібностей дітей 6–7  

на почутку і в кінці експерименту 

Тести 1 місяць 6 місяць 

Човниковий біг 3 × 10, с 27 ± 2 24 ± 4 

Стрибки на лежачій імі-

тованій дробині-секцій, с 
34 ± 4 25 ± 2 

Стрибки в довжину  

спиною вперед, см 
41 ± 7 63 ± 3,5 

 

Виснoвки та перспективи пoдальших дoсліджень. За результатами 

тестувань дітей 6–7 років встановлено, що застосування експерименталь-

ної методики комбінованих рухливих ігор з елементами кросфіту замість 

уроків фізичної культури дозволяє якісно підвищити рівень координацій-

них здібностей та має зацікавити дітей 6-7 років до виконання фізичних 

вправ. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы приме-

нения педагогической модели спортивно ориентированного физического 

воспитания студенческой молодежи на основе использования футзала. 

Ключевые слова: педагогическая модель, спортивно ориентирован-
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Annotation. In the article actual questions of application of the 

pedagogical model of sports-oriented physical education of student's youth on 

the basis of use of futsal are considered. 

Key words: pedagogical model, sports-oriented physical education, futsal. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. В останні роки спостері-

гається суттєве погіршення стану індивідуального здоров’я та фізичного 

розвитку студентської молоді. Фахівці пов’язують виникнення відповідних 

явищ з негативними соціально-економічними умовами життя населення, 
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значним зниженням зацікавленості студентів до занять фізичною культу-

рою та спортом, відсутністю ефективної національної системи фізичного 

виховання. Тому, актуальним і практично значущим є науковий пошук но-

вих можливостей підвищення ефективності фізичної підготовки, форму-

вання здорового способу життя, і виховання молоді у відповідності до за-

вдань сучасності [9, с. 368].  

У зв’язку з цим, стає очевидним те, що організація та зміст фізкуль-

турно-спортивної роботи у вищих навчальних закладах освіти потребує 

критичного перетворення. Змінити ситуацію яка склалася можливо в рам-

ках реалізації переваг спортивно орієнтованого фізичного виховання, ос-

новою якого є творче використання сучасних тренувальних методик які 

напрацьовані в спортивній практиці. Застосування спортивно орієнтовано-

го фізичного виховання у вищому навчальному закладі освіти повинно ба-

зуватись на цінностях популярних видів спорту. Футзал є спортивною 

грою, яка останнім часом користується в студентському середовищі вели-

кою популярністю. Ми вважаємо, що зазначений вид спорту може стати 

досить привабливою системою виховання гармонійно розвиненої особис-

тості студента. Заняття футзалом дозволять підвищити рівень фізичної під-

готовленості, працездатності, творчої активності, сформувати стійкі моти-

ваційно-ціннісні установки до систематичних занять фізичною культурою 

та спортом.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У своїй дослідницькій 

діяльності ми спиралися на проведені раніше дослідження, у яких розгля-

далися особистісно-діяльнісний підхід у фізичному вихованні 

(Б. Г. Анан’єв, Л. С. Виготський), концепція спортивно орієнтованого фі-

зичного виховання (В. К. Бальсевич, В. П. Беспалько, М. Я. Виленський, 

Л. І. Лубишева, Н. П. Матвєєв) та розробка сучасних тренувальних мето-

дик з футзалу (А. Л. Беспорочний, Д. Л. Беспорочний, Венансіо Лопез, Ро-

берто Манікелі, Хав’єр Лосано).  

Аналіз праць вчених вказує на недостатнє дослідження сучасних пі-

дходів до фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів осві-

ти та перспектив організації фізкультурно-спортивної діяльності на основі 

популярних у молоді видів спорту.  

Формулювання цілей та завдань роботи. Метою роботи є 

обґрунтування потреби в застосуванні педагогічної моделі спортивно 

орієнтованого фізичного виховання з використанням футзалу. 

Відповідно до мети дослідження нами поставлені наступні завдання: 

1. Здійснити аналіз літературних джерел та теоретико-методичне об-

ґрунтування необхідності організації спортивно орієнтованого фізичного 

виховання студентської молоді.   

2. Визначити конструктивні елементи педагогічної моделі спортивно 

орієнтованого фізичного виховання з  використанням футзалу.  

Виклад основного матеріалу. Спортивно орієнтоване фізичне вихо-

вання студентської молоді пропонує найбільш яскраві технологічні рішен-

ня завдань із забезпечення високого рівня функціональної та фізичної під-



203 

готовленості, підтримки оптимального рівня рухової активності, форму-

вання стійких мотиваційно-ціннісних орієнтацій. Нові напрями освіти пе-

редбачають створення інноваційного середовища, яке сприяє розкриттю 

внутрішнього потенціалу студентів під час формування компетенції само-

розвитку особистості. Одним з видів освітнього середовища у вищому на-

вчальному закладі освіти треба вважати футзал [2, с. 5]. 

Футзал є популярним та масовим засобом фізичного виховання та 

зміцнення здоров’я студентської молоді. Колективний характер діяльності 

виховує почуття товариства, взаємодопомоги, розвиває такі цінні моральні 

якості, як почуття відповідальності, поваги до партнерів та суперників, ди-

сциплінованість, активність. Кожен футзаліст може проявити особистісні 

якості: самостійність в прийнятті рішення, ініціативу, елементи творчої 

діяльності [3, с. 78].  

Ігрова та тренувальна діяльність у футзалі здійснює комплексний та 

різноманітний вплив на організм студентів, розвиває основні фізичні якос-

ті – швидкість, спритність, витривалість, силу, підвищує функціональні 

можливості, формує різноманітні рухові навички. Завдяки різноманітній 

руховій діяльності, широким координаційним та атлетичним можливостям 

студенти швидше та успішніше засвоюють життєво важливі рухові уміння 

та навички.  

Враховуючи позитивний, комплексний вплив футзалу на гармоній-

ний розвиток особистості студента ми пропонуємо застосувати в навчаль-

но-виховному процесі з фізичного виховання педагогічну модель спортив-

но- орієнтованої рухової активності з використанням футзалу. Пропонова-

на модель повинна бути заснована на наступних принципах: принцип кон-

версії, принцип гармонійного розвитку особистості, принцип активного 

формування здоров’я, принцип накопичення потенціалу соціальної актив-

ності та толерантності.  

Заснована на вказаних принципах, пропонована модель повинна 

включати: цільовий блок (цілі, задачі); організаційно-змістовний блок 

(принципи, методи, функції, засоби, форми, технології); оціночно-

результативний блок (компоненти, рівні, результат). При цьому організа-

ційно-змістовний та оціночно-результативний блоки повинні поєднувати 

внутрішні та зовнішні соціально-культурні умови. 

Педагогічна модель повинна бути поділена на три етапи. Орієнтов-

но-особистісний (в якому відображається програма виконання дій, встано-

влені мета та завдання, принципи, послідовність відповідних дій реалізації 

спортивно орієнтованого підходу в режимі річного циклу). На відповідно-

му етапі здійснюється відбір студентів, формування навчально-

тренувальних груп, мотиваційно-цінністна орієнтація особистості. Перева-

га надається засобам загальної фізичної підготовки у поєднанні з оволо-

дінням технікою змагальних вправ. Основний етап (корегування програми 

виконання дій), перевага надається спеціальній фізичній підготовці у по-

єднанні з вдосконаленням техніки змагальних вправ. Реалізується ком-
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плекс контрольно-оціночних заходів. Змагальний етап (участь в змаганнях 

з обраного виду спорту). 

Треба зазначити, що пріоритет надається змагальній діяльності, як 

провідній умові підвищення мотиваційного відношення до занять фізич-

ною культурою та спортом.  

Висновки.  

1.  Вдосконалення в обраному виді спорту є провідним завданням фі-

зичного виховання студентської молоді у вищому навчальному закладі 

освіти. Необхідно готувати студентів в першу чергу до активної рухової 

життєдіяльності, формувати руховий базис, який дозволить у майбутньому 

вести здоровий спосіб життя.  

2. Реалізація пропонованої педагогічної моделі спортивно орієнтова-

ного фізичного виховання з використанням футзалу дозволить суттєво під-

вищити ефективність навчального процесу і сформувати у студентів пот-

ребу в систематичних самостійних заняттях фізкультурно-спортивною дія-

льністю.  

Перспективами подальших досліджень вважаємо використання у 

навчально-виховному процесі з фізичного виховання студентської молоді 

елементи спортивно орієнтованої рухової активності на основі футзалу. 
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Анотація. В статті розглянуто теоретичні питання спортивного хар-

чування та використання допоміжних препаратів для спортсменів та зви-

чайних користувачів. Доведені основні принципи дії даних речовин на ор-

ганізм людини, їх склад та види. 

Ключові слова: спортивне харчування, амінокислоти, білок, м'язи, 

здоров'є, людина, спорт, препарати . 

 

Анотация. В статье рассмотрены теоретические вопросы спортивно-

го питания и использования вспомогательных препаратов для спортсменов 

и обычных пользователей. Доказанны основные принципы действия дан-

ных веществ на организм человека, их состав и виды. 

Ключевые слова: спортивное питание, аминокислоты, белок, мышцы, 

здоровье, человек, спорт, препараты. 

 

Annotation. The article deals with theoretical issues of sports nutrition 

and the use of auxiliary drugs for athletes and ordinary users. The basic 

principles of the action of these substances on the human body, their 

composition and species are proved. 

Key words: sports nutrition, amino acids, protein, muscle, health, human, 

sports, drugs. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Попит на продукти 

спортивного харчування стає все більш поширеною темою серед актив-
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них людей. Встає питання правильного використання та вживання даних 

речовин. 

Завдання дослідження. Узагальнення даних літературних джерел, 

що стосується питання спортивного харчування спортсменів та звичайних 

користувачів.  

Мета статті – правильне використання спортивного харчування. Ро-

зуміння впливу на організм допоміжних препаратів. 

Вступ. У сучасному світі актуальне питання спортивного харчуван-

ня. Взагалі це харчові добавки, спочатку розроблені для спортсменів. Мета 

цього продукту – дати організму спортсмена оптимальну кількість високо-

якісних поживних речовин, не перевантажуючи його фізіологічні системи. 

Як результат продукти спортивного харчування засвоюються легше, ніж 

повсякденно споживана їжа, і при необхідності швидше. Спортивне харчу-

вання починає розповсюджуватися серед активних ентузіастів, новачків, 

людей з фізично-важкою роботою, а також тих, хто бажає підтягнути фор-

му або схуднути. 

Виклад основного матеріалу. Склад препаратів спортпіта, повністю 

розраховуються і тестуються вченими в галузі спортивної медицини в ла-

бораторіях брендів-виробників. Головне завдання – це допомога в поліп-

шенні поставлених атлетом спортивних цілей, за умови поєднання зі зви-

чайним раціоном харчування і активними тренуваннями.  

Основними категоріями спортпіта є: протеїн, гейнери, жироспалюва-

чі, бустери, вітаміни та мікроелементи, амінокислоти та добавки для пок-

ращення праці суглоб. Кожна з добавок має особливий склад та вплив на 

організм. Так протеїн – це суміш, в основі якої є білок, що сприяє зростан-

ню м’язів, їх відновленню та зміцненню. Вуглеводно-білкові комплекси – 

гейнери, які заповнюють енерго-заряд, а також використовуються при на-

борі маси. Вагомий пласт становлять жироспалювачі – це припарати, 

спрямовані на активізацію термогенезісної переробки жирового прошарку 

в енергію, при цьому відбувається опрацювання рельєфу і схуднення. Для 

підтримки здоров’я активно вживають вітаміни та мікроелементи. Для ви-

роблення тестостерону існують активатори – бустери. При активних тре-

нуваннях виникають травми, для цього найчастішими допоміжними засо-

бами є формули хондроїтину і глюкозаміну, які сприяють зміцненню суг-

лобово-зв’язкової структури. Нарешті, речовини-анаболіки або амінокис-

лоти (BCAA), які беруть участь практично в усіх процесах організму, і ос-

новна частина спортивного світу вважає, що саме вони є одними з найваж-

ливіших.  

Пояснюється це тим, що м’язова тканина на 35 % складається саме з 

цих 3-х амінокислот: валін, лейцин і ізолейцин. Велика кількість дослі-

джень довели, що саме з ці амінокислоти впершу витрачаються при актив-

ному фізичному навантиженні, і в разі нестачі настає катаболізм (розпад, 

зменшення м'язової тканини, що для бодібілдера в принципі неприйнятно).  

Оскільки білок зі звичайних продуктів повністю засвоюється через кілька 
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годин, але на тренування ми не повинні йти з повним шлунком. На трену-

ванні не повинні відбуватися активні процеси травлення в організмі, так як 

в цей час всі сили організму кинуті на інше – на процеси, пов'язані з дуже 

інтенсивною роботою м'язів. Значить треба завантажуватися білком після 

тренування, але поки ці амінокислоти засвояться, катаболізм вже встигне 

зробити свою справу з м'язами. Як цьому запобігти? Одразу після трену-

вання приймати препарат, що містить ВСАА. Амінокислоти, що містяться 

в потрібній кількості і пропорціях, засвоюються можна сказати момента-

льно, не вимагаючи перетравлення. Також економиться енергія, яка могла 

б піти на перетравлення білка при вживанні звичайних білкових продуктів, 

і ця енергія йде прямо на відновлення м'язів. 

Як відомо, білок – найважливіше поживна речовина в нашому орга-

нізмі, яке виконує величезну кількість функцій. Практично всі в нашому 

організмі складається з білків різної структури і ступеня складності. Про-

теїн є будівельним матеріалом для наших м'язів і є основою їх скорочення. 

Особливе значення протеїн грає в спортивному раціоні, так як будь-який 

спорт має на увазі всілякі фізичні навантаження на організм, які супрово-

джуються активним руйнуванням білкових структур м'язів. Піддаючи свій 

організм важким тренуванням, спортсмен буквально руйнує свої м'язи, то-

му за інтенсивними тренуваннями повинне обов'язково слідувати адекват-

не відновлення, і протеїн покликаний забезпечити оптимальне протікання 

даних процесів. 

Щодо протеїну, то на організм спортсмена він в забезпеченні макси-

мально ефективного відновлення після тренувань і в інтенсифікації зрос-

тання «чистої» м'язової маси.  

Сам протеїн, що надходить в організм з їжею або з білковими добав-

ками, безпосередньо для побудови м'язів не використовується. Потрапля-

ючи в організм, він засвоюється в травній системі, розщеплюючи на аміно-

кислоти, які, в свою чергу, використовуються для формування потрібних 

організму білків. Іншими словами, протеїн для спортсмена – це, перш за 

все, джерело високоякісних амінокислот, які формують м'язову тканину, а 

також беруть участь у всіх життєво-важливих процесах в організмі.  

Для повного розуміння суті спортивного харчування, розглянемо 

плюси і мінуси. До плюсів можна віднести збалансованість; якісність; виро-

бляється таким чином, щоб засвоювався організмом саме тоді, коли це йому 

особливо необхідно; має вигляд, зручний для транспортування з собою.  

До мінусів я б віднесла те, що спортивне харчування не містить всіх 

тих речовин, які потрібні організму для його нормальної життєдіяльності. 

Звідси висновок: звичайна їжа повинна становити більшу частину раціону 

спортсмена, продукти спортивного харчування – меншу. Також ціна на ри-

нку. Потрібно мати досить коштів аби повністю забеспечити себе необхід-

ними препаратами спортивного харчування. 



209 

Чи можна приймати спортивне харчування неспортсменов? Так, без-

умовно, але обережно – без передозування. Тривала надмірна передозу-

вання, як і тривале недоотримання якихось поживних речовин, шкідливо. 

Для фахівця в області спортивного харчування важливо вміти відріз-

няти маркетингові виверти від науково-обґрунтованих даних і визначати 

наукову цінність тієї чи іншої статті. Сфера спортивного харчування до-

сить нова, тому навіть протягом року уявлення про ефективність тієї чи 

іншої добавки можуть змінюватися в діаметрально протилежних напрям-

ках. Класична класифікація добавок ділить їх за ступенем їх ефективності і 

доказовості: «безумовно ефективні» – клас А, «ймовірно ефективні» – клас 

В «безумовно неефективні» – клас С і «недостатньо досліджені» клас D. За 

минулі п'ять років в вихідну класифікацію добавок внесено чимало змін. В 

опис включений ряд новинок, що з'явилися за цей час на ринку спортивно-

го харчування. 

Деякі фахівці можуть не погодитися з окремими даними і їх тракту-

ванням, або з класифікацією тієї чи іншої добавки. Безумовно, запропоно-

вана класифікація та уявлення про ефективність будуть з часом змінювати-

ся, у міру того, як будуть надходити дані нових досліджень. Відзначимо, 

що наша трактування заснована на найостанніших дослідженнях і отрима-

ла хороші рецензії в наукових колах. 

Спортивні добавки можуть містити вуглеводи, білки, жири, мінера-

ли, вітаміни, лікарські трави, ферменти, проміжні продукти метаболізму 

(такі як амінокислоти), різні екстракти рослин. Залежно від результату, що 

досягається застосуванням того чи іншого виду спортивного харчування, 

можна виділити наступні типи добавок: 

• Безумовно ефективні (клас А). Добавки, які забезпечують спорт-

смена необхідною кількістю калорій і / або показують себе ефективними і 

безпечними в більшості проведених досліджень. 

• Ймовірно ефективні (клас B). Добавки, базові дослідження яких пі-

дтверджують теоретичне обгрунтування. Однак потрібно подальше дослі-

дження їх впливу на тренувальний процес і / або спортивні показники. 

• Недостатньо досліджені (клас C). Добавки, заявлені властивості 

яких мають розумне теоретичне обгрунтування, але не підтверджені зна-

чущими дослідженнями. 

• Безумовно неефективні (клас D). Добавки, заявлені властивості 

яких науково не обгрунтовані, і / або спростовані в результаті проведених 

досліджень. 

При консультуванні, фахівець зі спортивного харчування повинен в 

першу чергу оцінити дієту і тренувальну програму спортсмена. Йому слід 

переконатися, що спортсмен дотримується збалансованої дієти і розумно 

підходить до тренувального процесу. Це є основою для побудови ефектив-

ної програми. 

Для застосування можна рекомендувати добавки з першої категорії ( 

«безумовно ефективні»). Якщо спортсмен бере добавку з другої категорії ( 
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«ймовірно ефективні»), йому слід пам'ятати, що ці добавки є в більшій мірі 

експериментальними, а отже, є ймовірність, що потрібні результати не бу-

дуть досягнуті. 

Добавки з третьої категорії ( «недостатньо досліджені») не рекомен-

дуються до застосування, так як немає очевидного доказу їх ергогенних 

властивостей. Проте, якщо спортсмен приймає таку добавку, він повинен 

пам'ятати, що, не дивлячись на наявність теоретичного обґрунтування, 

ефективність даної категорії добавок не підтверджена дослідним шляхом. 

Очевидно, що добавки з четвертої категорії ( «безумовно неефектив-

ні»), не рекомендуються до застосування. 

Висновки. Необхідно пам'ятати, що будь-яка добавка лише допомо-

же організму, роздобути витрачені під час тренаж речовини або активувати 

роботу певних рецепторів. Але, як відомо, здоровий організм - перший 

крок на стежці до спортивних рекордів. Таке харчування часто плутають з 

допінгово-стероїдними препаратами, однак, вони мають різний вплив на 

організм людини. На відміну від стероїдів, продукти спортивного харчу-

вання, що не є заборонененими препаратами в змагальний і тренувальний 

періоди, так як при грамотному прийомі, не завдають шкоди, а, навпаки, 

мають сприятливий вплив на організм.  
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Анотація. У статті визначаються вікові особливості функціональної і 

рухової підготовленості студентів спеціального медичного відділення 1–5 

курсів. У дослідженні взяли участь жінки 1-го курсу (n = 44); 2-го курсу 

(n = 17); 3-го курсу (n = 72); 4-го курсу (n = 43); 5-го курсу (n = 45). Для 

вирішення завдань були застосовані такі методи дослідження: аналіз нау-

кової літератури, педагогічне спостереження, педагогічне тестування; ме-

тод індексів та медико-біологічні методи; для обробки даних – методи ма-

тематичної статистики. 

Ключові слова: жінки, функціональний стан, рухові здібності. 

 

Аннотация. В статье определяются возрастные особенности функ-

циональной и двигательной подготовленности студентов специального ме-

дицинского отделения 1–5 курсов. В исследовании взяли участие женщи-

ны 1-го курсу (n = 44); 2-го курсу (n = 17); 3-го курсу (n = 72); 4-го курсу 

(n = 43); 5-го курсу (n = 45). Для решения задач были использованы такие 

методы исследования: анализ научной литературы, педагогическое тести-

рование, метод индексов та медико-биологические методы; для обработки 

данных – методы математической статистики. 

Ключевые слова: женщины, функциональное состояние, двигатель-

ные способности. 

 

Annotation. The article specifies the age-specific features of the 

functional and motor preparedness of the students of the special medical 

department of 1–5 courses. In the study, women participated in the first course 
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(n = 44); 2 nd year (n = 17); 3rd year (n = 72); 4 th year (n = 43); 5th course (n = 

45). To solve problems, such research methods were used: analysis of scientific 

literature, pedagogical testing, method of indices and medical and biological 

methods; for data processing - methods of mathematical statistics. 

Keywords: women, functional condition, motor abilities. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. Фізичні вправи були і за-

лишилися основним засобом у зміцненні здоров'я людини, а також посіда-

ють провідне місце у боротьбі з багатьма хворобами. Видатний вчений-

фізіолог І. П. Павлов стверджував: «Людина найвищий продукт природи, 

але для того щоб отримати насолоду від скарбів природи, людина має бути 

здоровою, сильною та розумною». Порушення функцій тих чи інших сис-

тем і органів впливає на функціональну діяльність нервової системи, сер-

цево-судинної системи, процеси обміну речовин, сприяє погіршенню зага-

льного стану здоров'я, зниженню фізичної та розумової працездатності та 

творчих можливостей студентів. Традиційна система фізичної підготовки 

студентів спеціального медичного відділення є малоефективною і потребує 

застосування нових форм, методів, засобів під час проведення як обов'яз-

кових, так і самостійних навчальних занять з фізичного виховання, так як 

недостатня психофізична підготовка позначається на дієздатності майбут-

ніх фахівців, призводить до зростання захворюваності та травматизму Фі-

лінков В. І. (2002). 

В зв’язку з цим, стало актуально вивчення особливостей функціона-

льного розвитку студентів 1-5 курсів спеціального медичного відділення. 

Аналіз  останніх досліджень і публікацій Основні закономірності, 

властиві загальній теорії, методиці та практиці фізичного виховання студе-

нтів достатньо повно були викладені в роботах (Булич Е. Г. 1986; Дубо-

гай О. Д., 1995; Тарасенко М. Н. 1976). Наступні дослідники привертали 

увагу питанню розвитку постави людини, фізичного виховання, та 

пов’язаних з цією проблемою патологій [7, 8, 10, 14]. Науково-технічний, 

соціальний і матеріальний прогрес суспільства висунув нові, несподівані 

проблеми. Неухильно росте частота хвороб, що вражають серцево-

судинну, дихальну, нервову, опорну й травну системи й речовин, що по-

рушують обмін. Питання про фізіологічний вплив на людину фізичних 

вправ, актуальні проблеми сучасної спортивної медицини й медичні аспек-

ти у своїх роботах розглядали [5, 13, 15, 16] і інші розглядають питання 

адаптації функції кровообігу до м’язової діяльності на різних етапах онто-

генезу, їхні шляхи й механізми, вплив фізичних вправ на працездатність і 

здоров’я людини, актуальні проблеми вікової фізіології. 

Таким чином, необхідні додаткові відомості з питання визначення 

впливу вікових особливостей на серцево - судинну, дихальну і рухову сис-

тему жінок 18-22 років спеціальної медичної групи. 

Мета дослідження: визначити вікові особливості функціональної і 

рухової підготовленості студентів спеціального медичного відділення ви-

щих навчальних закладів. 
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Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь жінки 1-го курсу 

(n = 44); 2-го курсу (n = 17); 3-го курсу (n = 72); 4-го курсу (n = 43); 5-го 

курсу (n = 45). Були застосовані такі методи дослідження: аналіз наукової 

літератури, педагогічне спостереження, педагогічне тестування; метод ін-

дексів та медико-біологічні методи; для обробки даних – методи матема-

тичної статистики. Для вирішення поставлених завдань був проведений 

констатувальний експеримент, який дозволив визначити вікові особливості 

начального рівня функціонального стану і рухової підготовленості серед 

жінок (18–22 років). Було організовано по 1 групі на кожному курсі, що 

склало 5 дослідних груп. Навчальні заняття проводили в дослідних групах 

відповідно розкладу ВНЗ двічі на тиждень. У програму тестування ввійш-

ли загальновідомі тести Сергієнка Л. П. (2001): стрибок у довжину з місця 

(см), біг 2400 м (с). Для оцінки функціонального стану були використані 

проби Руф’є, Штанге, Генчі (Романенко В. А., 1999). 

Результати дослідження представлені в таблиці 1, 2. У студентів 1–

2-го курсів (жінки) спостерігається статистично достовірна динаміка пока-

зників функціональної і рухової підготовленості. Так, у 19 років спостері-

гається  значне покращення проб Штанге, швидкісно-силові здібності 

(Р < 0,05). Показники індексу Руф’є, затримки дихання на видиху, статична 

рівновага, подолання дистанції на загальну витривалість  не змінюються.  
 

Таблиця 1 – Порівняний аналіз функціональної і рухової підготовле-
ності студентів спеціального медичного відділення 1–5-го курсів 

Курс 
Статистичні 

показники 

Показники 

Функціональні проби Рухові здібності 

Руф’є Штанге Генчі Ромберг СДМ 
Біг 

(2400м) 

1 
Х 14,09 37,55 33,91 7,34 162,84 16,39 

s 0,5 1,29 1,10 0,38 3,07 1,09 

2 

Х 14,19 41,82 36,35 6,18 171,24 15,79 

s 0,81 1,69 1,72 0,78 2,43 0,29 

t 0,11 2,01 1,20 1,35 2,14 0,53 

2 
Х 14,19 41,82 36,35 6,18 171,24 15,79 

s 0,81 1,69 1,72 0,78 2,43 0,29 

3 

Х 13,77 42,86 34,25 4,05 169,33 16,92 

s 0,52 0,96 0,97 0,26 1,34 0,18 

t 0,43 0,54 1,07 2,59 0,69 3,33 

3 
Х 13,77 42,86 34,25 4,05 169,33 16,92 

s 0,52 0,96 0,97 0,26 1,34 0,18 

4 

Х 16,06 40,81 35,91 11,12 164,05 16,18 

s 0,82 1,39 1,25 1,63 3,93 0,44 

t 2,36 1,21 1,05 4,27 1,27 1,54 

4 
Х 16,06 40,81 35,91 11,12 164,05 16,18 

s 0,82 1,39 1,25 1,63 3,93 0,44 

5 

Х 14,44 44,98 32,1 4,00 166,1 17,0 

s 0,50 1,80 1,16 0,36 1,87 0,18 

t 2,68 2,30 3,18 18,58 1,07 3,80 
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У жінок 20 років спостерігається значне погіршення результатів тес-

ту Купера та Ромберга (4,1 с), (Р < 0,05). Зареєстровані результати індексу 

Руф’є, затримки дихання, стрибока у довжину з місця – без змін.  

У студенток 4–5 курсів  відбуваються істотні зміни практично за всі-

ма показниками дослідження. Так, у 22 роки спостерігається значне погір-

шення тесту індексу Руф’є (14,4 –«задовільно»), проби Генчі , тесту Купе-

ра (17 хв), та Ромберга (Р < 0,05). Це свідчить, що з віком у жінок просте-

жується чітка тенденція до погіршення більшості показників серцево-

судинної системи, подолання гіпоксії та дистанції 2400 м. Стрибок у дов-

жину з місця – без змін. 

Згідно з отриманими показниками індексу Руф’є з віком у студентів 

1–5-го спеціального медичного відділення збільшується кількість студен-

тів з результатом оцінювання «погано». Результати наведені в таблиці 2. 
 

Таблиця 2 – Показники індексу Руф’є студентів спеціального медич-

ного відділення 1–5-го курсів 

Курс 

(кількість 

чоловіків)  

«Погано» –  

серцева 

недостатність 

високого ступеню 

«Задовільно» –  

серцева 

недостатність 

середнього ступеню 

«Добре» –  

гарне серце 

«Дуже добре» –  

дуже гарне 

серце 

Атлетичне 

серце 

I курс 

(18 лет)  
34,1 54,5 11,4 0 0 

II курс 

(19 лет) 
41,1 47,1 11,8 0 0 

III курс 

(20 лет) 
33 46,5 20,5 0 0 

IV курс 

(21год) 
60,5 30,2 9,3 0 0 

V курс 

(22 года) 
33,4 55,5 11,1 0 0 

 

Висновки. Результати досліджень показали, що з 1-го по 5-й курси 

спеціального медичного відділення збільшується кількість студентів з по-

казником серцевої недостатності високого ступеня. 

У жінок 18–22 роки  характерна періодизація рухових здібностей 

і функціональних показників. Згідно зі статистичними даними, у 22 роки 

спостерігається значне погіршення показників серцевої і дихальної систем 

організму, статичної рівноваги, витривалості. 

Перспективою подальшого розвитку є визначення особливостей ста-

новлення функціонального стану і рухової підготовленості чоловіків  спе-

ціального медичного відділення 1–5 курсів. 
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Анотація. На основі даних науково-методичної літератури встанов-

лено практично повну відсутність ефективного змісту навчальних програм 

фізичного виховання для студентів з обмеженими можливостями здоров’я 

й слабкою фізичною підготовленістю. Завдання дослідження – обґрунту-

вання доцільності індивідуалізації програм фізичного виховання для сту-

дентів із відхиленнями в стані здоров’я. Узагальнення практичного досвіду 

за допомогою педагогічних спостережень, педагогічний експеримент, пе-

дагогічний контроль, тестування, анкетування, методи математичної ста-

тистики методи дослідження. На основі експериментальних досліджень 

автор обґрунтовує та доводить доцільність упровадження індивідуальних 

оздоровчих програм для студентів із відхиленнями в стані здоров’я й низь-

ким рівнем фізичної підготовленості. Підтверджено, що орієнтація студен-

тів на індивідуалізацію навчального процесу з фізичного виховання вияви-

лась ефективною в прищепленні стійкого інтересу до фізичної культури, 

підвищенні активності й усвідомленості щодо використання її засобів про-

тягом життя. 

Ключові слова: студенти, фізичне здоров’я, фізичне виховання. 
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Аннотация. Индивидуально-дифференцированный подход в физи-

ческом воспитании студентов специальных медицинских групп. На осно-

вании данных научно-методической литературы установлено практически 

полное отсутствие эффективного содержания учебных программ по физи-

ческому воспитанию для студентов с ограниченными возможностями здо-

ровья и низкой физической подготовленностью. Задача исследования – 

обоснование целесообразности индивидуализации программ физического 

воспитания для студентов с отклонениями в состоянии здоровья. Обобще-

ние практического опыта путм наблюдений, педагогический эксперимент, 

педагогический контроль, тестирование, анкетирование, методы математи-

ческой статистики методы исследования. На основании эксперименталь-

ных исследований автор обосновывает целесообразность внедрения инди-

видуальных оздоровительных программ для студентов с отклонениями в 

состоянии здоровья и низким уровнем физической подготовленности. По-

дтверждается, что ориентация студентов на индивидуализацию учебного 

процесса по физическому воспитанию оказалась эффективной в воспита-

нии стойкого интереса к физической культуре, повышения активности и 

сознательности в использовании е средств на протяжении всей жизни. 

Ключевые слова: студенты, физическое здоровье, физическое воспи-

тание. 

 

Annotation. An individually-differentiated approach in physic education 

of students of  special medical groups. On the basis of scientific literature a 

practically compete absence of an effective contents of physical education 

programs for students with health limitations and low physical fitness. The 

purpose Substantiation of process of individualisation study in physical 

education of the students with low health. Generalization of practical experience 

by means of pedagogic observation, pedagogic experiment, pedagogic control, 

testing, questioning, methods of mathematical statistics. On the basis of 

experimental researches the author has been comprehensively arguing 

expediency of application of the individual programs for the students with health 

limitations and low physical fitness. It has been discovered that student’s the 

orientation on individualisation activating their movement regime turned out to 

be efficient in developing stable interest to physical culture, increase of activity 

and its conscious use throughout the life. 

Key words: students, physical health, physical training. 

 

Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх 

досліджень. Потреба в здоров’ї є базовою потребою кожного живого орга-

нізму, та людини зокрема, без задоволення якої неможлива самореалізація 

особистості: хворі люди не в змозі думати й діяти, не відволікаючись на 

свій стан здоров’я та пов’язані з ним проблеми [3]. 

Фізичне виховання у вищому навчальному закладі – один із небага-

тьох особистісно орієнтованих предметів, на відміну від професійно орієн-

тованих інших. Особливість цієї дисципліни полягає в об’єднанні психіч-
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ного та фізичного здоров'я, хоча об’єктивно вона спрямована на біологічну 

сферу людини. Звідси – специфіка завдань цієї дисципліни, серед яких – 

збереження й зміцнення здоров’я студентів та розвиток функціональних 

можливостей організму [1]. 

Особливого значення фізичні вправи набувають для людини з відхи-

леннями в стані здоров’я. Тому дуже важливо організувати заняття фізич-

ною культурою так, щоб запобігти утворенню «порочного кола» [4], яке 

полягає в тому, що рухова недостатність призводить до погіршення функ-

ціонального стану організму, а внаслідок цього до порушення здатності 

витримувати фізичні навантаження, які так необхідні для досягнення оздо-

ровчого ефекту. Складається парадоксальна ситуація: організм потребує 

фізичних вправ, але, не виконуючи їх, утрачає здатність до рухової діяль-

ності [5]. 

Саме така ситуація спостерігається в студентів, зарахованих за ста-

ном здоров’я до спеціальних медичних груп (СМГ). Це підтверджується 

тим, що понад 50 % таких студентів мають низький рівень фізичної підго-

товленості, при цьому в більшості студентів цієї категорії знижена або від-

сутня мотивація до занять фізичною культурою. 

Основна причина такого стану, на наш погляд, полягає у відсутності 

єдиної державної програми, яка б передбачала диференціацію характеру 

вправ і навантажень, запропонованих для студентів із різними захворю-

ваннями, а також стимулювала студентів до занять фізичним вихованням. 

Завдання дослідження – обґрунтувати доцільність індивідуалізації 

оздоровчих програм фізичного виховання для студентів із відхиленнями в 

стані здоров’я. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих ре-

зультатів дослідження. На думку автора, процес фізичного виховання 

студентів СМГ повинен мати корекційний характер зі спрямованим впли-

вом з урахуванням порушень у стані здоров’я. Теоретичні аспекти корек-

ційного підходу розроблені й широко використовуються в спеціальній 

педагогіці [2, 8]. 

У практиці вузівського фізичного виховання принцип корекційної 

спрямованості, на жаль, не дістав широкого застосування, існує низка ро-

біт, які обґрунтовують доцільність реалізації цього принципу в шкільній 

фізичній культурі [7]. 

Важливо, щоб процес корекції фізичної підготовленості для студен-

тів СМГ був особистісно важливим. Реалізація особистісно орієнтованого 

підходу [6] може здійснюватися через застосування індивідуальних про-

грам, у розробленні яких за запропонованим викладачем алгоритмом без-

посередню участь повинні брати студенти. 

Залучення студентів до складання программ індивідуальної корекції 

«для себе» приведе до мотивації занять фізичним вправами з чітким усві-

домленням поставленої мети й шляхів її досягнення. Крім того, у процесі 

роботи над програмою виникає потреба отримання необхідних для цього 
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знань, що спонукає до саморозвитку, стимулює до самостійної роботи над 

інформаційними джерелами. 

Алгоритм складання індивідуальної програми корекції фізичної під-

готовленості являє собою процес, який складається з п’яти єтапів: діагнос-

тичного, теоретичного, цільового, практичного й контролюючого. 

Діагностичний єтап передбачає детальне обстеження та оцінку здо-

ров’я, фізичної й теоретичної підготовленості студентів, що включає дані 

медичного обстеження (діагноз захворювання, показання та протипоказан-

ня до різних видів фізичних вправ, антропометричні вимірювання, рівень 

фізичного здоров’я); результати педагогічного тестування (оцінка розвитку 

кондиційних і координаційних Карпюк І., 2013 Педагогічні технології на-

вчання фізичної культури фізичних якостей, а також рівня теоретичних 

знань із фізичної культури); результати психологічного й педагогічного 

тестування та опитування. 

Цей єтап уключає індивідуальне обговорення зі студентом результа-

тів діагностики: аналіз отриманих результатів, виявлення причин, які зава-

жають студенту поліпшувати фізичну підготовленість, фізичне здоров’я та 

психологічний стан, усвідомлювати необхідність індивідуальної програми 

для покращення свого фізичного стану. 

Теоретичний етап передбачає забезпечення студента інформацією й 

методичними вказівками, необхідними для ознайомлення з особливостями 

захворювання та перспективами корекції функціональних можливостей. 

Цільовий єтап уключає постановку студентам реальної особистої ме-

ти з корекції фізичної підготовленості з урахуванням виявлених відхилень 

у стані здоров’я. 

Практичний єтап уключає комплекси фізичних вправ на корекцію, 

які призначені для розвинення тих чи інших фізичних якостей з урахуван-

ням вихідних показників фізичної підготовленості, рівня здоров’я й харак-

теру захворювання або його наслідків; рекомендації щодо профілактики 

захворювань, ведення здорового способу життя (харчування, чергування 

роботи та відпочинку, відмови від згубних звичок тощо); засоби забезпе-

чення комфортності проведення корекційної роботи; належний психологі-

чний клімат, матеріально-технічне забезпечення, правила виконання фізи-

чних вправ (причини й засоби запобігання травмам; обмеження деяких ви-

дів рухової активності через захворювання). 

Контролюючий єтап передбачає порівняння результатів, отриманих у 

ході поточного результату та самоконтролю, із вихідними даними, показує 

успішність або недоліки проведеної роботи. 

Суттєве значення для розроблення й реалізації таких програм має 

комплекс інформаційних і методичних засобів. 

Розроблений нами комплекс включає: 

– робочу навчальну програму з фізичного виховання для студентів 

спеціальних медичних груп ДДМА, яка складаеться з розділів: дихальна 

гімнастика, коректувальні вправи, гімнастика, оздоровчий біг і ходьба, 

спортивні й рухливі ігри, професійно-прикладна фізична культура, теоре-
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тичний курс, який уключає лекції та бесіди за основною програмою, мето-

дичні консультації, розроблені спеціально для студентів СМГ; 

– щоденник самоконтролю та медико-педагогічного обліку ефектив-

ності занять фізичною культурою; 

– контрольно-нормативний блок, який дає змогу актуалізувати фіз-

культурне самовиховання студентів, оцінювати теоретичну та методичну 

підготовленість студентів, уміння складати й проводити комплекс ранкової 

гігієнічної гімнастики, комплекс корегувальних вправ з урахуванням влас-

ного захворювання, комплекс вправ професійно-прикладного фізичного 

виховання з урахуванням власного діагнозу. 

Експериментальна перевірка ефективності корекції фізичної підгото-

вленості студентів СМГ із використанням індивідуалізації застосовувалась 

на протязі 5 років. За цей час в експерименті щороку брали участь 

48 студентів. 

Оцінювання фізичного здоров’я проводилось із використанням у ди-

наміці експрес-діагностики Г. Л. Апанасенка, Р. М. Баєвського й ін. Для 

оцінки функціонального стану серцево-судинної системи застосовували 

тест Руф’є, дихальної системи – проби Генчі та Штанге, розраховували ди-

наміку ЖЄЛ; нервової системи – проба Ромберга. На кожному занятті ви-

мірювали частоту серцевих скорочень (ЧСС). 

Оцінювання психоемоційного стану проводили на основі психологі-

чного тестування за методикою «Самопочуття–активність–настрій (САН)». 

На початку та в кінці навчального року здійснювали соціологічне опиту-

вання, спрямоване на вивчення динаміки ставлення студентів до занять фі-

зичним вихованням. 

При оцінюванні фізичної підготовленості застосовували контрольні 

вправи для різних м’язових груп, стрибки в довжину з місця; 12-хвилинний 

тест ходьби й бігу Купера, а також інші вправи, передбачені модульним 

контролем. 

Для кількісної оцінки корекційних програм ми сформували експери-

ментальну групу (N = 86) і групу порівняння (N = 92) та проводили дослі-

дження протягом двох навчальних років. 

Результати дослідження показали, що застосування індивідуальних 

програм, які розроблялися за безпосередньою участю студентів, дало змогу 

значно покращити стан їхньої кондиційної підготовленості. Так, до закін-

чення ІIІ курсу в цих студентів поліпшилися показники витривалості – 

найважливішої для створення потенціалу здоров’я якості. Якщо в тесті Ку-

пера у контрольній групі покращення результатів становив 16,3 %, то в ек-

спериментальній –24,2 % при достовірності р 0,01. 

Зросла силова витривалість при виконанні тесту силових вправ. Так, 

у підніманні-опусканні тулуба в сід у контрольній групі – на 15 разів (42,3 

%), в експериментальній – на 24 рази (48,4 %); у згинанні-розгинанні рук в 

упорі лежачи в контрольній групі – на дев’ять разів (41,7 %), в експериме-

нтальній – на 11 разів (42,5 %); у підтягуванні в контрольній групі резуль-

тати не зросли, а в експериментальній виросли на чотири рази (58,5 %). 
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Хоча переважно показники статистичної достовірності були менше р0,01, 

слід відзначити, що середньостатистичні результати в силовій витривалос-

ті могли б бути вищі, якби певній категорії студентів навантаження такого 

виду не були протипоказані. 

Координаційні можливості, які проявлялися в статичній рівновазі 

(проба Ромберга), у студентів IІІ курсу значно покращилися як стосовно 

вихідних показників, так і порівняно з контрольною групою. Якщо після 

закінчення ІI курсу різниця в утриманні рівноваги становила 2 с, то на ІІ 

курсі досягла 19 с (р 0,01). 

Відзначено також, що в результаті занять за індивідуальною програ-

мою покращився психоемоційний стан студентів. Вихідні дані студентів ко-

нтрольної групи відповідали хорошій активності, а в експериментальній до-

мінував мінливий психоемоційний стан. У студентів експериментальної 

групи в ході дослідження відзначено зростання показників самопочуття, ак-

тивності, настрою. У респондентів контрольної групи спостерігалося незна-

чне покращення самопочуття й настрою, але водночас знизилась активність. 

Значно виріс рівень знань у сфері оздоровчої фізичної культури й 

здорового способу життя в студентів СМГ, які займалися за експеримента-

льною методикою протягом чотирьох семестрів. Це пояснюється тим, що 

для виконання завдань, які передбачені в теоретичному блоці навчальної 

програми, незначному за обсягом, студенти експериментальної групи під 

час роботи над індивідуальною програмою, розробленою викладачем, і 

програмою «для себе», складеною самостійно, вимушені були багато часу 

займатися самостійно, на відміну від студентів контрольної групи, яким 

виконання таких завдань не передбачалось. 

Висновки. Для корекції відхилень у фізичній підготовленості студе-

нтів, зарахованих за станом здоров’я до СМГ, організація фізичного вихо-

вання повинна ґрунтуватися на особистісно орієнтованому підході. 

Особистісно орієнтований підхід може реалізуватися залученням до 

розроблення індивідуальних програм занять безпосередньо студентів СМГ, 

що приведе до чіткого усвідомлення ними мети занять і способів її досяг-

нення. 

Зміст кожного єтапу складання індивідуальної програми корекції фі-

зичної підготовленості студентів СМГ повинен визначатись особисто сту-

дентом під керівництвом викладача, виходячи з індивідуальних відхилень 

у стані здоров’я й фізичної підготовленості. 

Для оптимізації процесу корекції фізичної підготовленості із засто-

суванням індивідуальних програм доцільно використовувати інформаційні 

засоби: методичні вказівки, контрольно-нормативні тести, комп’ютерні 

програми тощо. 

У результаті проведення експериментального дослідження доведено, 

що застосування індивідуальних програм, які розроблені за участю студен-

тів, не тільки забезпечує суттєве підвищення фізичної підготовленості й 

стану здоров’я, але й сприяє покращенню психологічного стану та підви-

щенню теоретичної грамотності. 
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Анотація. Актуальність статті зумовлена потребою у гармонійному 

фізичному розвитку молоді, підвищенню розумової та фізичної працездат-

ності,  формуванню основних рухових умінь і навичок, необхідних для 

освоєння майбутньої професії . 

Метою фізичного виховання майбутніх фахівців у ВНЗ є «формуван-

ня фізичної та психофізичної надійності організму до професійної діяльно-
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сті, а також фізичної, духовної та професійної культури, підвищення ресу-

рсів здоров’я як системи цінностей, що активно і довготерміново реалізу-

ються у здоровому способі життя, а також здатності застосовувати її у со-

ціально-професійній, фізкультурно-спортивній та професійній діяльності». 

Ключові слова: рухова активність, фізичне виховання, спеціальні ме-

дичні групи, здоровий спосіб життя. 

 

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена потребностью в гар-

моничном физическом развитии молодежи, повышению  умственной и фи-

зической работоспособности, формированию основных двигательных уме-

ний и навыков, необходимых для осваивания будущей профессии. 

Целью физического воспитания будущих специалистов в ВУЗе есть 

формирование физической и психофизической надежности организма к 

профессиональной деятельности, а также физической, духовной и профес-

сиональной культуры, повышению ресурсов здоровья как системы ценнос-

тей, которые активно долгосрочно реализуются в здоровом образе жизни, а 

также в способности использовать их в социально-профессиональной, фи-

зкультурно-спортивной и профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: двигательная активность, физическое воспитание, 

специальные медицинские группы, здоровый образ жизни. 

 

Annotation. The relevance of the article is conditioned by the need for 

harmonious physical development of youth, increased mental and physical 

capacity, the formation of the basic motor skills and skills necessary for the 

development of the future profession.  

The purpose of physical education of future specialists in higher 

educational institutions is the formation of physical and psychophysical 

reliability of an organism to professional activity, as well as physical, spiritual 

and professional culture, increase of resources of health as a system of values, 

actively and long-term implemented in a healthy way of life, as well as ability 

apply it in social, professional, sports, and professional activities.          

Key words: motor activity, physical education, special medical groups, 

healthy lifestyle. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Соціально-

економічна, екологічна й демографічна ситуація в Україні привели до зна-

чного зниження рівня здоров'я всіх груп населення, особливо дітей, підліт-

ків і молоді. Стан здоров'я підростаючого покоління катастрофічного погі-

ршується. Понад 75 % студентів  мають відхилення в стані здоров'я через 

хронічні захворювання, 50 % – незадовільну фізичну підготовленість. Ха-

рактерними явищами стали гіподинамія, шкідливі звички, недбале став-

лення до власного здоров'я, відсутність пріоритету здоров'я і мотивації ве-

сти здоровий спосіб життя. Радикально змінити ситуацію на краще за ра-

хунок наявної в країні традиційної системи охорони здоров'я, загальної 
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освіти практично неможливо через відсутність необхідного фінансування 

на їхній розвиток. 

Особливо зараз різко зросла потреба в реабілітаційних діях з викори-

станням рухової активності. Фізичну підготовку необхідно розглядати як 

економічно найдоцільніший та найефективніший спосіб профілактики та 

лікування захворювань, зміцнення генофонду нації, розв'язання багатьох 

соціальних проблем. Сьогодні ми бачимо, що дві третини захворювань по-

в'язані із порушенням способу життя, які можуть бути усунуті волею і ро-

зумом людини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв`язання даної проблеми.  Наукові шукання в цьому напрямку не при-

пинились, про що свідчать праці Г. Апанасенка (2006), В. Ареф`єва (1999), 

О. Дубограй (1995), В. Завацького (1995), Т. Круцевич (1996–2006), 

М. Рипи (1988), В. Язловецького (1991) та ін. Сучасні дослідження у меди-

цині, фізичній культурі і спорті сприяли розвитку нового етапу у фізично-

му вихованні  ослаблених дітей та молоді. 

Мета дослідження. На основі вищезгаданих літературних джерел 

здійснити аналіз системи фізичної підготовки студентів спеціальних меди-

чних груп у ВНЗ та визначити особливості цього процесу, з метою зміц-

нення здоров`я, сприяння гармонійному фізичному розвитку та загарту-

ванню організму, підвищення розумової та фізичної працездатністю,  фор-

мування основних рухових умінь і навичок, необхідних для освоєння май-

бутньої професії і виховання у студентів потреби займатися фізичною ку-

льтурою протягом усього життя. 

Завдання дослідження. Узагальнюючи літературні джерела, показа-

ти особливості занять зі студентами СМГ, озброїти їх системою знань з 

валеології,  основам самоконтролю, розповісти про роль фізичних вправ 

для здоров'я , вмотивувати до здорового способу життя. 

Виклад основного матеріалу. Основною причиною захворюваності 

з тимчасовою втратою працездатності, інвалідності та смертності населен-

ня є хронічні неінфекційні захворювання (серцево-судинні, шлунково-

кишкові тощо), які набули значного поширення не тільки серед дорослого 

населення, але й підростаючого покоління. В останні роки спостерігається 

чітка тенденція новоутворень, захворювань ендокринної системи, органів 

травлення у молоді, це пояснюється тим, що досі немає надійних матеріа-

лів донозологічної діагностики та радикальних заходів діагностики й ради-

кальних засобів лікування такої патології. Класична технологія масової 

медичної допомоги населенню — виявлення хворих і їх лікування – не-

спроможна зупинити неймовірне зростання хронічних неінфекційних за-

хворювань. Вихід із цієї критичної ситуації, як свідчить досвід багатьох 

країн світу, може бути забезпечений підвищенням опірності організму до 

навколишнього середовища та оздоровлення самого середовища, адже в 

структурі факторів, що формують здоров'я, на них припадає 70% і більше 

(В. А. Шаповалова, 1994). 
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Основні засоби зміцнення та збереження здоров’я – це фізична куль-

тура, загартування, раціональне харчування, відмова від шкідливих звичок, 

аутотренінг, фітотерапія тощо. Найважливішим реальним важелем зміц-

нення та збереження здоров'я дітей та підлітків є оптимальна рухова акти-

вність, яка формується з раннього дитинства й закріплюється в школі та 

сім’ї. 

Кожне захворювання уражає весь організм, а головним чином пев-

ний орган або систему (в зв’язку  з цим розрізняють хвороби серцево-

судинної, дихальної систем, травлення, нирок, опорно-рухового апарата, 

центральної нервової системи і т. ін.). Тому в організмі як у період захво-

рювання, так і після нього виникає ситуація «слабкої ланки» (Е. Г. Булич). 

У зв'язку з цим використовувані лікувально-профілактичні засоби необхід-

но дозувати таким чином, щоб вони викликали реакцію, що не перевищує 

можливості найбільш уразливого органа. Природно, що при цьому інші 

функціональні системи значною мірою перебувають у стані недованта-

ження. Ось чому особливе значення для забезпечення максимальної ефек-

тивності фізичного виховання молоді спеціальної медичної групи набува-

ють спеціальні фізичні вправи, здатні за механізмом регуляторного ефекту 

забезпечити не рівномірну, а спрямовану дію м’язової діяльності на орга-

нізм. Особливості фізичною виховання курсантів, які перенесли ту чи іншу 

хворобу, передусім повязані із специфікою фізичних вправ, що забезпечу-

ють необхідні регуляторні ефекти. 

Відсоток захворювань пов`язаних з порушенням обміну речовин в 

останні десятиріччя становить більшу частину всієї патології серед молоді. 

Згідно з даними Д. В. Колесова (1983), Ю. Г. Васіна (1989), надмірна вага 

тіла спостерігається тепер у 10–15 % студентів, і захворюваність їх у сере-

дньому на 15 % вища студентів з нормальною вагою.  Окрім цього, на тлі 

порушення обміну речовин розвиваються хвороби, які уражають інші сис-

теми організму (серцево-судинну, центральну нервову систему) й суттєво 

порушують фізичну і розумову працездатність юнаків та дівчат. Основне 

значення серед різних видів порушення обміну речовин в молоді належить 

ожирінню, цукровому діабету, гіпер- і гіпотереозу. Всі ці хвороби за меха-

нізмом свого розвитку пов'язані з порушенням ендокринних регуляторних 

функцій – ендокринопатії. 

Незважаючи на сприятливий характер найбільш поширеної форми 

ожиріння, її розвиток призводить до значних структурних і функціональ-

них порушень в організмі. Надмірна вага тіла ускладнює рухову активність 

молоді, призводить до зниження пропріорецептивної чутливості і послаб-

лює діяльність центральної нервової системи (ЦНС). Унаслідок цих змін 

знижується трофічний вплив ЦНС на життєдіяльність всіх систем організ-

му й особливо скелетних м’язів. У свою чергу це приводить до порушення 

будови тіла, постави, погіршує функціональний стан серцево-судинної і 

дихальної систем, знижує адаптацію їх до фізичних навантажень. Розвиток 
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ожиріння, таким чином, супроводжується формуванням своєрідного «по-

рочного кола» в регуляції функцій: збільшенням маси тіла утруднює рухо-

ву активність і погіршує адаптацію організму до умов м'язової діяльності, а 

це сприяє подальшому прогресуванню патологічного процесу (О. Г. Булич, 

1986). В оцінці зниження ожиріння слід мати на увазі, що навіть незначний 

його ступінь є одним із небезпечних факторів ризику для захворювань у 

більш зрілому віці: атеросклерозом, гіпертонічною хворобою з її грізним 

ускладненням – інфарктом міокарда, нирок, інсультом головного мозку. 

Вирішальне значення для нормалізації порушеного обміну речовин 

при ожирінні має фізична підготовка. Заняття фізичними вправами, з одно-

го боку, і загартування – з другого, чинять засоби, здатні позитивно впли-

вати не тільки на симптоматику й перебіг патологічного процесу, але й на 

його патогенез. Треба мати на увазі, що значна рухова активність підвищує 

енергетичні витрати організму й сприяє зниженню підвищеного апетиту, 

тим самим обмежується надходження надмірної кількості харчових речо-

вин в організм. 

Патогенетичний вплив занять фізичними вправами на організм з 

ожирінням виявляється також у підвищенні рівня трофічної дії ЦНС завдя-

ки ввімкненню моторно-вісцеральних рефлексів. Перебудова регуляції 

внутрішніх органів, систем кровообігу й дихання поліпшує адаптацію ор-

ганізму до умов м'язової діяльності, що, у свою чергу, допомагає розірвати 

«порочне коло», яке лежить в основі захворювання. 

Гіпер- і гіпотертиреотоксікоз. У зв'язку з екологічною кризою, чор-

нобильською трагедією серед  молоді стали більш поширеними захворю-

вання щитоподібної залози. Функціональна активність щитоподібної зало-

зи залежить від вмісту в ній йоду (у щитоподібній залозі є 15 із 25 мг йоду, 

що міститься в організмі дорослої людини), а також від діяльності гіпофі-

за, центральної нервової системи (гіпоталамуса ретикулярної формації) й 

особливо від функціонального стану вегетативної нервової системи. Збу-

дження симпатичної частини цієї системи підвищує функціональну актив-

ність залози, а парасимпатичної призводить до протилежної дії – зниження 

гормоноутворювальної функції залози. Гормони щитоподібної залози (ти-

роксин і трийодтиронін) значно впливають на всі види обміну речовин і 

насамперед на енергетичний та основний, посилюють витрати вуглеводів, 

жирів і білків, стимулюють функції центральної нервової системи, процеси 

росту й розвитку організму. Гіпофункція щитоподібної залози призводить 

до зниження основного обміну на 30–40 %, у міжклітинних просторах збі-

льшується вміст білків, органи та тканини стають набряклими. У молоді 

виявляється запізнення у рості, відставання в розумовому розвитку, недо-

умство тощо. Гіперфункція щитоподібної залози призводить до тиреото-

ксикозу – базедової хвороби, яка у 80 % випадків розвивається після пси-

хічної травми. Базедова хвороба супроводжується збільшенням щитоподі-
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бної залози, витрішкуватістю, тахікардією, підвищенням основного обміну 

і пов'язаним з цим виснаженням, подразливістю та іншими ознаками. 

При недостатньому надходженні йоду в організм розвивається зоб –

гіпертрофія щитоподібної залози без порушення її функції, але із зниже-

ною продукцією гормонів. Для профілактики цього захворювання в місцях 

ендемічних по зобу додають у їжу невелику кількість йоду (0,08 мг). Най-

частіше йодують сіль. 

Основними ознаками гіпертиреотоксикозу є нейровегетативні син-

дроми (психічна лабільність, психомоторне збудження, частий головний 

біль, значна пітливість, слабкість, підвищена втомлюваність, стійкий де-

рмографізм, втрата ваги тіла, виснажування, тахікардія) (Д. В. Колесов, 

1975). 

Важливою умовою раціонального режиму заняття, праці й відпочин-

ку юнаків і дівчат з ознаками гіпертиреотоксикозу є активний руховий ре-

жим, здатний за рахунок дозованих фізичних навантажень забезпечити 

тренувальний ефект. Систематичні заняття фізичними вправами при гіпер-

тиреотоксикозі необхідні, щоб удосконалити регуляцію вегетативних фун-

кцій і забезпечити трофічний вплив на обмін речовин та енергетичні про-

цеси в тканинах. 

Серед різних фізичних вправ, які використовуються на заняттях зі 

студентами спеціальної медичної групи, особливе значення при порушен-

нях обміну речовин відводиться циклічним вправам малої і середньої інте-

нсивності із залученням до діяльності великих м’язових груп рук, ніг і ту-

луба, ширше слід використовувати активний відпочинок. 

Для студентів з порушенням обміну речовин ендокринного характе-

ру важливо використовувати вправи для м’язових груп, які не залучені до 

роботи. Використання рухових переведень дає змогу «гасити» вегетативні 

реакції (Е. Г. Булич, 1986). Ефект «погашення» вегетативних змін у проце-

сі виконання фізичних вправ забезпечує прискорення відновних реакцій 

кровообігу й дихання, є тією умовою, яка здатна певною мірою зменшити 

навантаження на слабкі ланки регуляції, при цьому збільшуючи величину 

тренувального впливу на обмінні й енергетичні процеси організму.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Майбутньому 

фахівцеві важливо не тільки завчасно й активно готуватися до обраної 

ним професії по спеціальних предметах, але і цілеспрямовано розвивати 

ті фізичні і психічні якості, що визначають успіх у майбутній професійній 

діяльності.           

Поступове підвищення обсягу та інтенсивності фізичного наванта-

ження дає змогу розірвати порочне коло рухової недостатності, змінити 

ставлення молоді до свого здоров'я, сформувати стійку мотивацію до здо-

рового способу життя. 

Недостатня фізична підготовленість майбутніх фахівців до виконан-

ня всього комплексу професійних видів робіт може привести до різномані-
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тних несприятливих ситуацій, що виявляється в обмеженні використання 

таких фахівців або в їх недостатній професійній «віддачі», яка приводить 

до визначених економічних і моральних витрат при підготовці фахівців. 
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 EFFICIENCY OF THE PHYSICAL PROPHYLAXY PROGRAM 

APPLICATION FOR FUNNEL CHEST 

(CLINICAL CASE) 

 

Аннотация. В статье представлены результаты применения кинето-

профилактической программы у детей 5 и 7 лет с воронкообразной дефор-

мацией грудной клетки. Установлено улучшение функционального состо-

яния сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также мышечной вы-

носливости 

Ключевые слова: Кинетопрофилактическая программа, реабилита-

ция, дети, грудная клетка, pectus excavatum. 

 

Annotation. The results of the  physical prophylaxy (kinetoprophylaxy) 

program application for 5 and 7 years old children with funnel chest are 

presented. It has been detected improvement of the functional state 

of cardiovascular and respiratory systems as well as muscular endurance. 

Keywords: Physical prophylaxis (Kinetoprophylaxis), program, rehabilita-

tion, children, chest, pectus excavatum.  

 

Актуальность тематики исследования. Врождённая воронкообраз-

ная («грудь сапожника», pectus excavatum) грудь чаще встречается у детей с 

астеническим типом развития и прогрессирует по мере роста детского орга-

низма, вызывая заметный косметический дефект передней стенки грудной 

клетки [3,6]. Это нарушение отмечается с частотой один ребенок на тысячу 

новорожденных, а по некоторым данным, это даже трое на тысячу [2].  

Воронкообразная деформация грудной клетки является не только ко-

сметическим дефектом, но и ведет к функциональным нарушениям со сто-
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роны сердечно-сосудистой и дыхательной систем [4, 9] .Сужая сагитталь-

ные размеры грудной клетки, деформация смещает сердце, уменьшает экс-

курсию грудной клетки, вызывает дыхательную недостаточность, особен-

но при сочетании лордосколиоза и воронкообразной деформации грудной 

клетки. Костные и хрящевые дефекты снижают защитную и каркасную 

функции грудной клетки. Косметические недостатки приводят к развитию 

выраженных психологических расстройств: дети становятся замкнутыми в 

себе, сторонятся сверстников. Эти обстоятельства отрицательно сказываю-

тся на гармоничном развитии детского организма и социальной адаптации 

больных [7].  

Заболевание является прогрессирующим. У детей школьного возрас-

та отмечается постепенный переход к фиксированному искривлению гру-

дины и ребер, изменяется осанка, появляются нарушения внешнего дыха-

ния и сердечной деятельности, отмечается снижение массы тела, пациенты 

быстро утомляются при ходьбе и беге, нарастает одышка [5, 11, 12]. 

В возрасте 14–16 лет деструктивные изменения хряща еще более вы-

ражены; в хрящевой ткани отмечается выраженная асбестовая дегенерация. 

Выраженность нарушений функций сердечно-сосудистой и дыхате-

льной систем при этом заболевании со временем прогрессирует и возника-

ет необходимость ее радикальной коррекции. 

Наиболее действенным методом лечения является хирургическое 

вмешательство. Показаниями к оперативному вмешательству по поводу 

заболевания являются степень деформации, ее стадия, признаки прогрес-

сирования заболевания и обусловленные ими функциональные нарушения. 

Безусловными показаниями являются деформация II-III степени, стадия 

декомпенсации и субкомпенсации; наличие плоской спины или сколиоза; 

выраженных нарушений гемодинамики и сердечно-легочной недостаточ-

ности [1, 2, 10]. 

В предоперационный период необходимо комплексное применение 

средств и методов кинетотерапии и кинетопрофилактики с целью поддер-

жания функциональности организма ребенка и его скорейшей реабилита-

ции в послеоперационный период. 

Целью предпринятого нами исследования являлось изучение кли-

нической картины врожденной воронковидной деформации грудной клетки 

детей 5 и 7 лет, разработка программы реабилитации с включением методов 

кинетотерапии и кинетопрофилактики и выявление ее эффективности. 

Организация и методология исследования. Исследование было 

проведено с августа 2014 по март 2015 на базе Детского Профилактическо-

го Центра «Pro-Familia», Республика Молдова, г. Кишинева в рамках волу-

нтариата.  

Профилактический Центр «Pro-Familia» оказывает помощь детям с 

нарушениями ОДА, нервной системы, заболеваниями других органов и 

систем, располагает хорошо оборудованными залами для занятий, осна-
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щенные специальным инвентарем. В центре работают врачи, кинетотера-

певты, массажисты, логопеды, психологи и другие специалисты, обеспечи-

вающие комплексный подход в реабилитации детей с различными нару-

шениями.  

В исследовании принимали участие две пациентки в возрасте 5 и 7 

лет с диагнозом воронкообразная деформация грудной клетки. Дети нахо-

дились под наблюдением врача- специалиста. В медицинских картах у де-

тей указывается наличие деформации первой степени в стадии компенса-

ции и результаты наблюдений за динамикой заболевания. На момент учас-

тия детей в педагогическом исследовании не отмечается явного прогресси-

рования заболевания, и вопрос о тактике дальнейшего лечения,  необходи-

мости оперативного вмешательства окончательно не решен. В центр дети 

были направлены с целью общего укрепления организма, повышения ада-

птационных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

профилактики функциональных сдвигов. 

Разработанные индивидуальные программы реабилитации были на-

правлены на решение следующих задач:  

 укрепление скелетной мускулатуры и нормализация осанки,  

 укрепление дыхательной мускулатуры и улучшение функциона-

льности дыхательной системы, 

 улучшение функциональности сердечно-сосудистой системы,  

 формирование адаптационных способностей и общее укрепление 

организма, 

 повышение психо-эмоционального тонуса. 

Программы включали общеразвивающие упражнения, активные и 

пассивные мобилизации, дыхательные упражнения, массаж и методики 

релаксации, игры и спортивно-прикладные упражнения.  

Форма занятий – индивидуальная. Продолжительность занятий сос-

тавляла от 25–30 минут, процедура мас сажа – 20–25 мин. Занятия с детьми 

проводились курсом продолжительностью  шесть недель. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литера-

турных источников, кинетотерапевтические наблюдения, опрос и анкети-

рование, методы функционального обследования (соматоскопия, оценка 

функционального состояния кардиореспираторной системы: функциона-

льная проба с приседанием – Тест – 20 приседаний за 30 с, проба Штанге, 

оценка ЖЕЛ и экскурсии грудной клетки, оценка мышечной выносливос-

ти). Функциональное тестирование проводилось два раза: в начале иссле-

дования для выявления исходного уровня и в конце, для выявления эффек-

тивности разработанной и примененной программы. 

Разработанная нами программа реабилитации пациентов с воронкоо-

бразной деформацией грудной клетки включала следующие мероприятия:  
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 комплексы лечебной и утренней гигиенической гимнастики с 

включением общеразвивающих  и специальных упражнений, методик акти-

вной и пассивной мобилизации, элементов кардиотренировок, стретчинга,  

 дыхательная гимнастика с включением статических и динами-

ческих упражнений, элементов звуковой гимнастики, дыхание с сопро-

тивлением, 

 массаж спины и передней части туловища, 

 формирование навыков правильной осанки.  

Результаты исследования и их обсуждение. При осмотре детей об-

ратили особое внимание на состояние осанки, форму грудной клетки, фор-

му ног и состояние стоп. В результате осмотра было выявлено, что для 

обеих участниц исследования характерно астеническое телосложение, сла-

бо развитая мускулатура, нормальная форма ног и стоп, отмечены характе-

рные изменения грудной клетки (грудная клетка уплощена, края реберных 

дуг приподняты) и осанки (надплечья опущены, живот выпячен, увеличен 

грудной кифоз, склонность к асимметрии). В ходе бесед с родителями бы-

ло выяснено, что обе девочки склонны к простудным заболеваниям,  

Известно, что у детей школьного возраста отмечается постепенный 

переход к фиксированному искривлению грудины и ребер, могут наблю-

даться нарушения внешнего дыхания и сердечной деятельности, снижение 

массы тела, быстрая утомляемость при ходьбе и беге, одышка, сердцебие-

ние при физических нагрузках, плохой аппетит и др. 

В ходе первичного тестирования выяснили, что исследуемые функ-

циональные показатели у детей несколько ниже возрастной нормы. Отме-

тили появление одышки при небольшой нагрузке, сниженную экскурсию 

грудной клетки. Кроме того, у девочек достаточно четко проявляется сим-

птом «парадокса вдоха».  

Выявленные нарушения требуют особого внимания при разработке 

программы реабилитации. 

В сводной таблице представлены первичные и вторичные результаты 

исследования проводимых тестов и функциональных проб. 

Оценка функциональности ССС 

В тесте «20 приседаний за 30 секунд» при первичном исследовании 

полученные показатели соответствуют четырем баллам, что соответствует 

оценке «хорошее состояние ССС». При вторичном тестировании этот по-

казатель улучшился до пяти баллов, что соответствует оценке «отличное 

состояние». 

Аналогичные результаты получены и при проведении пробы Штан-

ге. При первичном тетстировании дети смогли задержать дыхание в сред-

нем на 29,5 сек, что соответствует удовлетворительной оценке. При втори-

чном тестировании этот показатель улучшился в среднем до 33,0 сек, что 

является отличным показателем. 
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При первичном обследовании функциональное состояние сердечно-

сосудистой системы характеризуется как «хорошее» (показатели соответс-

твуют 4 баллам). При вторичном обследовании полученные результаты 

соответствуют 5 баллам, что соответствует оценке  «отлично».  
 

Таблица 1 – Результаты функционального обследования 

№ Тест, ед. изм. 
Результаты, их интерпретация 

Р 
1 иссл. 2 иссл. 

1  «20 приседаний за 30 секунд»  

  ЧСС в покое, 

уд/мин  

 ЧСС после 20 

приседаний, уд/мин 

 восстановление 

пульса после нагруз-

ки, уд/мин 

 баллы 

77,3 

 

117,2 

 

 

86,3 

 

4 

70,2 

 

111,3 

 

 

83,2 

 

5 

< 0,05 

 

< 0,05 

 

 

< 0,05 

2 Проба Штанге, с 29,5 ± 1,4 «Удовлет-

ворительно» 

33,0 ± 1,2 

«Отлично» 

< 0,05 

3 Экскурсия грудной 

клетки, см 

1,2 3,3 < 0,05 

4 Оценка ЖЕЛ, мл 1085,3 1114,2 < 0,05 

 Исследование мышечной выносливости (с) 

  мышцы брюшного 

пресса 

 Мышцы спины 

46,5 

42,4 

«Удовлетворительно» 

74,2 

68,3 

«Отлично» 

< 0,05 

< 0,05 

 

Оценка функциональности дыхательной системы 

Из таблицы следует, что в ходе исследования нам удалось добиться 

увеличения ЖЕЛ в среднем на 28,9 мл. По нашему мнению, это обуслов-

лено как укреплением дыхательной мускулатуры, так и увеличением под-

вижности грудной клетки. 

В ходе исследования выявили, что экскурсия грудной клетки у детей 

при первичном тестировании составила всего 1,2 см, при вторичном уве-

личилась до 3,3 см.  

Оценка выносливости мышц спины и брюшного пресса 

При первичном тестировании результаты исследования выносливос-

ти мышц как спины, так и брюшного пресса  были оценены как удовлетво-

рительные (46,5 и 42,4 с соответственно). При вторичном тестировании эти 

показатели существенно возросли на 26–28 секунд, что позволило их оце-

нить как отличные. 

Следует отметить, что за время участия в исследовании девочки ста-

ли более ловкими, подвижными, овладели новыми двигательными навы-

ками, у них улучшилась осанка. Родители отметили, что дети с удовольст-
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вием занимались не только в реабилитационном центре, но и дома, выпол-

няя утреннюю гимнастику (Рисунок 1).  

 

  

 
 

 

Рисунок 1 – Занятие лечебной гимнастики 

Выводы. Анализ результатов проведенного исследования продемон-

стрировал существенное улучшение показателей функциональности сер-

дечно-сосудистой и дыхательной систем, выносливости мышц туловища у 

детей 5 и 7 лет с воронкообразной деформацией грудной клетки.  

Разработанная кинетопрофилактическая программа может быть ре-

комендована к применению у детей младшего возраста с воронкообразной 

деформацией грудной клетки в целях общего укрепления организма, про-

филактики нарушений осанки, повышения функциональности и адаптив-

ности кардиореспираторной системы, укрепления скелетной мускулатуры, 

а также при подготовке детей к хирургическому лечению. 
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Анотація. У статті досліджено медико-соціальне значення серцево-

судинних захворювань. Проведений аналіз показав, що в Україні зберіга-

ється достатньо висока поширеність хвороб системи кровообігу, яка істот-

но впливає на рівень первинної інвалідизації та смертності працездатного 

населення. Вирішення проблеми, на нашу думку, можливо за рахунок, у 

першу чергу, глобального впровадження профілактичних програм, спря-

мованих на головні модифіковані фактори ризику (високий артеріальний 

тиск, гіподинамія, куріння, підвищена маса тіла, нераціональне харчуван-

ня), та реалізації реабілітаційних стратегій, що охоплюють усі вікові групи.  

Ключові слова: серцево-судинні захворювання, захворюваність, інва-

лідність, фактори ризику, профілактика, реабілітація.  

 

Аннотация. В статье рассмотрено медико-социальное значение сер-

дечно-сосудистых заболеваний. Проведенный анализ показал, что в Укра-

ине сохраняется достаточно высокая распространенность болезней систе-

мы кровообращения, которая существенно влияет на уровень первичной 

инвалидизации и смертности трудоспособного населения. Решение про-

блемы, по нашему мнению, возможно за счет, глобального внедрения про-

филактических программ, направленных на главные модифицированные 

факторы риска (высокое артериальное давление, гиподинамия, курение, 

повышенная масса тела, нерациональное питание), и реализации реабили-

тационных стратегий, охватывающих все возрастные группы.  

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, заболеваемость, 

инвалидность, факторы риска, профилактика, реабилитация. 
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Annotation. The article considers the medical and social aspects of 

cardiovascular diseases. The analysis showed that in Ukraine there are highest 

rates of cardiovascular disease, which significantly affects the level of primary 

disability and mortality of the able-bodied population. Among the risk factors 

contributing to the development of cardiovascular pathology should be allocated 

high blood pressure, insufficient level of physical activity and unbalanced 

nutrition. It should also be noted the lack of comprehensive rehabilitation of 

patients with cardiovascular pathology.  

The solution of the problem, in our opinion, is possible due to the global 

introduction of preventive programs aimed at the main modified risk factors 

(high blood pressure, inactivity, bad habits, overweight, inefficient nutrition), 

and the implementation of rehabilitation strategies covering all age groups. 

Key words: cardiovascular diseases, morbidity, disability, risk factors, 

prevention, rehabilitation. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Захворюваність на 

серцево-судинну патологію осіб працездатного віку залишається серйоз-

ною медико-соціальною проблемою. Протягом останніх 25 років пошире-

ність серцево-судинних захворювань (ССЗ) в Україні зросла утричі, а рі-

вень смертності збільшився на 45 %. Сьогодні за цими показниками Украї-

на посідає одно з перших місць у Європі. Більшість хворих на серцево-

судинну патологію мають першу або другу групу інвалідності, водночас 

хвороби органів кровообігу займають перше місце в структурі загальної 

інвалідності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. Питання поширеності серцево-судинних 

захворювань були предметом досліджень Бідчака А. С., Скворцова Н. В., 

Бачинської І. В., Теренда Н. О., Горбася І. М., Дудник С., Лисунець О. М. 

зі співавт., Дроздової І. В. зі співавт., Іпатова А. В. зі співавт., Лісни-

чої В. М., Гандзюка В. А. та інших вчених. Дослідженням шляхів профіла-

ктики серцево-судинних захворювань займалися Давидова І. В. зі співавт., 

Базилевич А. Я. зі співавт., Гуревич К. Г., Прихода І. В., Руснак І. Т., Голо-

ванова І. А. зі співавт., Клименко В. І. та інші дослідники.  

У своїй доповіді про ситуацію в області неінфекційних захворювань 

в світі (2014) ВООЗ, акцентуючи увагу на значущості ССЗ, наголошує на 

необхідності до 2025 р. домогтися серед іншого відносного скорочення 

поширеності недостатньої фізичної активності на 10 %, скорочення на 

25 % поширеності випадків підвищеного кров’яного тиску, припинення 

зростання числа випадків діабету і ожиріння, відносного скорочення на 

30 % показника поширеності вживання тютюну серед осіб старше 15 років. 

Мета дослідження. Дослідити медико-соціальне значення серцево-

судинних захворювань.  
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Завдання дослідження. Спираючись на літературні джерела оцінити 

поширеність хвороб системи кровообігу, визначити їх вплив на рівень пер-

винної та загальної інвалідизації населення України.  

Виклад основного матеріалу дослідження. ССЗ є основною причи-

ною смерті в усьому світі. За оцінками ВООЗ, у 2012 році від ССЗ померло 

17,5 мільйона осіб, що склало 31 % усіх випадків смерті в світі. З цього чи-

сла 7,4 мільйона осіб померло від ішемічної хвороби серця та 6,7 мільйона 

осіб – у результаті інсульту. Більше 75 % випадків смерті від ССЗ відбува-

ються в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, майже в рівній мірі 

серед чоловіків і жінок [1–6].  

Практично дві третини людей, які отримали інфаркт, вмирають до 

надання їм медичної допомоги. Навіть в тих випадках, коли хворі з інфарк-

том або інсультом мають доступ до сучасних передових методів лікування, 

60% з них помирають або стають інвалідами [5–7], а 20–25 % із них до кі-

нця життя потребують сторонньої допомоги у повсякденному житті. Отже 

для набуття оптимальної самостійності таким пацієнтам необхідна допо-

мога фізичних терапевтів та інших функціональних спеціалістів [8; 9].  

Згідно з представленими в «Statistical Fact Sheet – Populations 2007 

Update» даними, як мінімум 20 мільйонів пацієнтів мають серцеві напади та 

інсульти щороку. У Європейському регіоні ССЗ стають причиною смерті 

понад 4,3 мільйона осіб, що складає майже 48 % усіх смертей. Поширеність 

стенокардії в Європі досягає 20–40 тис. осіб на 1 мільйон населення [10].  

Згідно з даними Американської асоціації серця та аналізу «Heart 

Disease and Stroke Statistics – 2010 Update», кожен третій американець має 

більше одного ССЗ. Коронарна хвороба серця реєструється у 16,8 млн. 

осіб, стенокардія – у 9,8 млн., підвищений артеріальний тиск – у 73,6 млн., 

інфаркт міокарда (ІМ) – у 7,9 млн. Щорічно в США відбувається 1,57 млн. 

госпіталізацій з приводу гострого коронарного синдрому, 5,7 млн. – з при-

воду серцевої недостатності, 6,5 млн. – з приводу інсульту;. кожні 38 се-

кунд від наслідків ССЗ помирає один американець [там само].  

Слід зазначити, що останні 30 років завдяки комплексним профілак-

тичним заходам смертність від ССЗ (в усіх вікових групах) в економічно 

розвинених країнах Західної Європи послідовно знижувалася [11].  

В Україні поширеність ішемічної хвороби серця та цереброваскуляр-

ної патології постійно збільшується, щорічно реєструється близько 50 тис. 

випадків інфаркту міокарда та 100–120 тис. інсультів. Наразі в Україні 

близько 11,7 млн. осіб хворіє на гіпертонічну хворобу та 8,5 млн. – на іше-

мічну хворобу серця [10; 12; 13].  

За даними ВООЗ в Україні на кожні 100 тис. населення зареєстрова-

но 1712,21 випадків ішемічної хвороби серця та 798,47 випадків церебро-

васкулярної патології (35 % з них особи працездатного віку), що порівняно 

з даними по Євросоюзу відповідно в 2,5 і 1,3 рази вище. При цьому відзна-

чається певна тенденція зростання – за останні 30 років поширеність сер-

цево-судинних захворювань серед населення України зросла у 3,5 разу, а 

рівень смертності від них – на 46,0 % [14; 15]. 
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Негативна динаміка притаманна кожній з нозологічних форм ССЗ. 

Так, поширеність гіпертонічної хвороби серед населення за період 1991–

2013 рр. зросла в 3,6 рази, ішемічної хвороби серця – у 3,3 рази, церебро-

васкулярних хвороб – у 2,4 рази. Особливо тривожить той факт, що хворо-

би системи кровообігу лідирують у структурі первинної інвалідності доро-

слого населення України та його смертності [16].  

Показники смертності від ССЗ в Україні найвищі серед Європейських 

країн. Саме хвороби системи кровообігу на 66,0 % визначають рівень зага-

льної смертності всього населення України та на 30,0 % – смертність насе-

лення працездатного віку. За даними ВООЗ, щороку від цих захворювань 

вмирає понад 450 тис. українців (більш ніж 1 % населення країни) [14; 17]. 

При високому рівні захворюваності на ССЗ в Україні, інвалідизація 

внаслідок цих хвороб значно перевищує аналогічні показники в розвине-

них країнах. Як наслідок, у 2016 р., як і в останні десятиліття, хвороби сис-

теми кровообігу продовжують відігравати основну роль у формуванні за-

гального контингенту інвалідів в країні і посідати перше місце в структурі 

причин первинної інвалідності дорослого населення [18–24].  

У структурі первинної інвалідності дорослого і працездатного насе-

лення за формами захворювань хвороби системи кровообігу становили у 

2015 р. – 22,4 і 19,4 % відповідно; у 2016 р. їх питома вага дещо підвищи-

лась (до 22,5 % серед дорослого і 19,8 % – серед працездатного населення) 

[18; 20].  

Реєструється поступове збільшення контингенту хворих та інвалідів 

до 39 років, які страждають тяжкими захворюваннями серцево-судинної 

системи. Дана тенденція, по-перше, є наслідком росту числа захворювань 

органів кровообігу в дітей за останні десятиліття [там само]. За останні 

п’ять років частота ССЗ у підлітків зросла на 27,9 %. Результати проведен-

ня і оцінки авторами роботи [25] проби Руф’є у 140 школярів 5–11 класів 

засвідчили, що 72 % з них на уроках фізичної культури повинні займатися 

в спеціальній групі. По-друге, відзначається значне «помолодшення» арте-

ріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця як наслідків соціальної і 

економічної нестабільності суспільства. Так, у 2016 році серед вперше ви-

знаних інвалідами внаслідок хвороб системи кровообігу питома вага моло-

дих осіб (до 39 років) становила 6,8 % (у 2011 році – 6,2 %) [18; 20]. 

За класами хвороб системи кровообігу продовжує превалювати пер-

винна інвалідність внаслідок цереброваскулярної патології [20; 22; 24], що 

потребує, для відновлення незалежності та покращення якості життя паці-

єнта, активної постінсультної реабілітації [15]. 

Серед областей України за показниками первинної інвалідності вна-

слідок ССЗ у працездатному віці лідирують Львівська (14,2 на 10 тис. на-

селення), Харківська (11,5 на 10 тис. населення), Вінницька (10,8 на 10 тис. 

населення) та Черкаська (10,8 на 10 тис. населення) області. Найбільше 

зростання первинної інвалідності протягом 2015–2016 рр. спостерігалося у 

Черкаський (на 16,1 %), Харківський (на 15,0 %), Одеській (на 14,9 %) об-

ластях У Найнижчі показники первинної інвалідності внаслідок ССЗ у 
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працездатному віці спостерігаються у Кіровоградський (5,9 на 10 тис. на-

селення), Херсонській (7,1 на 10 тис. населення) та Сумський (7,7 на 10 

тис. населення) областях. У Луганський області цей показник дорівнює 9,3 

на 10 тис. населення [20].  

При цьому, незважаючи на досить високу інвалідизацію внаслідок 

ССЗ, за даними А. В. Іпатова та ін. (2017), реабілітаційні заходи, в основ-

ному, зводяться до медикаментозної підтримувальної терапії, дотримання 

термінів стаціонарного лікування та ощадного режиму, що передбачає зна-

чні обмеження фізичних і емоційних навантажень, та призводить пацієнта 

до фізичної і психологічної дезадаптації. Також недостатня пропаганда 

здорового способу життя та значення чинників ризику серцево-судинних 

захворювань, тобто профілактична робота [18; 20; 26].  

Науковою основою профілактики ССЗ стала концепція факторів ри-

зику, під якими розуміють модель поведінки або інші обставини, наявність 

яких призводить до розвитку і прогресування ССЗ. Фактори ризику мо-

жуть бути причинно пов’язані з розвитком захворювання або викликати 

останні шляхом впливу на інші фактори. Те, що фактор ризику причинно 

не пов’язаний із захворюванням, не знижує його важливості в плані перед-

бачення захворювання [27; 28]. 

ВООЗ виділяє понад 300 факторів ризику, пов’язаних з ішемічною 

хворобою серця та інсультом [28; 29], для їх класифікації, в різних дослі-

дженнях пропонуються різні моделі. 

Зазвичай фактори ризику розвитку ССЗ ділять на три групи [7]: 

1. Біологічні детермінанти або фактори: похилий вік; чоловіча стать; 

генетичні фактори, що сприяють виникненню дисліпідемії, гіпертензії, то-

лерантності до глюкози, цукрового діабету і ожиріння. 

2. Анатомічні, фізіологічні та метаболічні (біохімічні) особливості: 

дисліпідемія; артеріальна гіпертензія; ожиріння і характер розподілу жиру 

в організмі; цукровий діабет. 

3. Поведінкові фактори: харчові звички; куріння; рухова активність; 

споживання алкоголю; поведінка, що сприяє виникненню захворювань ко-

ронарних артерій. 

Поведінкові фактори ризику ССЗ є модифікованими (змінними), от-

же потенційно їх можна усунути, тому, при розробці програм первинної та 

вторинної профілактики, основна увага приділяється саме цим факторам 

[28]. За різними даними, усунувши модифіковані фактори ризику ССЗ мо-

жна за приблизними оцінками, запобігти від 60 до 80 % кардіоваскулярних 

проблем [7; 28; 30].  

Біологічні детермінанти належать до незмінних факторів ризику, в ос-

новному їх використовують для оцінки ймовірності виникнення ССЗ [7; 29].  

Після появи у людини ознак ССЗ фактори ризику сприяють прогре-

суванню захворювання і погіршують його прогноз [там само].  

При визначенні ступеня ризику розвитку ССЗ необхідно брати до ува-

ги, що багато факторів ризику взаємопов’язані та при одночасній дії поси-

люють негативний вплив один одного. У практичній діяльності слід врахо-
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вувати усі наявні у даного пацієнта фактори ризику, тобто визначати сумар-

ний ризик. Для цього існують шкали 10-річного ризику розвитку ішемічних 

подій, наприклад шкала PROCAM, Фрамінгемська шкала та ін. [29].  

Особи, які страждають на ССЗ або мають високий ризик таких за-

хворювань, у зв’язку з наявністю одного або декількох факторів ризику, 

потребують раннього виявлення і надання кваліфікованої допомоги. При 

цьому, як лікарі, так і пацієнти недостатньо обізнані про вплив факторів 

ризику на розвиток та перебіг ССЗ [2; 31]. 

Основним чинником розвитку ішемічної хвороби серця і цереброва-

скулярних захворювань є артеріальна гіпертензія [32; 33].  

У всьому світі на гіпертонічну хворобу страждає понад 65 млн. осіб. 

В Україні за офіційними даними зареєстровано майже 33 % (близько 12 

млн. осіб) дорослого населення з підвищеним артеріальним тиском. При 

цьому, приблизно 45 % людей не знають, що вони мають високі цифри ар-

теріального тиску [там само].  

За результатами досліджень В. І. Клименко та А. В. Коваленко (2013) 

встановлено, що переважна більшість населення не інформована про нас-

лідки постійного підвищення артеріального тиску і не вважають доцільним 

постійно приймати антигіпертензивні препарати [33].  

Існує прямий зв’язок між рівнем артеріального тиску і ризиком роз-

витку ССЗ. Численні дослідження показують, що шляхом активного вияв-

лення і регулярного лікування артеріальної гіпертензії можна на 40–50 % 

знизити смертність від інсульту і в меншій мірі (на 15–20 %) від ішемічної 

хвороби серця. При цьому артеріальна гіпертензія в свою чергу пов’язана з 

певними факторами ризику, серед яких виділяють вікові, статеві, спадкові, 

психосоціальні, соціально-економічні, аліментарні фактори, куріння, під-

вищену масу тіла і низьку фізичну активність [28; 34].  

Слід зазначити, що у рекомендаціях з артеріальної гіпертензії 2017 

року Американська колегія кардіологів (American College of Cardiology) та 

Американська асоціація з проблем серця (American Heart Association) зна-

чно понизила граничні рівні артеріального тиску. Так, артеріальний тиск 

на рівні 130–139 / 80–89 мм рт. ст. слід вважати артеріальною гіпертензією 

І ступеня.  

Серед основних факторів, що створюють підґрунтя для виникнення 

серцево-судинних захворювань, також слід відзначити недостатню фізичну 

активність, яка є четвертим за значимістю фактором ризику глобальної 

смертності (приблизно 3,2 мільйона щорічних випадків смерті). Крім того 

фізична інертність є основною причиною приблизно 30% випадків ішеміч-

ної хвороби серця [4; 30].  

У всьому світі спостерігається зниження рівня фізичної активності. За 

оцінками спеціалістів близько 31 % людей (28 % чоловіків і 34 % жінок) у 

віці 15 років і старше в світі були недостатньо фізично активними [там само]. 

Сучасні рекомендації з фізичної активності засновані на тому, що 

необхідний рівень тренованості серцево-судинної системи досягається при 

регулярних заняттях помірної інтенсивності (50–75 % від максимальної 
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частоти серцевих скорочень). За рекомендаціями ВООЗ оптимальний рі-

вень фізичного навантаження відповідає 30–40 хвилинній фізичній актив-

ності не менше 4–5 разів на тиждень [28; 5; 7; 35].  

Рекомендації щодо фізичної активності для дорослих у США передба-

чають щонайменше 150 хвилин вправ помірної інтенсивності на тиждень [30].  

Певне значення у розвитку ССЗ має незбалансоване харчування. 

Встановлено, що виникнення певних захворювань зумовлено надмірним 

споживанням жирів, насичених жирів, холестерину, рафінованих цукрів, 

солі, алкоголю і недостатнім споживанням поліненасичених жирів, склад-

них вуглеводів, клітковини, вітамінів і мінералів [36].  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 

останні роки в Україні зберігається достатньо висока поширеність хвороб 

системи кровообігу, яка істотно впливає на рівень первинної інвалідизації 

та смертності працездатного населення. Катастрофічна ситуація, що скла-

лося, потребує негайного вирішення, за рахунок, у першу чергу, глобаль-

ного впровадження профілактичних програм, спрямованих на головні мо-

дифіковані фактори ризику (високий артеріальний тиск, гіподинамія, ку-

ріння, підвищена маса тіла, нераціональне харчування), та реалізації реабі-

літаційних стратегій, що охоплюють усі вікові групи.  
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Анотація. Здоров’я сучасних дітей потребує підвищеної уваги, тому 

що за час навчання у школі у великої кількості школярів виникають про-

блеми зі здоров’ям. Останнім часом через активне використання 

комп’ютерів, мобільних телефонів, телевізорів збільшилося навантаження 

на органи зору дітей, що сприяє погіршенню стану здоров’я, ослабленню 

зору. Дослідження присвячене вивченню особливостей стану енергоінфо-

рмаційної складової здоров’я дітей з вадами зору у порівнянні зі здорови-

ми дітьми. 

Ключові слова: енергоінформаційна складова здоров’я, енергетичні 

ресурси організму, енергетичний центр. 

 

Аннотация. Здоровье современных детей требует повышенного 

внимания, так как за время обучения в школе у большого количества шко-

льников возникают проблемы со здоровьем. В последнее время вследствие 

активного использования компьютеров, мобильных телефонов, телевизо-



253 

ров увеличилась нагрузка на органы зрения детей, что способствует ухуд-

шению состояния здоровья и ослаблению зрения. Исследование посвящено 

изучению особенностей состояния энергоинформационной составляющей 

здоровья детей с патологиями зрения в сравнении со здоровими детьми. 

Ключевые слова: энергоинформационная составляющая здоровья, 

энергетический ресурс организма, энергетический центр. 

Annotation. The article presents the research results of the energy 

information component in the health state of the children with vision 

pathologies. The article is devoted to the analysis of the research results of the 

energy information component in the health state of the children with vision 

pathologies, which was carried out with the help of the screening energy-

information adaptometry of the person holographic matrix method. The method 

allows determining the state of the energy information component of health and 

the peculiarities in the body energy exchange of blind and children who have 

vision defects and, based on the results of the survey, determine the directions of 

rehabilitation. 

Key words: energy information component of health, energy resources of 

an organism, energy center. 

 

Постановка проблеми. Наш час характерний повсякчасним збіль-

шенням електромагнітного навантаження на людський організм, яке сприяє 

виникненню негативного впливу на стан здоров’я. Особливо збільшилося 

навантаження на органи зору через активне використання комп’ютерів, мо-

більних телефонів, телевізорів. Найбільш небезпечним таке навантаження є 

для дітей, організм яких формується при постійно зростаючому електрома-

гнітному випромінюванні і навантаженні на органи зору. Це становить 

проблему для дослідження стану здоров’я учнів. 

Актуальність дослідження обумовлена тим, що за час навчання у 

школі у великої кількості школярів погіршується стан зору і стан здоров’я. 

Пошук шляхів профілактики і методів оздоровлення дітей у сучасному 

світі є надзвичайно важливим. Також актуальним є порівняння стану здо-

ров’я дітей з вадами зору і дітей, які мають схильність і зовнішні причини 

для погіршення зору і здоров’я в цілому. 

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Проблема наявності не-

гативного впливу на стан здоров’я дітей як педагогічного навантаження, 

так і засобів електронної техніки висвітлена недостатньо.  

У нашому дослідженні [4] проведено визначення впливу випроміню-

вання мобільного телефону і доведено наявність негативного впливу на 

стан здоров’я користувачів. Інші публікації висвітлюють деструктивний 

вплив на стан здоров’я людини комп’ютерів та іншої техніки, яка створює 

електромагнітне випромінювання. Інформація про негативний вплив елек-

тромагнітного випромінювання на стан здоров’я населення малопоширена 

або навіть замовчується. Особливо негативний вплив електромагнітного 
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випромінювання небезпечним є для дітей. Дитячий організм формується і 

зростає в несприятливих умовах електромагнітного навантаження від елек-

тронної техніки, при впливі на органи зору під час користування 

комп’ютерами, мобільними телефонами. 

Мета цього дослідження: З метою визначення особливостей стану 

енергоінформаційної складової  дітей з вадами зору, які навчаються у Ха-

рківській спеціалізованій гімназії імені В. Г. Короленка, і учнів загальноо-

світньої школи № 18 середнього шкільного віку було дане проведене дос-

лідження.  

Завдання дослідження: порівняння і визначення особливостей ста-

ну здоров’я в результаті обстеження дітей з вадами зору і дітей з нормаль-

ним зором.  

Методи та організація дослідження: Дослідження проведено за 

допомогою методу скринінгової енергоінформаційної адаптометрії голог-

рафічної матриці людини, який на початку ХХ1 століття розроблено в Бол-

гарії академіком А. Влаховим і О. Влаховою [1, 2].  

Як визначено авторами у [1], енергоінформаційна голографічна мат-

риця є складною польовою, енергетичною та інформаційною структурою, 

яка динамічно змінюється в часі та просторі. Вона змінює свої параметри і 

характеристики в залежності від обмінних процесів в організмі, від 

зовнішніх впливів, а також від фізичного та психічного стану людини.  

Метод скринінгової енергоінформаційної адаптометрії голографічної 

матриці людини (САМ) як простий і безпечний може бути застосовано для 

експрес-діагностики стану енергоінформаційної складової організму, стану 

здоров'я, стану енергоресурсів й адаптаційних можливостей організму, а 

також для виявлення особливостей енергообміну дітей з вадами зору. Ма-

тематичний аналіз одержаних результатів за [3, 5] дозволяє визначити су-

марний рівень енергоресурсів організму (РА) у відносних одиницях і роз-

поділ енергії на рівні семи енергетичних центрів у %. 

У 2017 р. у гімназії імені В. Г. Короленка проводилися дослідження 

стану здоров’я дітей середнього шкільного віку з вадами зору, їх стан здо-

ров’я порівнюємо зі станом здоров’я учнів загальноосвітньої школи №18 

такого ж віку. Середній рівень енергоресурсів організму дітей з вадами зо-

ру і звичайних дітей знаходиться у межах норми і незначно відрізняється. 

Значні розбіжності виявились при аналізі розподілу енергії на рівні енерге-

тичних центрів. 

З літератури відомо, що людина має 7 основних енергетичних 

центрів, які забезпечують енергообмін і гармонізують роботу різних сис-

тем організму. Кожний центр відповідає за систему органів і певні психо-

фізіологічні функції організму. Нумерація центрів починається знизу. Ене-

ргетичний центр № 1 – нижній або куприковий, другий центр пов’язаний зі 

станом сечостатевої системи, третій центр відповідає за систему травлен-

ня, четвертий – за стан сердцево-судинної системи, п’ятий – горловий 
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центр, шостий центр знаходиться у центрі голови, а сьомий центр знахо-

диться на маківці голови. 

Порушення енергетичного балансу організму і наявність енергодефі-

циту у зоні одного з енергетичних центрів вносить розлад у гармонійну 

циркуляцію енергії по всій енергетичній системі людини і може призвести 

до порушень стану здоров’я. Порушення енергообміну може характеризу-

ватися наявністю стану енергодефіциту одразу декількох енергетичних 

центрів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження стану ене-

ргоінформаційної складової дітей з патологією зору і дітей з нормальним 

зором показали, що рівень енергоресурсів обох груп у середньому знахо-

диться у межах норми і має близькі значення.  

Аналіз розподілу енергії на рівні 7 енергетичних центрів, який хара-

ктеризує особливості енергообміну організму на момент дослідження,  по-

казує, що енергообмін дітей з патологією зору і дітей з нормальним зором 

має достатньо виражені відмінності. 

Для аналізу особливостей енергообміну дітей порівняємо кількість 

енергодефіцитних станів на рівні 7 основних енергетичних центрів у сла-

бозорих і у здорових дітей.  

Результати обчислення кількості енергодефіцитних станів на рівні 7 

основних енергетичних центрів приведено у таблиці 1. 
 

Таблиця 1 – Кількість енергодефіцитних станів на рівні 7 основних 

енергетичних центрів у дітей з патологією зору і у здорових дітей, % 

Енергетичний 

центр 

% кількості енергодефіцитних станів 

діти з патологією зору здорові діти 

1 62 38,9 

2 28 11,1 

3 28 22,2 

4 18 33,3 

5 44 77,8 

6 24 55,5 

7 2 0 

Як видно з таблиці 1, найбільша кількість енергодефіцитних станів у 

дітей з патологією зору спостерігається на рівні нижнього енергетичного 

центру – 62 %. Енергетичний центр № 1 – нижній або куприковий – відпо-

відає за функції виживання, рівень життєвої енергії, а також за стан опорно-

рухового апарату. Його стан пов'язаний з емоцією страху. Така велика кіль-

кість енергодефіцитних станів може свідчити про підвищений рівень стра-

хів у сліпих і слабозорих дітей, про зниження енергозабезпечення та відста-

вання розвитку опорно-рухового апарату через обмеження рухової активно-

сті дітей з патологією зору у порівнянні з дітьми з нормальним зором. 
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Здорові діти мають менший % кількості енергодефіцитних станів на 

нижньому енергетичному центрі – 38,9 %, що свідчить про краще енерго-

забезпечення і розвиток опорно-рухового апарату завдяки необмеженій і 

впевненій рухливості, а також про менший рівень негативних емоцій у 

здорових дітей. 

Другим за кількістю енергодефіцитних станів (44 %) у дітей з пато-

логією зору відмічається п’ятий (горловий) енергетичний центр, який від-

повідає за стан дихальної системи і щитоподібної та паращитоподібної за-

лоз, а також за емоційний стан і здатність людини до спілкування й твор-

чості. Наявність енергодефіциту горлового центру свідчить про можли-

вість відхилень у стані здоров’я, наявність емоційної нестабільності і зме-

ншення можливостей у спілкування і творчому самовираженні дітей з ва-

дами зору.  

У здорових дітей на рівні п’ятого (горлового) енергетичного центру 

виявлена найбільша кількість енергодефіцитних станів – 77,8 %. Це свід-

чить про те, що у дітей з нормальним зором досить велика схильність до 

захворювань дихальної системи, щитоподібної та паращитоподібної залоз. 

Прояви емоційної нестабільності сприяють виникненню енергодефіцитно-

го стану горлового енергетичного центру.  

На шостому (лобному) енергетичному центрі, стан якого пов’язаний 

зі станом мозку, гіпофіза, гіпоталамуса, органів чуття, в тому числі й орга-

нів зору, при дослідженні у 24 % дітей з вадами зору спостерігається наяв-

ність енергодефіцитних станів. Більше, ніж вдвічі, кількість енергодефіци-

тних станів шостого (лобного) енергетичного центру спостерігається у ді-

тей з нормальним зором – 55,5 % 

Здавалось би, у дітей з вадами зору найбільша кількість енергодефі-

цитних станів повинна бути саме на лобному енергетичному центрі, який 

відповідає за стан органів зору. А така картина енергообміну, яка виявила-

ся при дослідженні, свідчить про те, що стан енергодефіциту шостого ене-

ргетичного центру міг бути при формуванні органів зору або досить дов-

гий час після народження, що призвело до патології. Потім в організмі 

включилися механізми регуляції і компенсації, завдяки яким шляхом енер-

гообміну організм 76 % дітей підтримує проблемні зони. 

Стан енергодефіциту лобного енергетичного центру характеризуєть-

ся схильністю до порушень стану мозкової діяльності, стану імунної і нер-

вової систем, регуляції функціонуванням психофізіологічними процесами. 

Також це свідчить про наявність схильності до погіршення стану органів 

чуття, у тому числі органів зору. Зрячі діти занадто активно користуються 

комп’ютерами, мобільними телефонами, дивляться телевізор і це призво-

дить до більшого навантаження на їх органи зору, ніж у дітей з порушен-

ням зорової функції.  
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Таким чином, наші дослідження показують, що зрячі діти завдяки 

великому навантаженню на їх органи зору мають досить велику схильність 

не тільки до погіршення зорової функції, а і до порушень стану мозкової 

діяльності, стану імунної і нервової систем, стану регуляції функціонуван-

ням психофізіологічними процесами, що може призвести до загального 

погіршення стану здоров’я. І ці порушення можуть супроводжуватися 

емоційною нестабільністю, провокувати зниження інтелекту і здатності до 

навчання, погіршення пам’яті.  

Висновки та рекомендації: Дослідження стану енергоінформаційної 

складової дітей з патологією зору і дітей з нормальним зором показали, що 

рівень енергоресурсів обох груп у середньому знаходиться у межах норми 

і має близькі значення.  

Аналіз розподілу енергії на рівні 7 енергетичних центрів, який хара-

ктеризує особливості енергообміну організму на момент дослідження,  по-

казує, що енергообмін дітей з патологією зору і дітей з нормальним зором 

має достатньо виражені відмінності. 

У дітей з патологією зору на рівні нижнього (куприкового) енергети-

чного центру спостерігається найбільша кількість енергодефіцитних ста-

нів. Це свідчить про підвищений рівень страхів у сліпих і слабозорих дітей, 

невпевненість і обмеження рухової активності, які призводять до зниження 

енергозабезпечення та відставання розвитку опорно-рухового апарату у 

дітей з патологією зору.  

Зрячі діти мають набагато меншу кількість енергодефіцитних станів 

на рівні нижнього енергетичного центру, ніж у дітей з патологією зору. Це 

свідчить про краще енергозабезпечення і розвиток опорно-рухового апара-

ту завдяки необмеженій і впевненій рухливості, а також про менший рі-

вень негативних емоцій (страхів) у здорових дітей.  

На другому і третьому енергетичних центрах, які відповідають за 

стан сечостатевої і травної систем, зрячі діти мають меншу кількість енер-

годефіцитних станів, ніж діти з вадами зору. 

Наявність енергодефіциту горлового (п’ятого) центру, що свідчить 

про можливість відхилень у стані здоров’я, схильність до захворювань 

дихальної системи і щитоподібної та паращитоподібної залоз, ендокрин-

ної та імунної систем у дітей з вадами зору майже вдвічі менше, ніж 

у зрячих дітей.  

Більше ніж вдвічі більша кількість енергодефіцитних станів у здоро-

вих дітей на рівні шостого (лобного) енергетичного центру. Тобто, у здо-

рових дітей досить велика схильність до захворювань дихальної системи і 

проявів емоційної нестабільності, про що свідчить енергодефіцитний стан 

горлового енергетичного центру. Схильність до порушень з боку імунної і 

нервової систем, порушення регуляції функціонуванням психофізіологіч-

ними процесами характеризуються енергодефіцитним станом лобного ене-

ргетичного центру. Також це свідчить про наявність схильності до погір-
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шення стану органів чуття, у тому числі органів зору. Зрячі діти занадто 

активно користуються комп’ютерами, мобільними телефонами, дивляться 

телевізор і це призводить до більшого навантаження на їх органи зору, ніж 

у дітей з порушенням зорової функції.  

Таким чином, проведене дослідження виявило науково обґрунтовані 

напрямки психо-фізичної реабілітації сучасних дітей. Для дітей, що мають 

вади зору, необхідні спеціальні заходи для зміцнення і розвитку опорно-

рухової системи. Також для сліпих і слабозорих дітей необхідна психоло-

гічна корекція для зменшення рівня страхів та інших негативних емоцій. 

Це сприятиме оздоровленню всього організму дітей з вадами зору.  

Для збереження здоров’я дітей сліпих і зрячих, та дорослих людей 

необхідні заходи щодо обмеження часу користування мобільними телефо-

нами, гаджетами й інтернетом. 

Виявлена досить велика схильність зрячих дітей до погіршення стану 

здоров’я, як психофізіологічного, так й інтелектуального, через надмірне 

навантаження на органи зору. Тому про виборі практичних аспектів психо-

фізичної реабілітації для дітей з нормальним зором потрібно включати ін-

формування про шкідливість надмірного користування комп’ютерами, мо-

більними телефонами та іншою електронною технікою, застосовувати 

комплексні заходи для збереження здоров’я і профілактики зниження зору.  

Перспективи подальших досліджень. Для розробки науково обґру-

нтованих напрямків психо-фізичної реабілітації сучасних дітей як здоро-

вих, так і з патологіями зору необхідно проведення широкого спектру дос-

ліджень.  Також надто важливо доведення до громадськості результатів 

досліджень для збереження здоров’я нації. 
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Анотація. Стаття присвячена вивченню особливостей методик сенсо-

рної інтеграції при дитячому аутизмі та визначенню ефективності її засто-

сування. Показано, що індивідуально підібрані прийоми сенсорної інтегра-

тивної терапії під час проведення санаторно-курортного лікування сприяли 

підвищенню рівня самоусвідомлення, здатності відчувати різні емоції, по-

кращенню суб’єктивного сенсорного сприйняття зовнішніх і внутрішніх 

подразнень та зменшенню проявів аутостимуляції і стереотипності дій у 

дітей з аутизмом.  

Ключові слова: сенсорна інтеграція, реабілітація, сприйняття, аутизм.  

 

Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей методик сен-

сорной интеграции при детском аутизме и определению эффективности ее 

применения. Показано, что индивидуально подобранные приемы сенсор-

ной интегративной терапии при проведении санаторно-курортного лечения 

способствовали повышению уровня самосознания, способности испыты-

вать различные эмоции, улучшению субъективного сенсорного восприятия 

внешних и внутренних раздражений и уменьшению проявлений аутости-

муляции и стереотипности действий у детей с аутизмом. 

Ключевые слова: сенсорная интеграция, реабилитация, восприятие, 

аутизм. 



261 

Annotation. The article is devoted to the study of the peculiarities of sen-

sory integration techniques in early childhood autism and to determine the effec-

tiveness of its application. It is shown that individually selected receptions of 

sensory integrative therapy during the course of sanatorium treatment helped to 

increase the level of self-awareness, the ability to experience different emotions, 

to improve the subjective sensory perception of external and internal stimuli. 

Many children developed the ability to have close relationships with other peo-

ple. Finally, most of them stopped showing such symptoms as immersion in 

themselves, autostimulation and a tendency to repeat stereotypical actions. Thus, 

the positive dynamics of expression of all sensory reactions of the children stud-

ied with the diagnosis - autism allows us to affirm the high efficiency of the sen-

sory integrative therapy performed. 

Key words: sensory integration, rehabilitation, perception, autism. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. За показниками прові-

дних світових організацій, що займаються питаннями аутизму, в останні 

роки поширеність цього розладу стрімко зростає і на сьогоднішній момент 

складає 1% від усього населення планети. Згідно даних американського 

Центру з контролю і профілактики захворювань, 1 з 88 дітей в США стра-

ждає аутизмом. При чому, більшість випадків зустрічається у хлопчиків (1 

з 54), в порівнянні з 1 дівчинкою з 252 [12]. Між тим, поширеність аутизму 

в Україні залишається невідомою через відсутність статистики та склад-

нощі діагностики. Існуючі цифри епідеміології аутизму не відображають 

реальний стан і є суперечливими. Так, за даними МОЗ, в Україні є 3200 

людей з аутизмом, але насправді, за даними громадських організацій, реа-

льні цифри в рази вище [8]. 

Проблема раннього дитячого аутизму, як одного з найбільш загадко-

вих і пожиттєвих порушень психічного розвитку, є не тільки медичною, 

але й соціальною та на сьогоднішній день недостатньо вивчена. Перед ро-

динами найчастіше постають питання, що пов’язані з такими особливостя-

ми поведінки дітей, як уникання спілкування, стереотипність у поведінці, 

відсутність інтересу до навколишнього світу, страхи, самоагресія, агресія. 

Можуть також відзначатися затримка розумового і мовленнєвого розвитку, 

що посилюється з віком і ускладнює процеси навчання, виховання і соціа-

лізації [4, 10]. 

В Україні проблема дитячого аутизму постає на сьогодні особливо го-

стро у сфері освіти і медицини та пов’язана з визнанням прав такої дитини, 

її інтересів, потреб та наданням відповідної допомоги. Майже половина 

родин, де виховується дитина з аутизмом, стикаються зі складностями по-

трапити дитині до дитячого садка, школи і своєчасно почати корекційну 

роботу, хоча відомо, що методики корекції для дітей з аутизмом ефективні 

саме в ранньому віці - до 7 років. Якщо діагноз був поставлений до півтора 

років і своєчасно проведені корекційні заходи, то до семи років можна 

адаптувати дитину до життя в суспільстві, навчити її справлятися зі стра-

хами, контролювати емоції [2, 8]. 



262 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. При вивченні спеціальної наукової літера-

тури, присвяченій проблемі аутизму, було з’ясовано, що сенсорна інтегра-

тивна терапія є одним із основних методів лікування аутизму, оскільки ме-

тою метода є покращення здатності дитини сприймати сенсорну інформа-

цію, вироблення відповідних адаптивних реакцій, що забезпечує направле-

ність і поступальність рухових актів і лежить в основі набуття навичок та 

соціалізації [1, 5, 7, 11, 13]. 

За умови нормального психофізичного розвитку, дитина здатна 

сприймати сенсорну інформацію, що одночасно надходить по декільком 

чуттєвим каналам, і об'єднання цієї інформації в єдине ціле називається 

сенсорною інтеграцією [13]. Для дітей із аутизмом характерно спотворення 

процесу сприйняття і нездатність інтегрувати сенсорну інформацію. Діти із 

дисфункцією сенсорної інтеграції мають моноканальний характер сприй-

няття: вони виокремлюють із широкого спектра сенсорних сигналів афек-

тивно значущі подразники (звуки, запахи тощо), тому навколишній світ 

виступає для них як хаотичний [1]. 

На думку Л.А. Хоекмана, дисфункція сенсорної інтеграції викликана 

двома причинами: 1) дитина отримує занадто багато чуттєвої інформації, її 

мозок перевантажений; 2) дитина не отримує достатньої кількості чуттєвої 

інформації, вона починає її «жадати». У першому випадку властива підви-

щена чутливість до сенсорних стимулів, що проявляється їх несприйнят-

тям. Щоб уникнути дискомфортних вражень, дитина вибудовує систему 

пасивних або активних захистів. У другому випадку має місце гіпочутли-

вість до сенсорних подразників і спостерігається захопленість стимулюю-

чими враженнями [3, 5]. Таким чином, дисфункція сенсорної інтеграції 

може проявлятися у вигляді сенсорного захисту, або сенсорної аутостиму-

ляції. 

Для подолання дисфункції сенсорної інтеграції використовують спе-

ціальні методики, спрямовані на поліпшення інтеграції між різними сенсо-

рними системами. Впливаючи певним чином на одну сенсорну систему, 

можна викликати позитивні зміни в іншій, наприклад, штучна стимуляція 

почуття просторового положення тіла сприяє зниженню відчуття дотику. 

Тому перед тим, як перейти до вправ, пов'язаних з дотиками, які приносять 

дітям відчуття дискомфорту, корисно стрибати або розгойдуватися (І. Елл-

небі) [4]. Слід також зазначити, що діти з гіпер- і гіпочутливістю до сенсо-

рних стимулів потребують однакової стимуляції, не залежно від їх реакції 

на подразники. Наприклад, дитину, яка відчуває неприязнь до руху, можна 

розгойдувати на гойдалці, загорнувши в ковдру, щоб створити відчуття 

захищеності.  

Завдання спеціаліста полягає в створенні спеціальних умов, що поле-

гшують сприйняття оточуючих об'єктів і продуктивну взаємодію з ними. 

Слід уважно спостерігати за дитиною і надати їй вибір занять і об'єктів, які 

задовольняють її потреби та інтереси [3, 7]. Важливо, щоб при виконанні 

вправ не було примусу. Дитина не повинна відчувати навіть короткочасно-
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го стресу, тому краще починати з таких впливів, які він добре переносить, 

поступово переходячи до менш приємних для неї [4, 6].  

Мета дослідження. З’ясувати особливості застосування сенсорної ін-

тегративної терапії та дослідити її ефективність при дитячому аутизмі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження ефективно-

сті застосування сенсорної інтеграції при аутизмі проводилось протягом 

повного курсу санаторно-курортного лікування (18 діб) на базі Міжнарод-

ного дитячого медичного центру «СКІФОС» м.Скадовськ Херсонської об-

ласті. Обстежено всього 10 дітей у віці 5-12 років, з них - 5 дівчат і 5 хлоп-

ців, із діагнозом − аутизм. Комплексна програма реабілітації дітей із аути-

змом, окрім сенсорної інтегративної терапії, включала ерготерапію, ліку-

вальну фізкультуру і масаж, фізіотерапію, іпотерапію, психологічну, лого-

педичну та педагогічну корекцію. 

Сеанси сенсорної інтегративної терапії проводили 4 рази на день по 

15 хв. Вони включали серії специфічних контрольованих просторових, ру-

хових і сенсорних вправ, спрямованих на подолання порушення сенсорно-

го сприйняття та зменшення аутостимуляцій. Заспокійливий або збуджую-

чий вплив вправ застосовували відповідно до діагностованого стану функ-

ціонування сенсорних систем дитини. Для тренування вестибулярного 

апарату застосовували такі рухові вправи: розгойдування на гойдалках, 

обертання на каруселях, стрибки на фітболі, маті, через скакалку, танці, біг 

по нестійкій поверхні. Для формування адекватної пропріоцептивної чут-

ливості використовували подушки, м'які крісла, загортання в ковдру, важкі 

тканини, розтягування еластичних стрічок, пролізання в обмежений прос-

тір, подолання перешкод, масаж. Для розвитку тактильного відчуття у за-

няття включали малювання пальцями, ліплення, дослідницькі ігри з водою, 

піском, крупами, камінчиками, в сухому басейні, дотики пензликом та ма-

сажні прийоми. Поряд із вправами, що були спрямовані на формування 

адаптивного відчуття базової чутливості (пропріоцептивної, вестибуляр-

ної, тактильної), застосовували методики і стимули для розвитку зорової 

(вправи в затемненій кімнаті, використання окулярів із захисними фільт-

рами, стимуляція зору яскравими предметами, неоновими паличками), 

слухової (прослуховування через навушники звуків природи, музикальних 

інструментів, звукові доріжки, музикальні іграшки), смакової (різні смако-

ві подразники) і нюхової (аромамасла, аромапалички) чутливості. 

Рівень розвитку сенсорної інтеграції дітей із аутизмом визначали на 

початку та наприкінці комплексної реабілітації за інтенсивністю реагуван-

ня на зовнішні сенсорні стимули в процесі спостереження за дітьми і оці-

нювали в балах: 1 бал - низька чутливість; 2 бали – адекватна реакція; 3 

бали - загострена реакція на сенсорні подразники. Весь отриманий матері-

ал дослідження було оброблено методами математичної параметричної 

статистики за допомогою пакету прикладної комп’ютерної програми 

Microsoft Excel. 

Ефективність сенсорної інтегративної терапії оцінювали за динамікою 

показників реагування аутичних дітей на сенсорні подразники протягом 
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курсу реабілітації. З цією метою дітей поділили на групи за ступенем ви-

раженості сенсорної реакції різної модальності, що представлено на рису-

нку 1. Показано, що у групі дітей переважали аутисти із загостреною чут-

ливістю з боку всіх сенсорних систем. Крім того, більшість дітей мала гі-

перчутливість тактильного аналізатора, а найменша кількість дітей – гіпе-

рчутливість з боку смакового аналізатора. Адаптивні фізіологічні сенсорні 

реакції на більшість різних стимулів проявила лише одна дитина з аутиз-

мом. 

 
 

Рис. 1. Розподіл дітей з аутизмом за ступенем вираженості сенсорних 

реакцій різної модальності 

 

Динаміка вираженості реагування з боку зорового і слухового аналіза-

торів в аутичних дітей представлена на рисунку 2. Висока чутливість зоро-

вої сенсорної системи, що проявлялась уникненням зорового контакту, бо-

язню яскравого світла, неприйняттям яскравих іграшок, нерухомим погля-

дом в одну точку, прагненням до темряви, відсутністю інтересу до карти-

нок і книжок спостерігалась у шести дітей, середній показник яких змінив-

ся протягом курсу реабілітації з 3,0 до 2,3 балів, тобто виявив тенденцію до 

зниження чутливості на зорові подразники. Низький поріг реагування за 

цією модальністю виявився у трьох дітей, для яких було характерно розг-

лядання предметів поблизу від очей, зачарованість кольором або малюн-

ком. Їх середній показник збільшився з 1,0 до 1,3 балів і свідчить про пок-

ращення зорового сприйняття.  
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Рис. 2. Динаміка показників чутливості зорового і слухового аналіза-

торів 

Загострене сприйняття звукових подразників було встановлено у семи 

дітей, що проявлялося відсутністю реакції на власне ім'я, негативною реа-

кцією на музику та звуки, прагненням закривати вуха і відповідало показ-

нику – 3,0 бали, який протягом реабілітаційного курсу знизився, тобто по-

кращився, до 2,2 балів. У двох дітей зі зниженим слуховим сприйняттям, 

що проявлялося скреготом зубів, кректанням, постукуванням кінчиками 

пальців, м'яттям і розриванням паперу, захопленістю слухання музики, кі-

лькісний середній показник підвищився з 1,0 бала до 1,5 бала. 

Динаміка вираженості тактильної чутливості аутистів, яка показана на 

рисунку 3, теж виявилася позитивною, про що свідчать різноспрямовані 

зміни кількісних показників у дітей із високою та низькою реактивністю на 

тактильні подразники, а саме, з 3,0 балів до 1,7 бала та з 1,0 бала до 1,3 ба-

ла, відповідно. Якісно це проявлялося більш адекватними реакціями на до-

тик, на миття рук і вмивання, причісування, зменшенням різних проявів 

аутостимуляції.  

На покращення пропріоцептивної чутливості вказує позитивна дина-

міка показників її вираженості протягом 18 днів, показник яких у аутичних 

дітей із низькою пропріоцепцією зріс з 1,0 до 1,3 бала, що проявлялось 

зниженням гіперактивності та поривчастості рухів. У дітей із гіпепропріо-

цепцією спостерігалось збільшення інтенсивності рухів та зменшення їх 

скутості, що виражалось у зниженні показника з 3,0 до 2,3 балів. 

У дітей із гіперчутливістю вестибулярного апарату, що проявлялась 

скутістю і обережністю в рухах, непереносимістю зміни положення тіла в 

просторі, вираженість реагування знизилась з 3,0 балів до 2,1 бала. При 

низькому рівні чутливості вестибулярного апарату аутичних дітей спосте-

рігались часті обертання, розгойдування, ходьба «по колу», але протягом 

реабілітаційного курсу вираженість проявів зросла з 1,0 бала до 1,6 балів. 
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Рис. 3. Динаміка показників чутливості тактильного, пропріоцептив-

ного і вестибулярного аналізаторів 

Особливості динаміки показників вираженості смакових і нюхових ві-

дчуттів у дітей із аутизмом представлені на рисунку 4. Гіперчутливість 

смакового аналізатора спостерігалась у п’яти дітей і проявлялась судорож-

ним затисканням рота, прихильністю до певних продуктів і неприйняттям 

інших. Показник вираженості відчуття смаку цих дітей зменшився протя-

гом курсу реабілітації з 3,0 до 1,5 балів. У чотирьох аутистів був визначе-

ний знижений поріг смакових відчуттів, що проявлялося всеїдністю і праг-

ненням смоктати та їсти неїстівне. Про це свідчив їх кількісний показник, 

який становив 1,0 бал, що виявився сталим протягом всього курсу реабілі-

тації.  

Низький поріг нюхових відчуттів визначений у двох дітей, яким було 

притаманно прихильність до різких і неприємних запахів, постійне обню-

хування предметів і людей, а їх показник збільшився з 1,0 бала до 1,5 бала. 

Показник дітей з гіперчутливістю нюхового аналізатора, що проявлялося 

боязню запахів, запамороченням і нудотою від запахів, зменшився з 3,0 

балів до 2,4 балів, тобто став більш адаптивним. 
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Рис. 4. Динаміка показників чутливості смакового і нюхового аналіза-

торів 

 

Таким чином, позитивна динаміка вираженості всіх сенсорних реакцій 

досліджених дітей із діагнозом – аутизм дозволяє стверджувати про високу 

ефективність проведеної сенсорної інтегративної терапії протягом курсу 

реабілітації під час санаторно-курортного лікування. Внаслідок впливу се-

нсорної інтеграції у всіх досліджених дітей із аутизмом спостерігалось по-

кращення суб’єктивного сенсорного сприйняття зовнішніх і внутрішніх 

подразнень в результаті індукованої реорганізації (пластичності) чутливих 

зон кори головного мозку, діти навчились відчувати контроль над своїм 

тілом і навколишньою обстановкою. У багатьох дітей розвинулась здат-

ність до близьких стосунків з іншими людьми. Нарешті, більшість з них 

перестали демонструвати такі симптоми, як заглибленість у себе, самости-

муляція і схильність до повторюваних стереотипних дій.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Ранній дитячий 

аутизм − особлива аномалія психічного розвитку, якій характерні стійкі 

порушення реакцій на сенсорні та соціальні стимули, порушення емоцій-

но-вольової сфери, поведінки та спілкування. Сенсорна інтеграція - про-

цес, під час якого нервова система людини отримує інформацію від рецеп-

торів всіх органів чуттів, організовує їх та інтерпретує так, щоб вони могли 

бути використані в цілеспрямованої діяльності. Сенсорна інтегративна те-

рапія, як один із основних методів реабілітації при аутизмі, дозволяє дити-

ні нормалізувати її чутливість та надати допомогу в переробці сенсорної 

інформації, синтезувати цілісну картину навколишнього світу і адекватно 

взаємодіяти з ним. 

У подальших дослідженнях планується визначення впливу реабіліта-

ційних методів на когнітивну та емоційно-вольову сфери дітей із аутиз-

мом. 
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HEALTH RESPONSIBILITY IS FACTOR OF OPTIMIZATION  

OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF MODERN TEACHER 

 

Аннотация. В статье акцентируется внимание на том, что формиро-

вание валеологического мировоззрения заключается в направленности 

действий общества на создание условий, которые обеспечивают осознание 

человеком необходимости сохранения, укрепления, потребления, восста-

новления здоровья. Обосновывается необходимость реализации идеи вос-

питания социальной ответственности за здоровье, как фактора оптимиза-

ции профессиональной подготовки педагога. 

Ключевые слова: феномен здоровья, система формирования здорово-

го образа жизни, идея социальной ответственности, личностное и общест-

венное здоровье, валеологическое мировоззрение, образование.  

 

Анотація. У статті акцентується увага на тому, що формування ва-

леологічного світогляду професійної діяльності педагога полягає в наступ-

ності дій суспільства щодо створення умов, котрі забезпечують усвідом-
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лення людиною необхідності збереження, зміцнення, споживання, віднов-

лення здоров'я. Обґрунтовується необхідність реалізації ідеї виховання со-

ціальної відповідальності за здоров'я як чинника оптимізації професійної 

підготовки педагога. 

Ключові слова: феномен здоров'я, наступність у формуванні здорово-

го способу життя, ідея соціальної відповідальності, особистісне й суспіль-

не здоров'я, валеологічний світогляд, освіта. 

 

Annotation. The article assumes special attention has been drawn to the 

fact that the formation of valeological outlook should be society-initiated and 

aimed at ensuring awareness of the need for saving, strengthening, consuming, 

recovering and transferring health, in terms of spiritual value categories. There 

has been emphasized the necessity of implementing the idea of social 

responsibility for health as the activity base of the optimization of teacher 

training. 

Key words: the phenomenon of a healthy lifestyle, the idea of social 

responsibility, personal and public health, valeological outlook education. 

 

Постановка проблемы. Анализ научных исследований и публи-

каций по данной проблеме. Здоровье человека уже не является сугубо 

медицинской проблемой, а составляет лишь незначительную часть фено-

мена здоровья. Обобщенные данные научных исследований зависимости 

здоровья от разных факторов свидетельствуют, что система здравоохране-

ния обуславливает лишь 10 % комплекса влияний, приблизительно 20 % 

приходится на экологию, 20 % – на наследственность и около 50 % – на 

условия и образ жизни человека [1; 2; 3]. 

В тоже время оптимальная двигательная активность человека (испо-

льзование средств физической культуры и спорта, разнообразных систем 

оздоровления), развитие познавательной сферы являются ведущими фак-

торами в сохранении здоровья, компонентом формирования культуры 

профессиональной деятельности будущего педагога [4; 5; 6]. 

Физическая культура в данном контексте является результатом мно-

гогранной деятельности общества, который наследует такие его духовные 

ценности как генерирование здорового образа жизни и укрепление здоро-

вья; гармоничная взаимосвязь интеллектуального и физического развития; 

обеспечение продуктивной профессиональной и соревновательно-

развлекательной деятельности; воспитание эстетических идеалов и этичес-

ких норм личности. В связи с этим, формирование у студенческой моло-

дежи современного валеологического мировоззрения должно заключаться 

в направленности действий общества на создание условий, которые обес-

печивали бы осознание человеком необходимости сохранения, укрепления, 

потребления, восстановления и передачи здоровья как духовно-

ценностного феномена культуры личности [7]. 

В связи с этим считаем, что идея развития валеологического мирово-

ззрения, социальной ответственности за здоровье должна быть одной из 
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важнейших в формировании духовной культуры будущего педагога как 

основы его практической деятельности. 

Данное исследование выполняется в соответствии реализацией соци-

альных программ «Формирование здорового образа жизни», «Молодежь за 

здоровый образ жизни», украинско-канадского проекта «Молодежь – за 

здоровье», «Спорт ради развития», календарным планом работы Научно-

исследовательской лаборатории духовного и физического развития детей и 

учащейся молодежи Донбасского государственного педагогического уни-

верситета (Славянск, Украина), Научно-исследовательского института ду-

ховного развития человека Восточноукраинского национального универ-

ситета им. Владимира Даля. 

Целью статьи является теоретическое обоснование необходимости 

реализации идеи воспитания у студенческой молодежи валеологического 

мировоззрения, социальной ответственности за состояние своего здоровья, 

как фактора оптимизации практической деятельности будущего педагога. 

Изложение основного материала исследования. Здоровье человека 

является феноменом глобального значения и рассматривается как филосо-

фская, социально-педагогическая, экономическая, биологическая, медици-

нская категории, як объект потребления и привнесения экономического 

капитала страны, как личностная и общественная ценность. 

Понимание феномена здоровья предполагает, по крайней мере, че-

тыре взаимосвязанные компонента: соматический (физический), психичес-

кий (умственный), социальный (общественный), духовный (собственные 

идеалы и мировоззрение). В таком контексте здоровый образ жизни мы 

понимаем как совокупность человеческой деятельности, направленной на 

реализацию социальных функций по созданию условий здоровьесберега-

ющей среды обучения, профессиональной деятельности, отдыха, быта, до-

суга, то есть, жизненной позиции человека на формирование, сохранение, 

укрепление, восстановление здоровья. При этом следует подчеркнуть, что 

реализация потенциала здоровья каждого человека и здоровья общества 

должны осуществляться на основе государственной политики страны, то 

есть целенаправленной системой формирования валеологического мирово-

ззрения. 

Считаем, что важное значение в формировании сознательного отно-

шения к здоровью и здоровому образу жизни человека имеет образование, 

миссия которого, на наш взгляд, заключается не только в формировании 

профессиональных знаний, умений и навыков, но и в воспитании у студен-

ческой молодежи неопровержимых ценностей личностного и обществен-

ного здоровья. 

В развитом обществе состояние здоровья в значительной степени 

определяется уровнем образованности человека. Чем выше образователь-

ный уровень определенной социальной среды (учебного заведения), тем 

более высоки, как правило, в ней показатели здоровья. 

Забота о собственном и общественном здоровье невозможна без по-

нимания социальной ответственности за его состояние. Образованность 
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человека относительно здоровья – это не только валеологические, но и ес-

тественнонаучные, философские, гуманитарные знания. Когда речь идет о 

здоровье определенной социальной группы людей, мы предполагаем наи-

более близкое и относительно постоянное ее окружение – семья, друзья, 

знакомые, коллеги, то есть среду общения, где человек ежедневно находи-

тся. Находясь в этой среде, человек влияет на нее своими действиями, пос-

тупками, поведением, также как и среда (окружение) своим отношением к 

жизненным проявлениям влияет на мировоззрение человека. Именно в 

ближайшем окружении и происходит формирование валеологического ми-

ровоззрения. Такое влияние через ближайшее окружение в значительной 

мере формирует активную жизненную позицию, создает соответствующую 

психолого-педагогическая среду, определяет духовные ценности и социа-

льную ответственность за свое здоровье. В связи с этим, человек как субъ-

ект окружения, положительно (или же отрицательно) воздействует на сре-

ду личным примером, предоставлением информации, отношением к дейст-

виям и процессам, которые происходят в социальной среде. Такая совоку-

пность факторов и условий жизни предопределяют необходимость форми-

рования ценностей здоровья социальной группы. То есть, как каждый че-

ловек несет личную ответственность за здоровье общества, так и общество 

должно быть ответственным за здоровье каждого своего гражданина. 

В практическом контексте такое понимание социальной ответствен-

ности определяет потребность руководствоваться тем, что, с одной сторо-

ны, государство отвечает за здоровье своих граждан, а с другой – каждый 

человек ответственен за здоровье общества. На наше глубокое убеждение, 

профессиональная подготовка педагога должна предполагать формирова-

ние осознанной ответственности и социальной потребности в ведении здо-

рового образа жизни. 

Идея социальной ответственности за здоровье имеет все основания 

быть одной из методологических основ разработки инновационных техно-

логий формирования духовной культуры педагога. Под ответственностью 

мы склонны понимать, прежде всего, духовность и свободу личности. 

Именно социальная ответственность устанавливает характер взаимосвязи 

свободы личности и необходимости быть здоровым, является основой ду-

ховно-практической деятельности педагога в воспитании у подрастающего 

поколения валеологического мировоззрения. Еще древние философы утве-

рждали, что необходимость – это внешний мир, а свобода личности – это 

мир человека, то есть деятельность, которая связана с выбором человека. 

Таким образом, жизненно активный и социально оправданный выбор пре-

допределяет ответственность и поведение каждого человека в необходимо-

сти быть здоровым, превращая его в истинно культурного и свободного 

субъекта. 

На наш взгляд, формирование сознательного и ответственного вале-

ологического мировоззрения студента должно осуществляться на основе 

создания социально-педагогических условий, а именно: 
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• формирование гносеологических (познавательных) ценностей – 

ответственности за адекватное восприятие объективной необходимости 

быть здоровым (целеполагание), адекватную самооценку намерений реа-

лизовать необходимость быть здоровым (рефлексия), воспитывать такую 

необходимость у подрастающего поколения; 

• формирование самоопределения – ответственности за выбор наибо-

лее эффективных средств, методов, форм, оздоровительных технологий; за 

ценностный и обоснованный выбор альтернатив поведения, действий, пос-

тупков в сохранении здоровья; за выбор активной жизненной позиции в 

укреплении, потреблении, восстановлении и передаче здоровья; 

• формирование потребности к постоянному самосовершенствова-

нию – ответственности за волевую интенцию и результаты практических 

действий, благодаря которым достигается поставленная цель – быть здоро-

вым; за верность идеи совершенствования состояния психосоматического, 

духовного и социального здоровья. 

Представленные таким образом социально-педагогические условия, 

на наш взгляд, успешно ассимилируют наряду с народными традициями 

телесного воспитания, новые концепции реализации проблемы формиро-

вания социальной ответственности за здоровье как категории духовной и 

профессиональной культуры будущего педагога. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким обра-

зом, результатом нашего методологического рассуждения является необхо-

димость разработки инновационных образовательных моделей, интерактив-

ных технологий, социально-педагогических условий создания в учебном 

заведении здоровьесберегающей среды. В этой связи, дальнейшее научное 

обоснование получают положения, характеризующие современное понима-

ние феномена здоровья человека, идеи социальной ответственности уча-

щейся молодежи в необходимости ведения здорового образа жизни. Разви-

тие данных положений, на наш взгляд, будет способствовать формирова-

нию современного валеологического мировоззрения будущего педагога. 

Перспективой дальнейших исследований в данном направлении яв-

ляется разработка, научное обоснование и внедрение в учебно-

воспитательный процесс университета дидактико-оздоровительного ком-

плекса методов, интерактивных технологий, направленных на генерирова-

ние здорового образа жизни как фактора реализации стремления личности 

к гармоничному развитию, идеалу интеграции духовного и телесного со-

вершенствования человека. 
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Анотація. У статті формування готовності майбутніх учителів фізи-
чної культури до професійної самореалізації в оздоровчій діяльності розг-
лядається як процес набуття студентами кваліфікації, що забезпечить їм 
ефективну реалізацію власних здібностей, розкриття свого творчого поте-
нціалу, оволодіння певним соціальним досвідом, підвищення професійної 
майстерності та удосконалення в професії, спрямованої на залучення учнів 
до занять фізичними вправами на уроках фізичної культури, при прове-
денні фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня, позак-
ласної та позашкільної фізкультурно-оздоровчої роботи. 

Ключові слова: формування готовності, майбутні вчителі фізичної 
культури, професійна самореалізація, оздоровча діяльність. 

 
Аннотация. В статье формирования готовности будущих учителей 

физической культуры к профессиональной самореализации в оздоровите-
льной деятельности рассматривается как процесс приобретения студента-
ми квалификации, которая обеспечит им эффективную реализацию спосо-
бностей, раскрытие своего творческого потенциала, овладение определен-
ным социальным опытом, повышение профессионального мастерства и 
совершенствования в профессии, направленной на привлечение учеников к 
занятиям физическими упражнениями на уроках физической культуры, 
при проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 
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учебного день, внеклассной и внешкольной физкультурно-
оздоровительной работы. 

Ключевые слова: формирование готовности, будущие учителя физи-

ческой культуры, профессиональная самореализация, оздоровительная де-

ятельность. 

 

Annotation. The formation of the readiness of the future teachers of 

physical culture for professional self-realization in health-improving activity is 

considered as a process of acquiring skills by students, which will ensure them 

effective implementation of their abilities, the disclosure of their creativity, 

mastering certain social experience, improving professional skills and improving 

in the profession aimed at the involvement of pupils in physical exercises at the 

lessons of physical culture, at carrying out of sports-improving actions in a 

mode of the educational day, out-of-class and out-of-school physical culture and 

health-improvement work. The article points out that the need for a program for 

the modernization of higher sports education is determined by the internal laws 

of the development of higher education and the long-term development needs of 

the individual, society and the state that have evolved in the system of 

professional training of the future teachers of physical culture in higher 

education establishments on the basis of preserving and enhancing the best 

traditions of the national and world experience. 

Key words: the formation of readiness, the future teachers of physical 

culture, professional self-realization, health-improving activity. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Фізичне виховання 

школярів є невід’ємною частиною системи освіти, важливим чинником 

фізичного і морального здоров’я, комплексного підходу до формування 

інтелектуальних і фізичних якостей, психологічної і фізичної підготовки 

учнів до активної життєдіяльності. З позицій сьогодення спостерігається, 

на думку   Л. П. Арефьєвої, «інтенсивний пошук підходів до побудови но-

вої стратегії виховання, формуються нові культурні засади виховної прак-

тики, демократизація стосунків суб’єктів навчально-виховного процесу, 

відповідальність держави за виховання дітей і молоді, впровадження здо-

ров’язбережувальних технологій у процес фізичного виховання підроста-

ючого покоління» [2, с. 3].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. У сучасній науковій літературі 

(О. Ю. Ажиппо, П. Б. Джуринський, Є. А. Захаріна, Л. І. Іванова, 

Є. Н. Приступа, Л. П. Сущенко, О. В. Тимошенко та ін.) вказано, що про-

блема професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури має 

багатоаспектне теоретичне висвітлення.  

Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до різ-

них видів фахової діяльності була предметом розвідок науковців. Ними 

досліджено підготовку майбутніх учителів фізичної культури до: позакла-
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сної виховної роботи у старшій школі (Л. П. Арефьєва); застосування ін-

формаційних технологій у професійній діяльності (Г. Р. Генсерук); форму-

вання готовності до професійної діяльності майбутніх учителів фізичної 

культури (М. Т. Данилко); виховання здорового способу життя молодших 

школярів на засадах гендерного підходу (А. В. Заікін); формування мора-

льних якостей молодших школярів (С. О. Ігнатенко); викладання основ 

безпеки життєдіяльності в загальноосвітній школі (Г. Д. Кондрацька); реа-

лізації міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання молодших 

школярів (О. Я. Кругляк); передумови щодо створення системи підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури до створення здо-

ров’язбережувального середовища у школах мистецтв (О. В. Омельчук); 

позакласної роботи з учнями основної школи (О. А. Стасенко); самовдос-

коналення та формування основ здорового способу життя (І. В. Шаповало-

ва) та ін. 

Мета дослідження. На основі літературних джерел розглянути деякі 

аспекти формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до 

професійної самореалізації в оздоровчій діяльності. 

Завдання дослідження. Узагальнення даних літературних джерел, 

що стосується деяких аспектів формування готовності майбутніх учителів 

фізичної культури до професійної самореалізації в оздоровчій діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  

Глибокі соціально-економічні зміни визначають нове бачення ролі 

освіти в суспільстві. Вища школа активно шукає відповіді на питання, які 

поставила сучасна дійсність, у тому числі й питання, пов’язані із збере-

женням і зміцненням здоров’я учасників освітнього процесу. Завданнями, 

що забезпечують національні інтереси України, зміцнюють авторитет і 

конкурентоспроможність нашої держави в міжнародних відносинах, зумо-

влюється, як вважає О. В. Тимошенко,  «потреба постійного оновлення та 

осучаснення навчально-виховного процесу. Він має бути чітко орієнтова-

ний на демократичні цінності, ринкові засади економіки та найсучасніші 

науково-технічні здобутки» [6, с. 4]. 

Невідкладним завданням у справі покращення стану здоров’я та рів-

ня фізичної підготовленості дітей є, як вважає О. Ю. Ажиппо, «певна мо-

дернізація фізичного виховання й спорту у школі, яку доцільно здійснюва-

ти в таких аспектах: покращення матеріально-технічної бази проведення 

занять з фізичної культури; планування й виконання системної роботи з 

фізичного виховання школярів: культивування здорового способу життя, 

функціонування безоплатних шкільних спортивних секцій з сучасних видів 

спорту (шейпінг, атлетизм, фітнес, черлідинг, бодибілдинг тощо), прове-

дення спортивних змагань, зустрічі з відомим українськими спортсменами, 

відвідування спортивних заходів; оновлення змісту й методики проведення 

занять з фізичної культури в школі через вдосконалення у вищій школі під-

готовки фахівців спортивно-педагогічної діяльності; створення ефективної 

системи підвищення кваліфікації для тренерів і педагогів в галузі фізичного 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%84%D1%8C%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9F.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BA%20%D0%93.%D0%A0.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C.%D0%A2.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D0%B0%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BD%20%D0%90.%D0%92.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%86%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9E.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%93.%D0%94.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%20%D0%90.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%86$
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виховання та спорту;  впровадження у практику передових методик фізич-

ного виховання (на основі дисертаційних досліджень) у межах постійно ді-

ючих семінарів для вчителів шкіл; реалізація ідеї здорового способу життя 

та популяризація фізичного виховання й спорту через систему зустрічей з 

батьками учнів в межах проведення «сімейного лекторію» (тобто із запро-

шенням дітей, їхніх батьків та членів їхніх родин)» [1, с. 294]. 

Професійна самореалізація майбутніх учителів фізичної культури в 

процесі навчання має свою специфіку. В студентські роки відбувається 

становлення особистості, її саморозвиток і формування цілісного «Я». 

Професійна самореалізація особистості майбутніх учителів фізичної куль-

тури пов’язана з прагненням стати кращим професійно та особистісно. 

Основні підходи до розуміння самореалізації особистості відображе-

но у філософській, психологічній і педагогічній науках і визначається: по-

перше, як реалізація особистістю сутнісних сил або людської природи; по-

друге, як максимальне розкриття творчого потенціалу особистості; по-

третє, як якнайповніше використання її здібностей і можливостей в праг-

ненні розкрити себе з відчуттям повноти життя. Так, у філософському ас-

пекті самореалізація є свідомим процесом опредмечування сутнісних сил 

людини у взаємодії індивідів з соціокультурною дійсністю, який може на-

бувати форми творення об’єктів матеріальної та духовної культури, усе 

різноманіття соціальної діяльності. Психологічний аспект дослідження 

припускає розуміння самореалізації як елементу мотиваційної сфери, що 

відноситься до вищих потреб людини,  і як психологічної основи діяльнос-

ті та  її об’єктивний і суб’єктивний результат. У педагогіці самореалізація 

визначається однією з цілей освіти і полягає в допомозі особистості в здій-

сненні позитивних можливостей та розкритті здібностей. 

Слід вказати на те, що поняття «оздоровча діяльність» тісно 

пов’язане з поняттям «фізкультурно-оздоровча робота».  

Під оздоровчою діяльністю Г. В. Валєєва розуміє  процес, спрямова-

ний на розширення адаптаційних  можливостей суб’єктів освіти на основі 

вибудовування суб’єкт-суб’єктних стосунків і оздоровчих технологій, що 

дозволяють створити сприятливі умови для розвитку учнів [3, с. 12].  

Є. І. Жуковський вказує, що фізкультурно-оздоровча робота включає 

заходи, які проводять у школі в режимі навчальних занять та позакласних 

занять з метою зміцнення здоров’я учнів [4, с. 114]. 

Визначення форм фізкультурно-оздоровчої роботи подано у таблиці 1. 

Фізкультурно-оздоровча робота має здійснюватися, як вважає 

О. А. Стасенко, «на наукових засадах, із застосуванням відповідних мето-

дів (перемінний, інтервальний, рівномірний, повторний та ігровий), завдя-

ки яким учитель зможе успішно взаємодіяти з учнями та принципів (пос-

туповості, систематичності, активності, відповідності фізичного наванта-

ження рівню здоров’я учнів, різнобічної спрямованості оздоровчого трену-

вання та диференційованого підходу)» [5, с. 155]. Важливим фактором ус-

пішної організації фізкультурно-оздоровчої роботи є агітація й пропаганда 
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такого виду діяльності, яка сприятиме залучення школярів до систематич-

них занять фізичними вправами та оволодінню певним обсягом знань, ві-

домостей, інформації стосовно фізичної культури і спорту [5, с. 155]. 
 

Таблиця 1 – Визначення форм фізкультурно-оздоровчої роботи 

Автор Форми фізкультурно-оздоровчої роботи 

Г. П. Богданов  Гімнастика до уроків, фізкультхвилинки в процесі уро-

ків, години здоров’я та рухливі перерви, дні здоров’я та 

спорту а також позакласні заняття, форми яких не є раз 

і на завжди визначеними, у зв’язку з тим, що інтереси 

учнів змінюються, але взагалі це фізкультурні, спорти-

вні та туристські гуртки 

Л. В. Волков Гімнастика до занять, під час занять (фізкультхвилинки 

та фізкультпауза), між заняттями на перервах (ігри на 

перервах), а також позакласна фізкультурно-оздоровча 

та спортивно-масову роботу, яка організується на осно-

ві широкої самостійної діяльності учнів 

Є. І. Жуковський Ранкова гімнастика, фізкультхвилинки, ігри та вправи 

на великих перервах, фізкультурні свята, заняття в 

спортивних секціях, оздоровчі табори, заходи з закалю-

вання 

В. М. Кінль Гімнастика до занять, фізкультхвилинки на уроках та 

фізичні вправи на перервах, щоденні фізкультурні за-

няття в групах подовженого дня, дні здоров’я та спорту 

В. І. Лях,  

Г. Б. Мейксон і 

Л. Б. Кофман 

Гімнастика до навчальних занять, фізкультхвилинки на 

уроках, фізичні вправи і рухливі ігри на продовжених 

перервах, а також заняття фізичними вправами у групах 

продовженого дня 

О. А. Стасенко Заняття фізичними вправами протягом навчального дня 

(гімнастика перед заняттями, фізкультхвилинки та фіз-

культпаузи, рухливі перерви, години здоров’я); турис-

тичні походи, рухливі ігри на місцевості; самостійні 

заняття фізичними вправами; спортивна година в гру-

пах подовженого дня. 

 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Вказано, що 

соціально-економічні перетворення, які відбуваються в нашій країні та ін-

теграція України в єдиний європейський освітній простір орієнтують на 

якісно новий рівень професійної підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури у закладах вищої освіти. Зазначено, що вища школа активно шу-

кає відповіді на питання, які поставила сучасна дійсність, та на питання, 

пов’язані із збереженням і зміцненням здоров’я учасників освітнього про-

цесу.  Акцентовано увагу на тому, що вчителі фізичної культури покликані 

вирішувати складні завдання фізичного виховання молоді, прилучення ді-
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тей та юнацтва до занять фізичною культурою і спортом. Показано, що 

оздоровча діяльність є однією з необхідних умов розгортання процесу са-

мореалізації майбутнього вчителя фізичної культури, здатного спрямувати 

свої зусилля на зміцнення та збереження здоров’я учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів.  

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у виявленні та теоре-

тичному обґрунтуванні педагогічних умов формування готовності майбут-

ніх учителів фізичної культури до професійної самореалізації в оздоровчій 

діяльності. 
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Анотація. У статті наголошується на тому, сучасні інноваційні зміни 

та вхід України до освітнього Європейського простору зумовили нові ви-

моги до підготовки майбутніх учителів фізичної культури у закладах ви-

щої освіти. Акцентовано увагу на тому, що сучасна традиційна система 

підготовки фізкультурних кадрів не задовольняє потреби суспільства, 

спрямованих на урахування сучасних інноваційних процесів і пов’язаних з 

демократизацією та гуманізацією освіти, гармонізацією взаємодії учителя 

та учня, переведення її в суб’єкт-суб’єктні відносини. Подано результати 

анкетування студентів Бердянського державного педагогічного універси-

тету. 

Ключові слова: формування готовності, майбутні вчителі фізичної 

культури, педагогічна взаємодія, фізкультурно-оздоровча діяльність. 

 

Аннотация. В статье акцентировано внимание на том, что совре-

менные инновационные изменения и вход Украины в Европейское образо-

вательное пространство обусловили новые требования к подготовке буду-

щих специалистов в высших учебных заведениях. Акцентировано внима-

ние на том, что современная традиционная система подготовки физкульту-

рных кадров не удовлетворяет потребности общества, которое требует 

учета современных инновационных процессов, связанных с демократиза-

цией и гуманизацией образования, гармонизацию взаимодействия педагога 

и учащихся, перевода их в субъект-субъектные отношения. Представлены 

результаты анкетирования студентов Бердянского государственного педа-

гогического университета. 

Ключевые слова: формирование готовности, будущие учителя физи-

ческой культуры, педагогическое взаимодействие, физкультурно-

оздоровительная деятельность. 

 

Annotation. The article deals with the fact that  modern innovative 

changes and implementation of Ukraine into the educational European 

environment have resulted in new demands for the training of the future teachers 

of physical culture at the  institutions of high education. It is made the accent on 

the fact that the modern traditional system training physical-cultural teachers 

does not satisfy the society’s requirements, which are directed on the 

considering  modern innovative processes and are connected with the 

democratization and humanization of the  education, harmonization of the 
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interaction of the teacher and the pupil, transformation these interaction into the 

subject-subject interaction. There are given results of the . questionnaires of the 

Berdyansk State Pedagogical University’s students.    

Key words: formation of the readiness, future teachers of the physical 

culture, pedagogical interaction, physical-cultural-wellness activity.  

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Зміни останніх років в 

соціальній та економічній сфері зумовили модернізацію вищої освіти, у то-

му числі й вищої фізкультурної освіти. У сучасний період підготовка май-

бутніх учителів фізичної культури спрямована на оволодіння ними профе-

сійно орієнтованими  знаннями, вміннями та навичками щодо організації та 

проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності та підвищення ефективнос-

ті, в цілому, педагогічної діяльності, зокрема, взаємодії з учнями.  

До пріоритетних напрямів розвитку суспільства, як вказує 

Л. В. Коваль, «належить модернізація системи вищої освіти України відпо-

відно до національних потреб і тенденцій євроінтеграції з метою вдоскона-

лення особистісно-професійної підготовки фахівців, здатних компетентно 

виконувати багатофункціональну педагогічну діяльність» [3, c. 5]. 

Прагнення держави інтегруватися в європейський освітній простір, 

як зазначає О. В. Тимошенко, «потребує переосмислення змісту, функцій і 

завдань оптимізації професійної підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури у вищих навчальних закладах на основі програмно-цільового 

управління з використанням кредитно-модульної технології навчання, що 

дасть можливість науково обґрунтувати та доповнити дидактичну систему 

професійної підготовки вчителя фізичної культури» [7, с. 5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. Теоретичні і методичні засади професійної 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури у закладах вищої освіти 

ґрунтовно досліджували О. Ю. Ажиппо, П. Б. Джуринський, Є. А. Заха-

ріна, Л. І. Іванова, Р. П. Карпюк, Л. П. Сущенко, О. В. Тимошенко та ін. 

Мета дослідження. На основі літературних джерел охарактеризува-

ти  теоретичне підґрунтя формування готовності майбутніх учителів фізи-

чної культури до педагогічної взаємодії у фізкультурно-оздоровчій діяль-

ності. 

Завдання дослідження. Узагальнення даних літературних джерел, 

що охарактеризує теоретичне підґрунтя формування готовності майбутніх 

учителів фізичної культури до педагогічної взаємодії у фізкультурно-

оздоровчій діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Модернізація фізкуль-

турної освіти змінюється в напрямку гуманістичної парадигми детермінує 

новий зміст професійної підготовки учителя фізичної культури на засадах 

співробітництва, взаєморозуміння та діалогу. 

Р. С. Гуревич і А. Коломієць зазначають, що для формування в сві-

домості майбутнього вчителя почуття відповідальності за розвиток суспі-
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льства в цілому процес навчання має бути зорієнтований не лише на підго-

товку предметника, а й на формування вчителя-гуманіста, носія провідних 

ідей національної та загальнолюдської культури, особистість творчу і до-

питливу. Лише такий учитель може бути ланкою успішного реформування 

системи освіти, розширення її соціальних функцій та соціально-

культурного призначення в суспільстві [2, c. 80–81]. 

Питання педагогічної взаємодії, як вказує О. Р. Філіпова, визначають 

сутність освітнього процесу [8, с. 36]. Необхідність організації продуктив-

ної взаємодії суб'єктів освіти, як зазначає науковець, обумовлена аналізом 

ситуації, що склалася в освіті, коли накопичений великий обсяг педагогіч-

них знань, що відображає нову педагогічну дійсність у формі фактів, по-

нять, законів гуманістичної парадигми, а також недостатнім використан-

ням даних знань в педагогічному процесі [8, с. 36]. 

Результатом педагогічної взаємодії, як зазначає О. В. Краснова є 

знання, вміння, навички (які можна кваліфікувати як інтеріоризований 

зміст, який в психологічному сенсі є або новою структурою в картині світу 

особистості, або нова інформація в цій картині, яка доповнює ту що існу-

вала раніше, у тому числі інформація про себе, своїх якостях і відносинах в 

навколишньому світі), а також звичка, потреба, «зрушення» в картині сві-

ту, установках, динамічних стереотипах (інтропсихологічні зміни), які «за-

лишаються з суб'єктом» і можуть і (або) будуть застосовані, використані їм 

надалі не один раз [4, с. 108]. 

Взаємодія учителя та учнів під час навчання у школі є важливим 

фактором виховання майбутньої особистості та її розвитку що суттєво 

визначає ефективність педагогічного процесу. Тому досить доречним з 

позицій сьогодення є дослідження формування готовності майбутніх учи-

телів фізичної культури до педагогічної взаємодії у фізкультурно-

оздоровчій діяльності. 

Для дослідження сучасного стану формування готовності майбутніх 

учителів фізичної культури до педагогічної взаємодії у фізкультурно-

оздоровчій діяльності нами було проведено анкетування 77 студентів Бер-

дянського державного педагогічного університету. 

 Рисунок 1 – Результати анкетування майбутніх учителів фізиxної куль-
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тури щодо потреби у підготовці майбутніх учителів фізичної культури до 

педагогічної взаємодії у фізкультурно-оздоровчій діяльності (%) 

 

Результати опитування показали, що 58,44 % опитаних студентів по-

діляють думку стосовно того, що сьогодні існує потреба у підготовці май-

бутніх учителів фізичної культури до педагогічної взаємодії, 31,17 % опи-

таних респондентів вважають, що така потреба існує частково, 7,79 % сту-

дентів обрали відповідь «ні, не існує», а 2,60 % студентів взагалі обрали 

відповідь «важко відповісти» (рис. 1). 

Ці данні особливо підкреслили актуальність та доцільність дослі-

дження питань, пов’язаних з формуванням готовності майбутніх учителів 

фізичної культури до педагогічної взаємодії у фізкультурно-оздоровчій 

діяльності. 

Володіння студентами закладів вищої педагогічної освіти продукти-

вними способами педагогічної взаємодії, як зазначає І. В. Андрощук, «ви-

ступає однією з найважливіших проблем у професійній підготовці майбут-

ніх учителів. Як зазначає науковець, «розв’язання цієї проблеми ставить 

якісно нові вимоги до педагогічної взаємодії педагога з іншими суб’єктами 

навчально-виховного процесу та процесу його професійної підготовки за-

галом [1, с. 8].  

 

Рисунок 2 – Результати анкетування майбутніх учителів фізичної  

культури щодо володіння знаннями про засоби педагогічної взаємодії  

у фізкультурно-оздоровчій діяльності (%) 

 

Опитування студентів свідчить про те, що 24,68 % респондентів пов-

ною мірою володіють знаннями щодо засобів педагогічної взаємодії у фіз-

культурно-оздоровчій діяльності, 44,16 % опитаних студентів володіють 

цими знаннями поверхнево, 18,17 % опитаних студентів не володіють ци-

ми знаннями, а 12,99 % опитаних студентів не визначились з відповіддю. 

Як ми бачимо, з результатів анкетування тільки 24,68 % опитаних 

студентів повною мірою володіють знаннями щодо засобів педагогічної 

взаємодії у фізкультурно-оздоровчій діяльності (рис. 2). 
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Є В. Коротаєва вказує, що на кожній ступені навчання найважливі-

шою ії складовою є готовність і вміння вести діалог, вступати у співпрацю 

з однолітками і дорослими, усвідомлювати свою роль у житті суспільства 

[5, с. 7]. Ось чому організація взаємодії у педагогічному процесі і як діяль-

ність, і як результат навчання, на думку вченої, є одним із актуальних на-

прямків сучасної освітньої науки і практики [5, с. 7]. 

А. Г. Михайлова стверджує що, «педагогічна взаємодія є необхідною 

умовою  ефективності педагогічного процесу» [6, с. 157]. Результатом та-

кої взаємодії, як зазначає А. Г. Михайлова «має стати підготовка студента 

до активного  самостійного опанування знань та формування пов`язаних з 

ним вмінь, здібностей і особистісних якостей» [6, с. 157]. Нам особливо 

імпонує ця думка вченої. 

Висновки. Таким чином, ретроспективний аналіз наукових праць та 

власний досвід викладацької діяльності дозволяє стверджувати, що з пози-

цій сьогодення, усі учасники освітнього процесу теоретично погоджуються 

з важливістю ефективної організації педагогічної взаємодії в умовах моде-

рнізації освіти, однак на практиці суб’єкти освіти не завжди готові до ефе-

ктивної співпраці, партнерства, діалогу та взаємодії. 
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Анотація. У статті розглядаються особливості професійної підготов-

ки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої ро-

боти в старшій школі. Аналіз психолого-педагогічної літератури та літера-

тури з фізичної культури та спорту вказує на особливу увагу науковців до 

проблеми виховання здорового покоління. Розвиток сучасної системи ви-

щої освіти в Україні потребує змін з метою підвищення ефективності про-

фесійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури у закладах ви-

щої освіти. Автори акцентують увагу на тому, що з позицій сьогодення ви-

никає гостра потреба оновлення змісту професійної підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури, які будуть ґрунтовно володіти професією, 

пов’язаною з фізкультурно-оздоровчою діяльністю з учнями загальноосві-

тніх навчальних закладів. 

Ключові слова: професійна підготовка, майбутні учителі фізичної ку-

льтури, фізкультурно-оздоровча робота. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности профессиональ-

ной подготовки будущих учителей физической культуры к физкультурно-

оздоровительной работы в старшей школе. Анализ психолого-

педагогической литературы и литературы по физической культуре и спор-

ту указывает на особое внимание ученых к проблеме воспитания здорового 

поколения. Развитие современной системы высшего образования в Украи-

не требует изменений с целью повышения эффективности профессиональ-

ной подготовки будущих учителей физической культуры в учреждениях 

высшего образования. Авторы акцентируют внимание на том, что сегодня 

возникает острая необходимость обновления содержания профессиональ-

ной подготовки будущих учителей физической культуры, которые будут 

основательно владеть профессией, связанной с физкультурно-

оздоровительной деятельностью с учащимися общеобразовательных учеб-

ных заведений. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущие учителя фи-

зической культуры, физкультурно-оздоровительной работа. 

Annotation. Article deals with the peculiarities of professional training 

future teachers of physical culture for the  physical-cultural-work at high school. 

The analysis of psychological-pedagogical and literature on physical culture and 

sport points on the special attention of the scientists to the problem of 

upbringing health generation. The development of the modern system of high 

education in Ukraine requires changes with the aim of increasing effectiveness 

of professional training  future teachers of physical culture at the institutions of 

high education. the authors make the stress on the fact that  considering modern 

situation we face with the burning demand of  renovation of the content of the 

professional training future teachers of the physical culture which would master 

their profession fundamentally; this is connected with the physical-cultural-

wellness activity with the pupils of general educational institutions. 

The high school actively looks for the answers on the questions which had 

been stated by the modern reality and on the answers which are connected with 

the keeping, storing and saving of the health of the participants of the 

educational process.  

Key words: professional training, future teachers of the physical culture, 

physical-cultural-wellness work.  

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Розвиток масової фі-

зичної культури та спорту в закладах середньої освіти націлений, насампе-

ред, на зміцнення здоров’я учнів, фізичний розвиток і рухову активність. 

Одним із діючих засобів зміцнення здоров’я учнів, поліпшення їхнього фі-

зичного розвитку є проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі 

дня школи, організація та проведення загальношкільних фізкультурно-

масових і спортивних заходів. У сучасний період важливою є розробка но-

вих підходів до підвищення ефективності професійної підготов-

ки майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої ро-
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боти у старшій школі, яка дозволить сформувати конкурентоспроможних 

на ринку праці фахівців, здатних до постійного професійного зростання та 

реалізації усього спектру професійних обов’язків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. Теоретичні і методичні засади професійної 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури у вищих навчальних за-

кладах ґрунтовно досліджували О. Ю. Ажиппо, П. Б. Джуринський, 

Є. А. Захаріна, Л. І. Іванова, Р. П. Карпюк, Л. П. Сущенко, 

О. В. Тимошенко та ін. 

Деякі аспекти, які характеризують особливості підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури у вищих навчальних закладах, висвітлено у 

працях вітчизняних науковців. Вони характеризують підготовку майбутніх 

учителів фізичної культури до: позакласної виховної роботи у старшій 

школі (Л. П. Арефьєва); впровадження технологій оздоровчого фітнесу 

(О. А. Атамась); до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у 

професійній діяльності (М. В. Верховська); до впровадження здо-

ров’язбережувальних технологій у старшій школі (В. Д. Дручик), переду-

мови щодо створення системи підготовки майбутніх учителів фізичної ку-

льтури до створення здоров’язбережувального середовища у школах мис-

тецтв (О. В. Омельчук); позакласної роботи з учнями основної школи 

(О. А. Стасенко); самовдосконалення та формування основ здорового спо-

собу життя (І. В. Шаповалова) та ін. 

Мета дослідження. На основі літературних джерел розглянути особ-

ливості професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 

фізкультурно-оздоровчої роботи в старшій школі. 

Завдання дослідження. Узагальнення даних літературних джерел, 

що стосується особливостей професійної підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої роботи в старшій школі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з першочерго-

вих проблем нашого життя є проблема здоров’я нації. Надзвичайну роль у 

її розв’язанні відіграє фізичне виховання. З позицій сьогодення необхідно 

вдосконалювати традиційні й впроваджувати нові форми і методи прове-

дення спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи.  

Наразі в Україні продовжується процес реформування національної 

системи вищої освіти, пов’язаний з її інтеграцією в єдиний загальноєвро-

пейський освітній простір. Реалізація цього завдання вимагає створення та 

реалізації нової державної політики у цій сфері на підставі визначення го-

ловних і стратегічних пріоритетів розвитку вищої освіти. 

Мета сучасної вищої освіти – не тільки дати знання, але й забезпечи-

ти здатність майбутніх фахівців самостійно оволодівати професійно орієн-

тованими знаннями. В основу навчально-виховного процесу покладено 

ідею формування професійно важливих якостей майбутніх фахівців, пов-

ноцінної реалізації їх можливостей у сучасному житті та професійній дія-

льності. Реалізація такої ідеї на практиці пов’язана з подоланням супереч-

ностей між недостатньою поінформованістю молодого покоління про 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%84%D1%8C%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9F.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%20%D0%90.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%86$
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складний світ професій і необхідністю свідомого і самостійного вибору 

однієї з них, між уявленнями про майбутню професію і особистими, інди-

відуальними якостями, найбільш інтенсивне формування яких відбуваєть-

ся з 15 до 25 років [2, с. 3]. 

Як вважає  Р. П. Карпюк, «державі та суспільству необхідний фахі-

вець, здатний перебудовувати свою діяльність відповідно до змін вимог ри-

нку праці. Поворот освіти до особистості, підвищення її ролі в розвитку 

держави й суспільства, залежність успіху трудової кар’єри людини від висо-

кого рівня не тільки її загальної підготовки, а й професійної зумовлюють по-

требу в зміні підходу до цілей, змісту й організаційної структури професій-

ної підготовки фахівців нової генерації» [4, с. 3]. 

В «Енциклопедії освіти» поняття «професійна підготовка» визнача-

ється як «сукупність спеціальних знань, умінь, навичок, якостей, трудового 

досвіду і норм поведінки, які забезпечують можливість успішної праці за 

обраною професією; процес повідомлення учням відповідних знань і 

умінь» [3, с. 309]. 

Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури, як за-

значає Р. В. Маслюк, «можливі лише за умови неперервної освіти і розвит-

ку особистості, а не тільки за рахунок задоволення вузькопрофесійних по-

треб. Особливо це стосується системи професійної підготовки педагогів, 

тобто тієї професійної сфери, де рівні особистісного, морального та інтеле-

ктуального розвитку прямо (а не опосередковано) будуть детермінувати у 

майбутньому позитивний (або негативний) розвиток «іншого» суб’єкта 

взаємодії, тобто визначати успішність (або неуспішність) професійно-

педагогічної діяльності» [5, с. 309]. 

На думку Л. П. Сущенко, професійна підготовка майбутніх фахівців 

фізичного виховання та спорту є «процесом, який відображає науково й 

методично обґрунтовані заходи вищих навчальних закладів, спрямованих 

на формування протягом терміну навчання рівня професійної компетент-

ності особистості, достатнього для організації фізичного виховання різних 

верств населення регіону й успішної праці в усіх ланках спортивного руху 

з урахуванням сучасних вимог ринку праці» [7, с. 15].  

Для досягнення якісної підготовки майбутніх учителів фізичної ку-

льтури, забезпечення їхнього гармонійного фізичного розвитку, міцного 

здоров’я необхідною умовою, за твердженням Р. Ахметова, є перехід до 

гуманістичної системи професійної підготовки, в якій найвищою цінністю 

стає студент з його індивідуальними особливостями, цінностями та інте-

ресами [1]. 

У закладах вищої освіти важливого значення набуває професійна пі-

дготовка майбутніх учителів фізичної культури, в яких навчально-

виховний процес спрямований не тільки на здобування студентами спеціа-

льних знань, вмінь та навичок, а й на розвиток професійно значущих якос-

тей особистості майбутнього вчителя, його інтелектуального потенціалу, 

можливостей, інтересів, нахилів, мотивів і ціннісних настанов. 

Метою сучасної фізкультурно-оздоровчої роботи є сприяння зміц-
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ненню здоров’я учнів, як найвищої цінності, через підвищення рівня їх ру-

хової активності. Вчитель фізичної культури повинен  навчити молодь пік-

луватися про своє фізичне вдосконалення, володіти знаннями у галузі гігі-

єни та формувати активну позицію школярів щодо ведення здорового спо-

собу життя. 

Слід вказати на те,  що серед науковців не існує загальноприйнятого 

визначення поняття  «фізкультурно-оздоровча робота» (рис. 1).  

 

 

 

 
Рисунок 1 – Визначення поняття фізкультурно-оздоровчої роботи 
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Важливим фактором успішної організації фізкультурно-оздоровчої 

роботи вважає О. А. Стасенко, є «агітація й пропаганда такого виду діяль-

ності, яка сприятиме залучення школярів до систематичних занять фізич-

ними вправами та оволодінню певним обсягом знань, відомостей, інфор-

мації стосовно фізичної культури і спорту» [6, с. 155]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень.  

Вища школа активно шукає відповіді на питання, які поставила су-

часна дійсність, та на питання, пов’язані із збереженням і зміцненням здо-

ров’я учасників освітнього процесу. Система оптимізації роботи фізкуль-

турно-оздоровчих і спортивних заходів в сучасній школі  потребує 

об’єднання зусиль усіх суб’єктів навчально-виховного процесу. Завдання, 

що вирішуються у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної ку-

льтури до фізкультурно-оздоровчої роботи, спрямовані на нормальний фі-

зичний розвиток організму учнів, вдосконалення їх рухових якостей, зміц-

нення здоров’я та підвищення мотивації до занять фізичними  вправами. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у аналізі закордонного 

досвіду професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури у 

закладах вищої освіти країн Європейського Союзу. 
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Annotation. Social exclusion is a broad term because it covers many 

social groups. Every day, often unconsciously, we meet with this phenomenon 

in our lives. Most often, social exclusion is associated with the maladjustment of 

some social groups to a socially accepted form of life. It may refer to people 

with disabilities, homeless, unemployed, leaving prisons, large families, addicts 

or poor. Problem-affected individuals often use the help of social workers who, 

with their knowledge, experience and skills, help others adapt to society and the 

ever-changing social conditions. 

People affected by various problems and dysfunctions must also deal with 

social alienation, which becomes their only chance not to subject their person to 

negative comments from the society, which additionally affects their 

psychological discomfort. The process of social exclusion is consolidated, which 

is transformed into a long-lasting and hereditary aspect of life. In addition, social 

exclusion can affect people who, at the very beginning, have not been equipped 

with life capital that gives them the opportunity to function properly in society 

in economic or social terms. 

Key words: social assistance, social exclusion, social maladjustment, 

social work. 

 

Formulation of the problem in general. The category of social 

exclusion and problems related to this concept have always been of interest not 

only in the fields of science but also by public opinion. Social exclusion is an 

important phenomenon, because despite the XXI century it is quite a common 

process. 

Over the last dozen years, people who are socially excluded have been 

talked about more and more often. This issue is multidimensional and is usually 

understood as limiting or not being able to benefit individuals, groups or 

communities from their civil rights, leading to weakening or breaking ties with 
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the rest of society (marginalization, social disadvantage, degradation). 

(Szarfenberg, 2007) 

The phenomenon of social exclusion is the cumulative effect of 

unfavorable conditions of everyday life that affect the individual (material 

poverty, social and cultural capital deficits), as well as social processes related to 

global economic transformations (restructuring, deindustrialisation), it depends 

also on the personal deficits that the unit has (disability, illness, low 

qualifications), moreover, the lack of access to social institutions and its 

resources as well as receiving an adequate form of social and legal protection 

are important in this respect. (Narodowa Strategia Integracji Społecznej, 2004) 

The aim of the study. The concept of social exclusion appeared in 

Western Europe recently, first in France in the seventies and then in the 

European Commission in the eighties. The Amsterdam Treaty of 1997 can be 

seen as the beginning of the fight against social exclusion, as well as the goal of 

EU social policy. The objectives were formulated in EU documents - mainly in 

the Lisbon Strategy of March 2000, which considered one of the main goals of 

social policy to combat poverty, various forms of social exclusion, as well as 

discrimination (the so-called Nice goals). The Social Agenda of the National 

Action Plans for Social Inclusion contains the Nice objectives that form the 

basis for counteracting social exclusion. Within the scope of cooperation for the 

Social Agenda, Poland joined in December 2003 by signing with the European 

Commission: Joint Memorandum on Social Integration, which contained 

objectives regarding the strategy of Polish social inclusion policy. (Wódz & 

Pawlas-Czyż, 2008). 

September 2005 is the date of adoption by the Council of Ministers of the 

«Social Policy Strategy for 2007-2013», where the main priorities were set for 

the duration of the Lisbon Strategy for social cohesion. One of the priorities that 

have been included in the Strategy is the implementation of an active social 

policy focused on economic self-empowerment and professional activation of 

people at risk of social exclusion. The implementation of active social policy 

was to undertake reforms in the following years concerning the social welfare 

system, institutions and employment in the labor market, development of the 

social economy, as well as support for the non-governmental sector. (Ibidem). 

An analysis of recent research and publications, which launched the 

solution to this problem. The concept of social exclusion is accompanied by a 

related concept, including exclusion. The use of these terms interchangeably is 

justified and allowed due to the origin of the words from social exclusion (eng.) 

and exclusion sociale (french) – these concepts became the basis for later Polish 

terms. According to E. Tarkowska, in the initial period in Poland, the most 

frequently used phrase was social exclusion, only later gave way to the term of 

social exclusion. (Tarkowska, 2005). 

Nowadays, exclusion is characterized by the socio-economic 

phenomenon, which is why in the light of this concept are especially long-term 

unemployed and all phenomena concerning this problem, ie the breakdown of 

social ties, limitation of rights, weakening of social unity. The political, 
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ecological, economic and cultural aspects have begun to be associated with this 

phenomenon. 

There are different concepts of distributing privileges and social 

resources. The considerations of M. Weber can be included in some analyzes of 

the conflict trend. According to him, the pool of goods and privileges is limited, 

which creates a mechanism of uneven access to them. One of the forms of social 

closure, by means of which the groups strive to maximize the rewards by 

limiting access to resources and opportunities for a specific group of individuals 

is social exclusion. Thanks to the research carried out by F. Parkin as a 

continuator of Weber's thought, they prove the mechanisms of closing groups in 

contemporary societies. (Parkin, 1979). 

In the 1990s, distributional coalitions, structures that were embedded in 

the logic of capitalist society, striving for the maximum realization of their own 

interests at the expense of unorganized units, were taken by B. Jordan. (Jordan, 

2000) The mechanisms of social exclusion can be supplemented with the 

thought of R. Dahrendorf, who takes into account the mechanisms of unequal 

access to resources that the state offers - a social security network, which is 

imperfect. (Dahrendorf, 1993). 

Presentation of the main research material. Precursors of reflections on 

cultural theories regarding the process of positioning an individual in a social 

structure. In the normative and cultural concept, he shows a man forced to 

assimilate with the dominant culture. In his sociological considerations, 

M. Foucault poses questions about who the society excludes and pushes to the 

margins. One of the most important findings is that social exclusion is a gradual 

and widespread phenomenon, and individuals are mostly affected by one of the 

forms of social exclusion. (Foucault, 1997). 

The European Commission defines social exclusion as a process by which 

certain people are pushed to the periphery of society. The full participation of 

these people in social life is caused by poverty, lack of basic competences and 

opportunities to acquire qualifications during life or discrimination. The Task 

Force for Social Reintegration in the Ministry of Social Policy gives two 

definitions of social exclusion. One of them is the lack or limitation of 

participation in and the use of public institutions and markets, and the use of 

their offers, which should be accessible to everyone, especially for the poor, 

while the second definition defines exclusion as a situation that prevents or 

significantly impedes the individual. or a group of legitimate fulfillment of 

social roles, the use of public goods and social infrastructure, the accumulation 

of resources and the acquisition of income in a dignified way. 

The National Strategy for Social Integration for Poland gives the term 

social exclusion, which consists in not taking the usual and socially accepted 

way of life or falling out of it, concerns people, families or groups of people 

who:  

 they operate in inconvenient economic conditions; 

 people are affected by unfavorable social processes (deindustralization, 

crises, sudden falls of regions and industries); 
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 individuals do not have a life capital that would allow them to have a 

good social position, as well as the level of qualifications, and then to start a 

family and enter the labor market. (Narodowa Strategia Integracji Społecznej, 

2004). 

In most definitions, the concept of social exclusion refers to the category 

of inability to participate in various aspects of life. Exclusion usually involves 

the alienation of people with various social problems. 

In English-language lexicons on social work, which they are The 

Blackwell Encyclopaedia of Social Work edition XIX and The Social Work 

Dictionary, III edition in 1994 no attempt was made to present the social 

exclusion slogan, there is also no password for marginalization and 

marginalization. One can presume that lexicographers of social work are 

helpless in the face of the ambiguity of the notion of social exclusion. It is, 

however, a necessary concept functioning in social work thanks to its antonym 

inclusion, that is inclusion in the form of two declarations on social service 

missions adopted at the beginning of the 21st century. The first of the 

declarations is the international definition of social work, adopted by 

International Federation of Social Workers (IFSW) in 2000. IFSW contains 

definitions for which the concept of inclusion contains a formula for the value of 

social work «social work grew out of humanitarian and democratic ideals and is 

based on respect for the equality, values and dignity of all people. From its 

beginnings over a century ago, the practice of social work focuses on meeting 

human needs and developing human potential. Human rights and social justice 

serve as motivation and the right to act as part of social work. In solidarity with 

those who are socially disadvantaged, social workers strive to alleviate poverty 

and free the weakest oppressed people from it in order to be included in the 

community. 

The second declaration is the draft of the world qualifying standards for 

education for social work announced in 2002. The project states that, based on 

the opinions of other collaborators, available literature and commentary on the 

international definition of social work, the main goals of the work have been 

identified, among them facilitating the inclusion of socially excluded, 

marginalized, weak, expropriated and endangered groups of people. The concept 

of social exclusion is only rooted in social work and begins to be related to 

various meanings in both political and academic language. In order to equate the 

concept of social exclusion with one of the reasons, eg poverty or 

unemployment, a number of other communities are exposed to being out of 

reach of social work, which have difficulties in everyday functioning. (Marzec-

Holka, 2005). 

In the literature of social work, we find very few direct references to 

social exclusion, however, these terms usually appear from three points of view: 

 exclusion on a national scale, and social work (social work building 

identity in every country draws inspiration from the methods and objectives of 

action from other countries that are already experienced, due to the earlier build-
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ing of their identities, but above all social work is aimed at gaining useful posi-

tion in your own society); 

 interventions applied in relation to exclusion in the first line of social 

work (gaining by social work recognition of social utility in everyday practice of 

intervention in relation to groups, individuals or communities, where the possi-

bility of involvement in everyday social life is limited); 

 social work on social exclusion in a global context (part of group, local, 

individual people who need support from social workers become a derivative of 

globalization processes). (Ibidem). 

The order is dictated by the dynamics with which social work developed. 

According to D. Elliot and N. Mayadas, the notion of social exclusion 

serves to describe phenomena that occur in the macro scale, also describing the 

situation of individuals. 

The socially excluded are people who are unable to work because of 

economic transformation, physical and mental personality. In the diagnosis of 

social work, whether in the clinical diagnosis of the individual or the diagnosis 

of the needs of the community, this wider perspective will affect the way in 

which we refer to clients and work with them. Recognizing the importance of 

individual responsibility, we are also more inclined to accept the prospect of 

strengthening them (empowerment), and avoid the pathologization of an 

individual where external exclusion can have a serious impact. 

D. Elliot and N. Mayadas argue that social work should oppose social 

exclusion by organizing programs of economic activation in a micro-scale. The 

exclusion on the micro and macro scale of the author refers to the economic 

situation of a human being, which is determined by the lack of paid work which 

leads to poverty and is the cause of many social problems. Social workers 

through interventions in solving problems should strengthen the chances of 

economic self-empowerment among clients. This type of social exclusion 

relation to social work is considered by researchers and scientists in the context 

of the characteristics of globalization as a phenomenon having an impact on the 

economic condition and level of social security of people in the world. (Elliott & 

Maydays, 1999). 

The concepts of social exclusion in relation to social work in the 

conditions of globalization were presented by I. Paylor, J. Washington and 

S. Penna, globalization generates both exclusion and social security threats, 

while neoliberal political solutions reduce expenditures on social assistance, 

introduce market rules and they direct the role of a social worker to control and 

regulate human behavior. (Penna, Paylor & Washington, 2000) According to the 

authors, social workers in their work encounter the people most affected by 

exclusion and poverty and give an opinion on the upcoming global thinking time 

about social work and thinking about how to develop interventional and political 

strategies that would be an appropriate response to globalization at the 

supranational level. The authors perceive the two-dimensional problem that 

social exclusion is for social work on a global scale. First of all, social work 
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should create a counterbalance for neoliberal policy, which defines social 

exclusion in terms of the labor market. Secondly, social work should develop 

anti-discrimination interventions, because exclusion is not only dictated by 

economic but also cultural factors. (Marzec-Holka, 2005). 

The ambiguity of the notion of social exclusion is undoubtedly a problem 

for social work. Questions arise: is social work only a mediating factor between 

an institution of public social assistance, and citizens who are experiencing 

difficulties in independent functioning and satisfying their needs, or is a 

platform that focuses the movement on the goal of reorienting social policy on a 

global scale.  

Further doubts arise in relation to the concept of including socially 

excluded groups as one of the missions of social work, doubts arise due to the 

self-erosion of groups presented as socially discriminated against. Social 

workers could get dangerously close to limiting their mission only to a control 

function that is denied by their professional ethos.  

Therefore, before social work, it is not only the methodical but also the 

ethical problem of responding to groups, individuals or the self-opposing 

community. There is a problem that street workers are able to solve. Another 

doubt concerns the empowerment method as counteracting social exclusion. 

Together with the introduction of this method, social workers have to take into 

account the renunciation of their role as a professional authority supported by a 

professional for partnership with clients, where the client's point of view can not 

be a determinant of social work. The right of the customer to self-determination 

should be balanced by protecting him by the danger and the risk of his choices. 

Reaching for the strategy of empowerment, a social worker can not give up his 

responsibility for people who are entrusted to him by society. Another 

dimension of doubt is related to the opposition in the social work literature 

against the so-called the third way presented in the proposed program by British 

Labor Blair and German social democrats led by Schroder. Opposition to the 

supporters of combating social exclusion through empowerment in numerous 

contradictions. The third way program proclaims the thesis «a social welfare 

system that restricts the human ability to find a job must be reformed. Modern 

Social Democracy wants to transform the social «safety net» based on 

entitlement to benefits, a springboard conducive to personal responsibility. « 

(Płachciak, 2012). 

J. Hausner presented a program aimed at counteracting social exclusion 

based on supporting the creation of forms of social entrepreneurship, rooted in 

local communities. Thanks to the participation of people with disabilities in 

cultural and social life, they can support themselves in their efforts to counteract 

social exclusion. Authors from Western Europe have little conviction about the 

reformative impact of social work on global politics, instead of focusing on 

tedious and hard work with people benefiting from social assistance. (Hausner, 

2008). 
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Social work is a profession that directly affects the environment affected 

or threatened with social exclusion, so it is responsible for developing and 

strengthening people experiencing the phenomenon of marginalization. 

Social inequalities that ultimately result in social marginalization due to 

social diversification and the complex and deepening nature of the division of 

employment have become a factor in practically every contemporary society. 

Taking into account the reports of Social Welfare Centers in Cracow, 

Wroclaw, Poznan and Gdansk from 2016, unemployment and poverty were the 

most common reasons for allocating benefits. Families were the group most at 

risk of poverty, this group included unemployed, retired, inactive, low educated 

and over 65 years old. 

Exclusion can be combined with concepts such as discrimination, 

underclass, new poverty, inequalities, marginality, deprivation, and invalidity. 

E. Tarkowska presented the phenomenon of poverty as a lack of support and 

money. In the case of children, poverty creates a barrier that hinders their 

development, narrows down the choices and fields of action, and limits life 

chances. (Tarkowska, 2013). Putnamowski's theory of social capital claims that 

children from the poorest families have much less chance of social mobility in 

the education system, which strengthens the class stratification and leads to 

difficulties in acquiring new acquaintances that could negatively affect their 

further professional or private life. Descent from the excluded group has a 

psychological impact on the acceptance and acquisition of skills, meeting the 

needs of belonging. (Putnam, 1995). 

According to R. Lister, lack of respect and self-esteem are the feelings 

that most often accompany experiencing poverty. People socially excluded are 

based on the reactions of the social environment, thereby lowering the 

perception of their values and becoming victims of an image that is unfavorable 

to them. (Lister, 2007). Passivity, withdrawal, lack of high self-esteem leads to a 

disruption of children at school, whose parents are unable to provide basic 

needs. M. Castells believes that identity is an active process of shaping under the 

influence of cultural factors, taking part in the activities of social institutions and 

in interaction with the sources of meanings and meanings that are for man. 

(Castells, 2008). Children growing up in economically marginalized families are 

condemned practically always to experiencing the identity of poverty. Being 

perceived by the individual as inferior to others results in limited contact with 

other people and environmental isolation. The basic mechanism that pushes 

children to reproduce marginal behaviors is to duplicate the behavior of parents 

who can not pass on to their children the correct patterns to follow by what the 

child may feel alienated. (Pilch & Sosnowski, 2003). 

Conclusions and perspectives of further research. The very existence 

of socially excluded people proves that social bonds, lack of interpersonal 

solidarity and some kind of disintegration of society are weakened. Despite the 

21st century, there is still a clear separation of the world of poverty and 

exclusion from the world of security and prosperity. 
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Social exclusion is a constant concept and a phenomenon that 

accompanies the ongoing processes of transforming the modern way of life. 

Many social problems affect developing countries as well as those that are 

perceived in the world as highly developed. Social divisions and all kinds of 

inequalities between people are an inherent feature of societies. 

Marginalization affects the beliefs and attitudes of people who are in a 

difficult life situation, hinders functioning and full participation in everyday 

social life. The excluded person is emotionally burdened, he is aware that he is 

exposed to no contact with other people. Such a man becomes lonely, often 

loses his sense of security through anxiety. An individual marginalized with 

time may be accompanied by anxiety and a sense of injustice, especially in times 

of modern society that promotes the right to equal opportunities and 

responsibility for one's own life. Not every person is able to cope with the 

difficulties that he experiences in life for various reasons, often independent of 

the individual. 

Social work meets the expectations of people struggling with social 

problems, with which they can not cope alone. Units experiencing 

marginalization have constant problems with satisfying basic needs, by finding 

their place on the labor market, not the ability to use their rights and rights, not 

keeping up with the appropriate pace of reality. As a result, such people begin to 

function among people with the same problems, losing ties with other members 

of the local community. One of the main tasks of a social worker is to provide 

help and support to people who are excluded or at risk of social exclusion. 

Through his work, a social worker should involve the client's personal potential 

in order to overcome his situation. In addition, mobilization for activation is 

important at work, which increases participation in social life and causes 

changes in the way and lifestyle. Social work aims at stopping the development 

of the phenomenon of social exclusion, while protecting human rights to dignity 

and active participation in society. 

Extremely important action to counteract social exclusion is prevention, 

which should anticipate and act as a mitigation of various types of symptoms 

that may contribute to the disrupted socialization process. An important aspect is 

also the permanent cooperation of organizations and institutions that provide 

their help in compensating for the deficiencies and opportunities of social 

welfare clients.  
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема социальной и социоку-

льтурной адаптации молодых инвалидов-колясочников. Проведён анализ 

оптимальных приёмов социокультурной адаптации и определено, что ис-

кусство выступает самостоятельным направлением в системе адаптации 

данной категории людей. 

Ключевые слова: молодые инвалиды-колясочники, социальная адап-

тация, социокультурная адаптация, культурно-досуговая деятельность, ис-

кусство, инклюзивный танец. 
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Анотація. У статті розглянута проблема соціальної та соціокультур-

ної адаптації молодих інвалідів-візочників. Проведено аналіз оптимальних 

прийомів соціокультурної адаптації та визначено, що мистецтво виступає 

самостійним напрямком в системі адаптації даної категорії людей. 

Ключові слова: молоді інваліди-колясочники, соціальна адаптація, 

соціокультурна адаптація, культурно-дозвільної діяльності, мистецтво, ін-

клюзивний танець. 

Annotation. The article deals with the problem of social and socio-

cultural adaptation of young disabled wheelchair users. The analysis of optimal 

methods of socio-cultural adaptation is carried out and it is determined that art is 

an independent direction in the system of adaptation of this category of people. 

Key words: young wheelchair users, social adaptation, socio-cultural 

adaptation, cultural and recreational activities, art, inclusive dance. 

 

Постановка проблемы. На современном этапе становления общест-

ва решение вопросов, связанных с проблемами социальной адаптации мо-

лодых инвалидов, приобретает особую актуальность и становится одной из 

важнейших задач государства. 

Согласно Стандартным правилам обеспечения равных возможностей 

для инвалидов, принятым Генеральной Ассамблеей ООН от 20 декабря 

1993 года [3], социальная адаптация людей с инвалидностью рассматрива-

ется как наиболее перспективное направление их социализации. 

По утверждению И. А. Милославовой социальная адаптация – это 

сложный противоречивый процесс, включающий момент активности со 

стороны личности и сопровождающийся определёнными сдвигами в её 

структуре [6]. 

А. И. Жмыриков определяет социальную адаптацию как сложный 

диалектический, многоуровневый и иерархически организованный процесс 

взаимодействия личности и социальной среды, приводящий к оптималь-

ному соотношению целей и ценностей личности и среды, реализации вну-

триличностного потенциала в конкретных условиях жизнедеятельности 

при благоприятном эмоциональном самочувствии [6]. 

В ходе социальной адаптации решается её основная цель – интегри-

рование личности в систему социальных отношений, а также приобрете-

ние, закрепление и развитие умений и навыков межличностного общения. 

В связи с тем, что процесс социальной адаптации мыслится в актив-

ном взаимодействии личности с окружающей средой, особую роль она 

приобретает для молодых инвалидов-колясочников, у которых физический 

недостаток существенно влияет на социальную позицию и на отношение к 

миру [4; 9]. 

Цель статьи. Именно поэтому первостепенное значение приобрета-

ет поиск оптимальных средств и приёмов включения молодых инвалидов-

колясочников в социокультурное пространство. 
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Изложение основного материала исследования. Признавая важ-

ность социальной среды в адаптации молодых инвалидов-колясочников и 

то влияние, которое она оказывает на формирование личности и её поведе-

ние, многие педагогические, психологические, социологические и культу-

рологические школы определяют необходимость выделения понятия «со-

циокультурная адаптация». Н. В. Арабкина и Ю. А. Тупало отмечают, что 

специфика данного процесса заключается в том, что она раскрывает свою 

сущность через культуру и реализуется во взаимодействии субъектов с со-

циокультурной средой [1; 7]. 

Приоритетной задачей социокультурной адаптации молодых инва-

лидов-колясочников является расширение творческого потенциала, выяв-

ление интересов и потребностей, а также формирование потенциальных 

возможностей на всех этапах возрастного развития. 

Она включает в себя комплекс различных мероприятий, направлен-

ных на восстановление культурного статуса инвалида как личности, на 

приобретение опыта социального взаимодействия и на развитие коммуни-

кативных навыков с использованием досуговых, коррекционных, познава-

тельных и эмоционально-эстетических приёмов работы [1; 2; 4; 5]. 

Наши исследования и данные литературы показывают, что в послед-

ние годы в этом процессе немаловажную роль играет искусство, которое: 

решает образовательную, информационную и релаксационную 

функцию;  

приобщает к культурным и духовным ценностям;  

помогает достичь компенсации вторичных отклонений в психиче-

ском развитии, обусловленных наличием первичного дефекта. 

Описывая опыт включения молодых инвалидов в процесс искусства, 

Р. М. Войтенко, Н. Т. Попова и А. Ю. Шеманов отмечают, что культурно-

досуговая деятельность выступает в качестве подхода социокультурной 

адаптации, а  её театрализованные формы – как вид организации и эффек-

тивное средство адаптации [5; 7; 8; 10]. К наиболее значимым театрализо-

ванным формам, которые можно использовать в работе с молодыми инва-

лидами-колясочниками, относятся хореография, музыка, вокал и др. 

Активное участие молодых инвалидов-колясочникова в культурно-

досуговой деятельности является значимым средством выявления и подде-

ржки ресурсов личности [8]. Приобщаясь к искусству, они становится час-

тью культурного сообщества, что обеспечивает им адаптацию в социоку-

льтурных ситуациях и формирование личностных качеств. Это демонстри-

рует инклюзивный потенциал искусства и позволяет рассматривать его как 

самостоятельное направление в системе социокультурной адаптации мо-

лодых инвалидов-колясочников.  

Довольно часто в практике работы с молодыми инвалидами-

колясочниками используется инклюзивный танец, представляющий совме-

стное творчество людей с различным физическим и интеллектуальным по-

тенциалом. Он способствует расширению сферы самостоятельности и реа-
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лизации личностного потенциала через систему мероприятий, использую-

щих творческие постановки для адаптации и интеграции.  

Выводы. Однако в настоящее время процесс включения молодых 

инвалидов-колясочников в инклюзивные танцевальные коллективы проис-

ходит спонтанно, нет сведений о влиянии данной деятельности на социа-

льно-личностный статус реабилитантов, их потенциал и жизненные пози-

ции. В условиях отсутствия научно-обоснованных сведений процесс соци-

окультурной адаптации средствами инклюзивного танца не учитывает по-

тенциал инвалида и его реабилитационные ресурсы, что может привести 

не только к стагнации, но и к ухудшению состояния молодых инвалидов-

колясочников.  

В целях их эффективной интеграции в социальные отношения перс-

пективы дальнейших исследований видим в изучении влияния инклю-

зивных танцев на состояние реабилитационного потенциала молодых ин-

валидов-колясочников и разработку методики занятий инклюзивными тан-

цами.   
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы получения высше-

го образования студентами с особыми образовательными потребностями. 

Отмечается важность и необходимость получения высшего образования 

студентами с особыми образовательными потребностями для дальнейшей 

конкурентоспособности на рынке труда. Определены основные условия 

внедрения системы дистанционного обучения студентов с особыми обра-

зовательными потребностями и инвалидов. Обосновывается необходи-

мость разработки технологических, содержательных, организационно-

методических и других параметров дистанционной образовательной среды 

для обучения студентов с особыми образовательными потребностями и 

инвалидов в вузе. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, студенты-инвалиды, осо-

бые образовательные потребности, высшее образование. 

 

Аңдатпа: Мақалада ерекше білім беру қажеттіліктері бар студентте-

рдің жоғары білім алу мәселелері қарастырылады. Ерекше білілм беру 

қажеттіліктері бар студенттердің болашақта еңбек нарығында бәсекеге 

қабілетті болуы үшін жоғары білім алуларының қажеттілігі мен 

маңыздылығы белгіленеді. Мүгедектер мен ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар студенттерге арналған қашықтықтан оқыту жүйесін ен-

гізудің негізгі жағдайлары анықталады. Мүгедектер мен ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар студенттердің жоғары оқу орындарында білім алулары 

үшін қашықтықтан оқыту ортасының ұйымдастырушылық-әдістемелік, 

мазмұндық, технологиялық және басқа да талаптарын құрастыру 

қажеттіліктері негізделеді.   
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беру қажеттіліктері, жоғары білім.  

 

Annotation. This article considers the problems of getting a degree for 

students with special educational needs. The significant role of a degree for 

special educational needs students’ competitiveness on the labor-market is also 

shown in this article. The main integration issues of distance education system 

for students with special educational needs and disabled persons are determined. 

The article gives grounds for the necessity of developing distance learning 

environment standards for students with special educational needs and disabled 

persons in the field of higher education institutes. 

Key words: distance education, students with disabilities, special 

educational needs, higher education 

 

Постановка проблемы. В декабре 2006 года Генеральная Ассамблея 

ООН приняла Конвенцию о правах инвалидов годы [1], ратифицированной 

в Республике Казахстан в 2015 году. Ратификация Конвенции знаменует 

намерение государства создавать среду для полноценной жизни инвали-

да – полноправного члена общества, развивать систему профессионального 

образования для инвалидов.  

Правовые основы, обеспечивающие «доступность и равные права 

инвалидов, наряду с другими гражданами, на охрану здоровья, образова-

ние и свободный выбор рода деятельности, в том числе трудовой», регла-

ментированы Законом РК «О социальной защите инвалидов в Республике 

Казахстан». Необходимость обеспечения равных условий и безбарьерного 

доступа к образованию лицам с особыми образовательными потребностя-

ми (ООП), а также потребность в разработке учебно-методического обес-

печения и расширении технологий дистанционного образования отражены 

в Государственной Программе развития образования и науки Республики 

Казахстан на 2016–2019 годы [2]. 

Обучение студентов с особыми образовательными потребностями, 

которые в дальнейшем должны стать профессионалами своего дела и быть 

конкурентоспособны на рынке труда должно осуществляться в соответст-

вии с государственными образовательными стандартами на основе образо-

вательных программ, адаптированных для обучения инвалидов. В данном 

случае недопустимо введение для них специальных стандартов, напротив, 

необходимо искать новые пути решения сложившейся ситуации. Решени-

ем обозначенных проблем является формирование дистанционной образо-

вательной среды, обеспечивающей получение высшего профессионального 

образования инвалидами и студентами с особыми образовательными пот-

ребностями. 

Изучение теоретических и научно-практических материалов  показа-

ло, что в странах Западной Европы, США. Канады и странах Азии накоп-

лен значительный опыт по реализации образования лиц с инвалидностью. 

При анализе зарубежного опыта, можно выделить основные три формы 
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организации обучения студентов-инвалидов и студентов с особыми обра-

зовательными потребностями:  

– 1-й вариант: интегрированное обучение – очная или очно-заочная 

форма. Группы обучающихся с особыми образовательными потребностями 

из 5–7 человек включаются в обычные группы.  

– 2-й вариант: обучение на общих основаниях – очная или очно-

заочная форма. Организация отдельной группы студентов-инвалидов или 

студентов с особыми образовательными потребностями – 10–15 человек.  

– 3-й вариант: дистанционное обучение – заочная форма. Организа-

ция отдельной группы для обучающихся с особыми образовательными по-

требностями – 5–10 человек.  

В последние годы увеличился поток научных исследований на тер-

ритории СНГ, посвященных проблеме доступности высшего образования 

лицам с инвалидностью. Исследователями рассматриваются аспекты пси-

холого-педагогического и медико-социального сопровождения лиц с ООП 

в процессе образования, разрабатываются специальные образовательные 

технологии и адаптированные программы, а также новые пути организа-

ции учебного процесса для лиц с ООП.  

Анализ научных исследований, проведенных в странах дальнего,  

ближнего зарубежья и в Республике Казахстан показывает, что в настоя-

щее время продолжается поиск новых моделей обучения лиц с ООП и ин-

валидов, в том числе и дистанционного обучения в вузе. В контексте расс-

мотрения проблем обучения лиц с ООП актуальность дистанционной обра-

зовательной среды связана с тем, что реализация полного или частичного 

дистанционного обучения лиц с инвалидностью предъявляет новые требо-

вания к ее формированию. Поэтому на современном этапе в обозначенном 

направлении прослеживается определенное противоречие между потреб-

ностями социума и обучающихся в дистанционном обучении в вузе, пред-

полагающие особую организацию образовательной среды, и недостаточ-

ной разработанностью ее технологических, содержательных, организаци-

онно-методических и других параметров.  

Изложение основного материала исследования. В последние годы во 

многих вузах Казахстана реализуется полномасштабная и планомерная ра-

бота по обеспечению специальных условий для студентов с инвалиднос-

тью. Одной из возможных форм доступной среды может выступать диста-

нционное обучение.  

В статье 1 главы 1 Закона РК «Об образовании» определяется поня-

тие «дистанционные образовательные технологии» как «обучение, осущес-

твляемое с применением информационно-коммуникационных технологий 

и телекоммуникационных средств при опосредствованном (на расстоянии) 

или не полностью опосредствованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника» [3].  

Эксперты ЮНЕСКО обозначают долговременную цель дистанцион-

ного обучения: сделать доступным для любого человека в любом месте 

изучение программы любого университета. Дистанционное обучение дол-
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жно обеспечить право каждого человека на равный доступ к информации и 

образованию [4]. Таким образом, применительно к студентам с особыми 

образовательными потребностями дистанционное обучение представляет 

собой один из методов получения знаний, в котором учитываются особен-

ности студентов, их когнитивные и коммуникативные навыки. В ходе дис-

танционного обучения студентам с ООП предоставляются равные возмож-

ности получения высшего образования, не выходя из дома. 

Дистанционное образование для инвалидов, особенно маломобиль-

ных, – это интерактивная среда, в которой им становятся доступными та 

же программа и учебники, что и другим студентам, которые зачислены на 

очное, заочное или вечернее отделение. Студент с особыми образователь-

ными потребностями получает индивидуальную поддержку преподавате-

лей: в рабочее время онлайн-куратор всегда может помочь ему по любому 

вопросу. Дистанционное обучение дает студентам возможность доступа к 

информационным образовательным ресурсам, образовательному порталу, 

электронным учебно-методическим комплексам и т. д.  

Электронные и интернет-технологии, которые в последние десятиле-

тия активно используются в академических организациях по всему миру, 

открывают новые перспективы для людей с особыми образовательными 

потребностями. Так же как инклюзивное образование, обучение по Интер-

нету позволяет инвалиду получить профессию в максимально удобном для 

себя режиме. Для учебы ему достаточно иметь компьютер (ноутбук или 

планшет) с неограниченным интернет-доступом.  

Вместе с тем, ввиду отсутствия возможности нахождения в стенах 

вуза и участия на аудиторных занятиях, в процессе дистанционного обуче-

ния для студентов с ООП необходимо создавать специальные условия.  

Система дистанционного обучения для студентов с особыми образо-

вательными потребностями должна быть доступной, гибкой и легкой для 

понимания и успешного усвоения учебной программы. Модернизация об-

разовательного процесса позволяет применять современные информаци-

онные технологии для построения совершенно новой формы обучения в 

сочетании с традиционными методами. Несложная система дистанционно-

го обучения приносит значительную пользу, так как она может самостоя-

тельно произвести контроль его эффективности.  

В своей деятельности система дистанционного обучения студентов с 

особыми образовательными потребностям должна стремиться к эффектив-

ности. Для этого необходимо проводить систематический анализ системы 

дистанционного обучения. Анализ результатов предоставляет  возмож-

ность оценивать эффективность работы системы дистанционного обучения 

и определить в ней имеющиеся резервы эффективности.   

Как уже отмечалось выше, дистанционное обучение студентов с осо-

быми образовательными потребностями в вузе дает им возможность полу-

чить профессиональное образование. Основными преимуществами данной 

формы обучения являются:  
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- возможность не выходя из дома получать информацию о востребо-

ванности тех или иных специалистов на рынке труда, об условиях обуче-

ния, о преподаваемых специальностях, о факультетах и их программах;  

- возможность заочного зачисления в вуз по результатам предыдуще-

го обучения или опыта работы по выбранной специальности (в том числе 

перевод с очного обучения на дистанционное);  

- нерегламентированная общая и «курсовая» продолжительность 

обучения; 

- дистанционные технологии сдачи зачетов и экзаменов;  

- возможность консультаций по телефону, Internet или по почте;  

- почтовая рассылка методической литературы и рубежных контро-

льных заданий (в том числе по электронной почте).  

В Республике Казахстан в некоторых вузах для обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями практикуется организация учеб-

ного процесса по дистанционной образовательной технологии.   

Дистанционное обучение студентов в институтах и университетах 

Казахстана, как правило, происходит следующим образом: студент полу-

чает логин и пароль для доступа в собственный личный кабинет. Отсюда 

он может заходить в электронную библиотеку учебной и дополнительной 

литературы, видеть расписание занятий и экзаменов, смотреть онлайн-

лекции и участвовать в семинарах, общаться с преподавателями и однокур-

сниками. Неважно, где находится сам студент, профессиональное обучение 

для него становится доступным, как только он включит компьютер и вый-

дет в Интернет. Дистанционные направления подготовки позволяют выпус-

кникам работать дистанционно: развивать свой онлайн-бизнес, оказывать 

консалтинговые услуги, быть удаленным сотрудником в компании и др.  

Система дистанционного обучения призвана осуществлять следую-

щие социально значимые функции:  

- повышать уровень образованности людей с особыми образователь-

ными потребностями и инвалидов и качество образования;  

- удовлетворять потребности страны в качественно подготовленных 

специалистах из числа людей с инвалидностью;  

- развивать единое образовательное пространство, которое будет 

удовлетворять потребности населения в образовательных услугах незави-

симо от их места проживания, состояния здоровья, элитарности, материа-

льной обеспеченности и др.;  

- повышать социальную и профессиональную мобильность людей с 

особыми образовательными потребностями и инвалидов, их предпринима-

тельскую и социальную активность, кругозор и уровень самосознания [5].  

В настоящее время в Казахстане в 42 вузах ведется обучение по дис-

танционным образовательным  технологиям. Так, в Университете «Туран» 

(г. Алматы), который по праву является одним из основоположников дис-

танционного обучения студентов с инвалидностью, в специальном дистан-

ционном центре можно получить профессию бухгалтера, программиста и 

др. Всего же университет «Туран» предлагает 48 специальностей.  
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В другом казахстанском вузе - Южно-Казахстанском государствен-

ном университете имени М. Ауезова (г. Шимкент), дистанционное обуче-

ние студентов-инвалидов осуществляется на факультете вечернего и дис-

танционного обучения. Онлайн-факультет данного университета объеди-

няет более 100 программ обучения, начиная с информационных техноло-

гий и управления проектами, и заканчивая интернет-маркетингом и дизай-

ном. На каждой из программ студент может получить востребованную 

профессию и пройти все уровни высшего и послевузовского профессиона-

льного образования: бакалавриат, магистратура, дополнительное образова-

ние. Для инвалидов предусмотрены льготные условия приема на каждую 

программу. Положительным является тот факт, что обучение студентов-

инвалидов по предлагаемым программам проходит в смешанных онлайн-

группах.  

В платформу дистанционного обучения интегрированы такие социа-

льные возможности, как виртуальные классы, чаты, блоги, обмен графикой 

и видео. По окончании обучения университетом выдается диплом государ-

ственного образца, в котором не указывается, что они учились дистанци-

онно, а отмечена заочная форма обучения   [6].  

В Таразском государственном университете (г. Тараз) создан специ-

альный центр технологий дистанционного обучения, который осуществля-

ет обучение десяти студентов с особыми образовательными потребностя-

ми. При этом руководство вуза отмечает, что такие студенты не должны 

чувствовать себя в чем-то обделенными, потому здесь создаются равные 

условия для обучения всех категорий обучающихся.  

На базе консорциума вузов, состоящего из четырех университетов 

(КБТУ, AlmaU, SDU, КазНИТУ им. Сатпаева) при поддержке Kcell и об-

щественного фонда «WikiBilim» в 2017 году создана платформа «Откры-

тый университет Казахстана». Средняя продолжительность одного курса – 

пять недель. Почти 80 % уникального образовательного контента предста-

влено на казахском языке. В настоящее время разработано десять первых 

онлайн-курсов, в числе которых: «Матрицалар және анықтауыштар», 

«Мемлекеттік-жекешелік әріптестік», «Web-бағдарламалау негіздері», 

«Фурье талдауы», «Робототехника», «Введение в компьютерные науки на 

языке Java». «Открытый университет» открывает доступ к образователь-

ным курсам людям с особыми образовательными потребностями.  

Таким образом, можно утверждать, что дистанционное образование 

достаточно активно развивается в вузах Республики Казахстан. Вместе с 

тем, дистанционное образование для студентов с ООП и инвалидов, с од-

ной стороны, создает особые условия для удовлетворения их потребнос-

тей, а с другой - препятствует социальной интеграции инвалидов, ограни-

чивая их жизненные шансы. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Создание диста-

нционной образовательной среды способствует широкому вовлечению 

граждан с ООП в образовательный процесс в организациях высшего про-

фессионального образования. Дистанционное обучение представляет со-
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бой важный ресурс для формирования профессиональных компетенций у 

обучающихся с ООП и инвалидностью, что способствует подготовке кон-

курентоспособных специалистов в условиях высшего образования для раз-

ных сфер деятельности. 

Разработка технологических, содержательных, организационно-

методических и других параметров дистанционной образовательной среды 

для обучения студентов с ООП и инвалидов в вузе обеспечат основу для 

модернизации высшего образования. Реализация указанных параметров 

дистанционного обучения обеспечит максимально равную доступность 

профессионального образования независимо от места жительства, социа-

льного и материального положения и состояния здоровья обучающихся.  

Таким образом, дистанционное обучение способствует увеличению 

доли лиц с инвалидностью, которым создаются специальные условия для 

получения качественного высшего образования, обеспечивается возмож-

ность быть конкурентоспособными на рынке труда. Вместе с тем, как по-

казывает казахстанский опыт практики высшего образования студентов с 

особыми образовательными потребностями, создание дистанционной об-

разовательной технологии требует дальнейшей разработки и совершенст-

вования. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы студенческого воло-

нтерского объединения «Импульс», организованного на базе кафедры де-

фектологического образования Череповецкого государственного универ-

ситета. Процедура волонтёрской деятельности включает в себя стандарт-

ный алгоритм и состоит из этапов целеполагания, планирования, организа-

ции деятельности, и рефлексии.  Вектор саморазвития студентов выглядит 

как полученный в период обучения в ВУЗе мотивационный стимул, напра-

вленный на создание импульса к реализации социальных практик в даль-

нейшем. Студенты-дефектологи, участвуя в волонтерской деятельности, 

приобретают умения и навыки работы с детьми и взрослыми с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: студенческое волонтерское объединение, доброво-

льческая деятельность, социальная адаптация, дети с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

Анотація. У статті представлений досвід роботи студентського во-

лонтерського об'єднання «Імпульс», організованого на базі кафедри дефек-

тологічну освіти Череповецкого державного університету.  Процедура во-
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лонтерської діяльності включає в себе стандартний алгоритм і складається 

з етапів цілепокладання, планування, організації діяльності, і рефлексії.  

Вектор саморозвитку студентів виглядає як отриманий в період навчання у 

ВНЗ мотиваційний стимул, спрямований на створення імпульсу до реалі-

зації соціальних практик в подальшому.  Студенти-дефектологи, беручи 

участь у волонтерській діяльності, набувають вміння і навички роботи з 

дітьми та дорослими з обмеженими можливостями здоров'я.   
Ключові слова: студентський волонтерський об'єднання, добровольча 

діяльність, соціальна адаптація, діти з обмеженими можливостями здоров'я. 

 
Annotation. the article presents the experience of the student volunteer 

Association «Impulse», organized on the basis of the Department of 
defectological education of Cherepovets state University. The procedure of 
volunteer activity includes a standard algorithm and consists of the stages of 
goal-setting, planning, organization of activities, and reflection. The vector of 
self-development of students looks like a motivational incentive received during 
the period of study at the University, aimed at creating momentum for the 
implementation of social practices in the future. Students-defectologists, 
participating in volunteer activities, acquire skills and abilities to work with 
children and adults with disabilities. 

Key words: student volunteer Association, voluntary activity, social 
adaptation, children with disabilities 

 
Постановка проблемы в общем виде. В современных условиях ин-

дустриализации и глобализации увеличивается численность детей с откло-
нениями в физическом и психическом развитии, что вызывает необходи-
мость подготовки для образовательных организаций специалистов, спосо-
бных грамотно и вовремя оказать коррекционно-педагогическую и социа-
льно-психологическую помощь детям с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Будущий дефектолог должен обладать компетенциями в 
области общепрофессиональных, коррекционно-педагогических, диагнос-
тико-консультативных, исследовательских, культурно-просветительских 
знаний и умений.  

Анализ научных исследований и публикаций по данной пробле-
ме свидетельствует, что большинство начинающих волонтеров испытыва-
ют затруднения в осуществлении планирования добровольческой деятель-
ности на мероприятии, в налаживании контакта с нуждающимися в волон-
терской помощи, ощущают психологический дискомфорт в процессе ком-
муникации с детьми с ОВЗ и их родителями. В свою очередь опыт добро-
вольческой деятельности положительно сказывается на формировании ли-
чностных и социальных качеств волонтеров. [1, 4] 

Целью статьи является обоснование значимости участия студентов 
в волонтерской деятельности для повышения их социальной активности, 
формирования у обучающихся профессиональных компетенций в области 
коррекционной педагогики и специальной психологии. 
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Изложение основного материала исследования. На кафедре дефе-
ктологического образования Череповецкого государственного университе-
та создано студенческое волонтерское объединение «Импульс» способст-
вующее осознанию обучающимися социальной значимости своей будущей 
профессии, толерантному и адекватному восприятию лиц с ОВЗ, умению 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы; готовности к 
организации коррекционно-развивающей среды, к взаимодействию с об-
щественными организациями, семьями лиц с ограничениями жизнедеяте-
льности; к осуществлению психолого-педагогического сопровождения 
процессов социализации лиц с ОВЗ; к формированию общей культуры лиц 
с нарушениями в развитии. 

С начинающими волонтерами проводятся обучающие мастер-классы 
по формированию коммуникативных навыков, развитию творческих спо-
собностей на базе реабилитационного центра «Преодоление», благотвори-
тельного фонда «Дорога к дому», а также организуются практические се-
минары преподавателями кафедры ДефО и специалистами дошкольных и 
школьных образовательных организаций для детей с ОВЗ. Анализ волон-
терских анкет свидетельствует о необходимости такого обучения доброво-
льцев на начальном этапе их деятельности. [1] 

Волонтеры СВО «Импульс» проводят работу в разных направлениях, 
одним из которых является социальная адаптация лиц с ограничениями 
жизнедеятельности.  

Способствуя взаимодействию лиц с ОВЗ  с социальной средой на 
уровне макросреды наши волонтеры сопровождают детей с особыми обра-
зовательными потребностями на экскурсии в музеи, помогают экскурсан-
там с сенсорными нарушениями воспринимать экспонаты с помощью сох-
ранных анализаторов, поясняют демонстрируемые в залах объекты; сопро-
вождают лиц с малой подвижностью на мероприятиях «Региональное эхо 
международного кинофестиваля «Кино без барьеров», обсуждают с детьми 
и подростками с ОВЗ просмотренные кинофильмы. Добровольцы «Импу-
льса» участвуют в работе благотворительных базаров проводят для лиц с 
ограничениями жизнедеятельности мастер-классы по мыловарению, изго-
товлению роллов, открыток и пр. 

Студентами волонтерами подготовлено и проведено большое коли-
чество спектаклей для воспитанников дошкольных и школьных образова-
тельных организаций г. Череповца (для детей с нарушениями зрения, слу-
ха, интеллекта, опорно-двигательного аппарата), для пациентов психо-
неврологических интернатов и санатория для детей с ОВЗ в г. Тотьме. 

Будущие дефектологи танцуют в составе инклюзивного танцеваль-
ного коллектива «Надежда» с лицами с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, принимают участие в Международных благотворительных тан-
цевальных фестивалях «Inclusive dance». Волонтеры студенческого объе-
динения «Импульс» участвуют в проекте  теневого театра «Через тени - к 
свету!", получившего поддержку ПАО «Лукойл». Совместно с глухими и 
слабослышащими учащимися Образовательного центра № 44 будущие де-
фектологи на базе МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического 
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обеспечения» г. Череповца на гала-концерте XI городского фестиваля тво-
рчества детей с ОВЗ «Синяя птица» разыграли перед зрителями сцены из 
спектакля «Чудный дар под сиянием рождественской звезды».  

Уже не первый год студенты-дефектологи СВО «Импульс» сотруд-
ничают с Благотворительным фондом «Дорога к дому». В копилке совмес-
тных мероприятий оказание добровольческой помощи в детских поликли-
никах по подготовке к занятиям с детьми с ОВЗ раннего возраста: обрабо-
тка игрушек, комплектация и описание игрушек для лекотеки детских по-
ликлиник в рамках проекта «С первых дней» Благотворительного фонда 
«Дорога к дому». Работа волонтеров в этом направлении отмечена Благо-
дарственным письмом за плодотворное сотрудничество и активную по-
мощь в 2017 году, за поддержку семей с детьми в трудной жизненной си-
туации. 

Социальная адаптация лиц с ОВЗ проводится и на уровне микросре-

ды: на стадионе университета волонтеры организуют соревнования «Мои 

паралимпийские» для студентов ЧГУ с инвалидностью и старшеклассников 

образовательного центра для детей с нарушениями слуха; проводят «Весе-

лые старты» для детей с нарушениями зрения; участвуют в мероприятиях 

клуба по интересам для людей с инвалидностью «Территория солнца», пос-

вященных новогодним праздникам, Дню Победы, Дню инвалидов, Между-

народному Дню Белой трости, Дню Слепых; для воспитанников ДОО с 

ограниченными возможностями здоровья волонтеры проводят виртуальные 

экскурсии по городам Череповцу, Санкт-Петербургу: в интересной игровой 

форме знакомят детей с достопримечательностями и памятными местами 

этих городов, с их красивыми видами, историей создания Дворцовой пло-

щади, храма Спаса-на-Крови, Эрмитажа (на основе этой разработки защи-

щен Социальный проект на студенческом Форуме в Тюмени). [3] 

Волонтеры СВО «Импульс» участвуют в грантовой деятельности: 

выиграны гранты Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмо-

лодежи. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. На настоящий 

момент волонтеры-дефектологи имеют большой опыт реализации социа-

льных волонтёрских проектов и участия в волонтёрских акциях. Результа-

ты анкетирования волонтеров свидетельствуют о положительном влиянии 

участия в добровольческой деятельности: о повышении интереса к получа-

емой профессии заявили 93 % опрошенных, возрастание у себя социальной 

активности отметили 88 % обучающихся. [2] В городе и области знают во-

лонтёрский отряд дефектологов, ценят его опыт, обращаются с запросами 

на проведение волонтёрских мероприятий и организацию помощи.  

Работа СВО «Импульс» отмечена многочисленными благодарствен-

ными письмами администрации специальных дошкольных и школьных 

образовательных организаций, реабилитационных центров. Общественное 

признание и отзывы населения подтверждает перспективность применения 

студенческого волонтёрства в решении задач социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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PRACTICAL ORIENTATION OF FUTURE SPECIAL EDUCATION 

TEACHERS IN THE PROCESS OF VOLUNTEERING 

 
Аңдатпа: Мақалада болашақ арнайы педагогтарды дайындауда 

кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру және дайындаудың теориялық ас-
пектілері қарастырылған. Жоғары оқу орындарында арнайы педагогтардың 
мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жасауындағы еріктілер әрекеті си-
патталады. Еріктілік және ерікті ұғымдарын теориялық және әдіснамалық 
тұрғадан қарастыра отыра, талдау жүргізіледі. Тәжірибелік тұрғыдан 
анықтау және дамыту үшін кәсіби сапалар қатары анықталды.  

Кілтті сөздер: кәсіби құзыреттілік, білімді жаңарлату, арнайы педа-
гогтарды даярлау, мүмкіндігі шектеулі балалар, кәсіби сапалар, ерекше бі-
лім беру қажеттіліктері бар балалар, инклюзивті білім беру. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты под-

готовки и формирования профессиональных компетенции у будущих спе-
циальных педагогов. Дается описание специальных педагогов при работе в 
волонтерской деятельности с детьми с ограниченными возможностями. 
Просмотрены литературные источники по  понятиям «волонтер» и «волон-
терство» у будущих специальных педагогов. Определены профессиональ-
ные качества для выявления и развития с практической точки зрения.  

Ключевые слова: профессиональная компетентность, модернизация 
образования, подготовка специальных педагогов, дети с ограниченными 
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возможностями, профессиональные качества, дети с особыми образовате-
льными потребностями, инклюзивное образование. 

Annotation. The article deals with the theoretical aspects of the 

preparation and formation of professional competence in future special 

educators. A description is given of special educators when working in volunteer 

activities with children with disabilities. Literary sources on the concepts of 

«volunteer» and volunteering « in future special educators have been reviewed. 

Identified professional qualities for identification and development from a 

practical point of view. 

Key words: professional competence, modernization of education, training 

of special educators, children with disabilities, professional skills, children with 

special educational needs, inclusive education. 

 

Мәселенің қойылуы. Қазіргі уақытта педагогикалық білім берудің 

үздіксіз жаңартылу үдерісі жүріп жатыр, арнайы және инклюзивті білім 

беру мекемелері үшін кәсіби педагогикалық кадрларды дайындаудың сапа-

сын жоғарылатуға талаптар есейе түсуде. Арнайы педагог мамандығының 

өзі ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен тығыз қарым-қатынас 

барысында жұмыс жасауды қарастырғандықтан, оларда тәжірибеге-

бағдарланған кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру өте маңызды болып 

келеді. Тәжірибе барысында балалармен сенімді қарым-қатынас, жұмыс 

жасау әдістерімен танысу және жалпы ерекше білім беру қажеттілктері бар 

балалармен жайлы мәліметтерді білудің бірден – бір амалы бұл – еріктілер 

қозғалысы. Жалпы, Қазақстанда еріктілер қозғалысы қарқынды даму 

үстінде. Еріктілер қозғалысы мемлекет тарапынан да қолдау алу үстінде, 

мәселен, 2016 жылдың «30» желтоқсанында ҚР «Еріктілер қызметі тура-

лы» Заңы қабылданды. Мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға дейін-

гі «Қазақстан 2020: болашаққа бағдар (екінші кезең)» Тұжырымдамасын 

іске асырудың түрлі шараларын жүзеге асыра бастады. Бұл нормативті 

құқықтық бастамалар негізінде, елімізде еріктілер қозғалысы оның ішінде 

мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға қатысты қарым-қатынас формасы қалай 

жүзеге асырылатыны белгіленген.  

Мемлекет негізінде, еріктілердің жұмыс жасау қағидаттары бекітіліп, 

жұмыс жасау ұстанымдары анықталған. Осылайша, оларға: 

- еріктілер қызметінің ақысыздығы, еріктілігі, тең құқылы болуы 

және заңдылығы; 

- заңда қарастырылған еріктілік қызметінің мақсаттарын, нысанда-

рын, түрлерін және әдістерін таңдаудың бостандығы; 

- еріктілік қызметінің және ол туралы ақпараттардың жариялылығы 

және жалпыға қол жетімділігі; 

- еріктілік қызметінің ынтымақтастығы, адалдығы мен 

қатысушыларының ынтымақтастығы; 

- өмірі мен денсаулық қауіпсіздігі; 

- осы саладағы тең құқылы және өзара тиімді халықаралық ынты-

мақтастық.  
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Зерттеудің өзектілігі. Бүгінгі күні Қазақстан Республикасында 

Ұлттық баяндама Қазақстан жастары – 2017 мәліметтері бойынша  

әлеуметтік-қоғамдық бағыт бойынша мақсатқа бейімделген волонтерлік 

бірлестіктер «Үнсіз әлем», «Дос», «Дара», «Best for kids» Қазақстанның 

волонтерлар альянсы өзіне барлық ерікті бастамаларды біріктіретін және 

жастар ортасында азаматтық жауапкершілікті дамыту жөніндегі бірлескен 

күштерді шоғырлайтын бірыңғай волонтерлік қоғамдастық болып табыла-

ды. Волонтерлікке жастардың қатынасын зерттеу нәтижелері және оған 

қатысуды ынталандыру жастардың басымды бөлігінің (67,8 %) волонтерлі-

гі туралы хабардарлығы туралы куәландырады. Бұл ретте сұхбаткерлердің 

тек қана 9,5% белсенді волонтерлік қызмет тәжірибесі бар екенін атап 

өтуге болады[1]. Көптеген еріктіліер клубы өз қызметтерін түрлі 

әлеуметтік және білім беру үйымдарында жасайды. Аталған мәліметтерге 

қарағанда еліміздің жастары осы бағытпен қызығушылық танытуда, алайда 

бұл ретте жоғары оқу орындарында білім алатын студенттердің, оның іші-

нде  мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс жасайтын арнайы педагогтар-

дың қызығуы және қатысуы маңызды болып келеді.  

Соңғы зерттеулердің және басылымдардың анализі. Еріктілер 

қозғалысы және «еріктілер» үғымын тереңірек қарастыру мақсатымен біз 

ғалымдардың бұл мәселе жайында зерттеген жұмыстарын қарастырдық. 

Осылайша, Л. Б. Осипова түзету-педагогикалық  және диагностико-кеңес 

берушілік әрекет аймағындағы кәсіби міндеттерді шешу үшін, болашақ 

дефектологтарды дайындау барысында теоретикалық және тәжірибелік 

дайындықты жүруі маңызды екенін айтып кеткен. Бұл жерде білім берудің 

сипаты шығармашылық инициативанын дамуына, жалпы мәдени және 

кәсіби құзыреттіліктердің қалыптасуына, толеранттылық сезімінің 

тәрбиеленуіне  бағытталғаны дұрыс. Бұл нәтижеге жету үшін студенттерге 

оқытудың түрлі формалары мен құралдары ұсынылады. Бұл ретте, 

жаңартылған білім беру жағдайында жұмыс жасай алатын мұғалім-

дефектологтарда кәсіби-құзыреттіліктерді қалыптастыру бойынша тиімді 

құралдардың бірі еріктілер қозғалысы болып табылады. 

«Еріктілік» өзекті әлеуметтік-педагогикалық мәселелерді тиімді ше-

шу механизмі ретінде өзін көрсетін және ұжымдық өзара әрекет етудің 

тәсілі ретінде, қоғамдық пайдалы істерге азаматтық қатысудың формасы 

ретінде қарастырылады. Шет ел мемлекеттерінің тәжірибесі еріктілердің 

жақсы ұйымдастырылған жұмысы көмекке мұқтаж нақты адамдарға ғана 

емес, толық мемлекетке көмегі тиіп, мемлекет қазынасын бір талай то-

лықтыратын еді деп белгілеген болатын. Еріктілер қозғалысы Еуропа және 

Американын қоғамдық өмірінің ажырамас бөлігі болып табылады. Біздің 

елімізде бұл, қарқынды даму үстінде[2].  

Жалпы «еріктілер» және «еріктілер қозғалысы» ұғымдарын тереңірек 

аша түссек. «Ерікті» және «еріктілер қозғалысы» термині дамудың және 

түсінудің белгілі бір кезеңдерін өтеді. Осылайша М. Фасмер орыс тілінің 

этимологиялық сөздігінде, «ерікті» сөзі француз тілінен шыққанын және өз 

алдына ерікті солдат ретінде қарастырылатынын белгілеген.  
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М. Попова болса, ерікті – жауға қарсы шабуылға өз ерігімен шыққан, 

әскери қызметтегі адам ретінде қарастырған. В. И. Дальдің түсіндірме 

сөздігінде, ерікті-«өз еркімен келген, ерікті қызметкер; соғыс кезінде өз 

еркімен әскерге келген, бірақ әскери қызметке шықпаған»[3].  

Т. Ф. Ефремова өз сөздігінде, ерікті бұл – әскери қызметке өз еркімен 

келгенді, белгілі бір жұмыс түріне ерікті қатысатын адамдарды жатқызады. 

Осылайша, «ерікті» және «еріктілер қозғалысы» тек қана әскери контексті-

де ғана қарастырылғанын байқауға болады. Кейін бұл ұғымдарды 

қарастыруда өзгерістер туындады. «Қазіргі орыс тілінін түсіндірме 

сөздігінде», ерікті -белгілі бір жұмыста өз еркімен қатысушыны айтады.  

К. С. Горбачевтің синонимдер сөздігінде, «ерікті-өз еркімен келген, аңшы, 

әуесқой көрсетіледі. Ондағы, еркімен келуші белгілі бір жұмысты өз еркі-

мен бастаушыны айтады. Еріктілікті альтруизм деп айтуға болады (басқа 

адамдарға деген рақымдылық және қайырымдылық жататын, құлықтылық 

ұстанымы, жақсылыққа бола өз-өзінен баста тарта алу және адал ниеттілік).  

Жалпы, еріктілер қозғалысын сипаттап жазған кезде жоғары оқу 

орындарындағы болашақ мамандар арасында оның дамуынын 

маңыздылығын  айта кеткен жөн. Ынтымақтасу, көмектесу, өз еркімен бір 

жағдайға, игі іске пайдалы болу арқылы оларда мамандық бойынша немесе 

рухани адамгершілік жағынан қажетті құзіреттіліктер қатарын 

қалыптастыруға болады. 

Осыған сәйкес, жоғары оқу орындарында еріктілер ұйымдарының да-

муы және пайда болуы өзекті болып келеді, ал олардың әрекеті біршама кең.  

Еріктілер әрекетінің бір бағытының бірі – түрлі категориядағы адам-

дарға, балаларға көмек көрсету, оның ішінде мүмкіндігі шектеулі бала-

ларға. Әсіресе, бұл мұғалім-дефектологтарды дайындайтын жоғары оқу 

орындары үшін маңызды бағыт болып табылады.  

Негізгі материалды баяндау. Әр қоғамда көмекті қажет ететін 

тұлғалар әрқашан болған. Еріктілік – өзінің табиғаты бойынша мақсаттық, 

үдерістік, мазмұндық, технологиялық компоненттегі әрекет. Еріктілер 

әрекетіне қосыла адам қазіргі қоғамның өзгеруіне, оны біршама 

жақсартуға ұмтылады. Көптеген ғылыми еңбектерді «еріктілер» терминін 

әр түрлі етіп қарастырған.  

«Ерікті» - бұл әлеуметтік-маңызды жоспарлардың жүзеге асуына өз 

еңбегін қосатын, тегін қызмет атқаратын адам[5]. 

Ал, «еріктілік» ұғымына тоқталатын болсақ, бұл -  басқалардың игі-

лігі үшін ақысыз, саналы, өз еркімен жасалатын әрекет. Басқалардың 

жағдайы үшін, саналы және риясыз қызмет ететін адамды ерікті деп атауға 

болады. 

Еріктілер әрекетіне тоқталатын болсақ, бұл – кең ауқымды қоғам 

игілігі үшін өз еркімен жүзеге асырылатын, өз көмегін және басқа да аза-

маттық қатынас формаларын көрсету, өзара көмек және өзіне көмек 

дәстүрлі формаларын кірістіретін кең ауқымды әрекеттер шеңбері. 
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Болашақ арнайы педагогтарды дайындаудағы еріктілер әрекетіне 

қиын өмірлік жағдайда қалған адамдарға өзара көмекті ұйымдастыруды 

және көмекке бағытталған ерікті-студенттердің тәжірибелік әрекеті. 

Осы орайда, болашақ арнайы педагогтардың тәжірибеге 

бағдарлануын қалыптастыру барысында алдымен олардың бойында болуы 

қажет біліктерді топтастыру қажет. Осылайша, тәжірибеге бағдарлануды 

қалыптастыруды жүзеге асырудың бірден бір амалы бұл келесі блоктарды 

ескере отыра арнайы педагогтардың дайындығын жүзеге асыру. Арнайы 

педагогтарды дайындау барысында еріктілер әрекетін жүзеге асыра отыра 

мотивациялық, құндылықты қарым-қатынас, тұлғалықты-құлықтылық са-

паларды ескеру қажет. 

Әр қайсысына тоқталып кететін болсақ, мотивациялық сапаларға: 

- Мамандық таңдауын түсіну 

- Мүмкіндігі шектеулі балалардың жағдайын жақсарту ниеті 

- Өз білімін жақсартуға деген құлшыныс 

- Дамуында мүмкіндігі шектеулі туысқандарынын болуы және 

оларға көмек етемін деген ниет 

Құндылықты қарым-қатынасқа педагогикалық әрекетке, ерекше бі-

лім беруді қажет ететін балаларға, арнайы педагог мамандығына деген көз 

қарасын жатқызуға болады. Ал, тұлғалықты-құлықтылық сапаларға бола-

шақ маман бойында адамгершілік сапаларының, ынта, шыдамдылық, креа-

тивтілік, шығармашылық амалдардың болуы қажет. Болашақ арнайы педа-

гогтардың еріктілер әрекеті арнайы және жалпы білім беру ұйымдарында, 

түрлі орталықтарда жүзеге асырылып өтеді.  

Жалпы, болашақ арнайы педагогтарды дайындаудағы еріктілер 

әрекетін кезеңдерге бөліп қарастыратын болсақ. Барлығы жаңа еріктімен 

үйлестіруші өткізетін сұхбаттан басталады. Бұл жерде адаммен танысу 

ғана емес, оны жаңа топқа қосылу және қызмет көрсету барысындағы түрлі 

қиындықтар мен жағдайларды айтып, оларға дайындау маңызды болып 

келеді. 

Еріктілердің әрекетіндегі бірінші кезең бұл- танысу (топқа, басқа 

еріктілерге, балаларға қарау) болып табылады. Бұл өзін және өзінің орнын 

табу болып саналады. Бірінші ретте ерікті өзін сенімсіз және үрейлі сезінуі 

мүмкін. Кейбіреулері бірінші келуден-ақ жұмысқа кірісіп кетеді. Бірақ, 

көбінесе жаңа ерікті мамандардың ерекшелі білім беруді қажет ететін ба-

ламен қалай жұмыс жасау қажеттігін бақылайды. Екінші кезеңге – 

тұрақтылықты жатқызуға болады. Бірінші кезеңнен кейін еріктілердің 

тобында тұрақты жұмыс жасайтын еріктілерде, көркею пайда болады. 

Тұрақты түрде көмек көрсетіп, түрлі шараларға қатысатын еріктіде жауап-

кершілік, өзіне және басқаларға қамқор ету, көмек көрсету сезімдері туын-

дайды. Ол басқа топтағы студенттерге үйрету және бағыттау арқылы 

үйлестіруші қызметін де атқара алады. 

Болашақ мамандардың тәжірибеге бағдарлануын жүзеге асырудағы 

еріктілер әрекетінің үшінші кезеңінде – кәсібилендіруді жатқызуға болады. 

Бұл кезеңде еріктінің кәсіби тұрғады өсуін байқаймыз. Көп жағдайда 
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мүмкіндігі шектеулі баламен жұмыс жасау барысында дефектология 

бөлімінде білім алатын студенттер баламен іс-әрекет етудің жолдарын бі-

лімей, қарым-қатынас түсе алмайды. Бұл кезеңнен өткен студент, келесі 

жолдары баламен әрекеттескен кезде түсіндірмей бірден кіріседі. Баламен 

жұмыс жасау барысында, студент-дефектолог жұмыс жасау әдістерімен 

ғана таныспай, баламен қарым-қатынас ету барысындағы түрлі 

жағдайларда әрекет ете алуды үйренеді. Мүмкіндігі шектеулі балалармен 

кездесулер неғұрлым жиі болса, болашақ арнайы педагог соғұрлым балаға 

үйреніп, кәсіби құзыреттіліктері қалыптасады. Балалармен түрлі тәрбиелік 

шаралар өткізе отыра баламен жақындасудың бір амалы болып табылады.  

Ескере кететін бір жай, бұндай еріктілер қозғалысын жеке және 

үздіксіз практика барысында да ұйымдастырудың принциптеріне 

жатқызуға болады. 

1. Студенттердің қызығушылықтарының басымдығы. 

2. Студенттердің жеке әлеуетін қолдану. 

3. Тәжірибелік әрекеттің мазмұны және формаларының түрлілігі. 

4. Студенттердің орындалу тапсырмаларын біртіндеп күрделендіру. 

5. Еріктілер әрекеті жүзеге асырылатын мекеменің 

қызығушылықтарын ескеру. 

6. Еріктілер әрекетінің нәтижелерін болашақта оқу және ғылыми-

зерттеу жұмысында қолдану. 

Қорытынды. Жоғарыдағыны қорытыдылай келе, білім беруді 

жаңарту және жаңартылған білім беру жағдайында жұмыс атқаратын ма-

ман қажет. Бірақ, бұл мамандар тәжірибеге-бағдарланған кәсіби 

құзыреттіліктері меңгеруі керек. Болашақ арнайы педагогтарда жоғары оқу 

орнына түскен уақыттан бастап, түрлі тәрбиелік оның ішінде «еріктілер 

әрекетіне» жүгіндерсек, маман тәжірибеге-бағдарланған, мүмкіндігі шек-

теулі балалар мен кәсіби деңгейде әрекет ететін болып шығады. Арнайы 

педагогтарды дайындау барысында еріктілер әрекетін жүзеге асыру моти-

вациялық, құндылықты қарым-қатынас, тұлғалықты-құлықтылық сапалар-

ды дамытатынын ескеру қажет. 

Ғылыми еңбектерді қарастыра отыра, «еріктілер» барлық уақытта 

болғанын және қоғамға ақысыз, ізгі ниетпен көмектесіп келгенін және ол 

ұғымның тұрақты қалыптасқанын байқаймыз. Шет елдер тәжірибесінде 

бұл тәжірибе бұрыннан дамып келе жатыр, бізде мемлекет тарапынан 

қолдау тауып тиісті деңгейде дамиды деген сенімдеміз. 

Кейінгі зерттеулердің келешегі. Барлық әлемде инклюзивті білім 

беру идеясының дамуына сәйкес, жаңа талаптарға сәйкес білім беруді 

жаңарту жағдайында болашақ арнайы педагогтарда кәсіби құзыреттілікті 

қалыптастыру және дайындауды кең ауқымда жүзеге асырып, жетілдіру 

қажет. Жоғары оқу орындарында «еріктілер әрекет» енгізе отыра, маман-

дардың тәжірибеде қалыптасатын құзыреттіліктер қатарын анықтау керек. 
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Аннотация. В статье  представлены результаты исследования по ко-

ррекции нарушений ориентировки в схеме тела, пространственного прак-

сиса и зрительно-моторной координации у детей младшего школьного воз-

раста с косоглазием и амблиопией.  Применение системы упражнений ада-

птивной физической культуры, с опорой на сохранные анализаторы, спо-

собствовало  положительной динамике в развитии ориентировки в схеме 

тела и пространственных представлений детей с депривацией зрения. 
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Annotation. The article is devoted to the description of results of research 

on correction of violations of orientation in the scheme of a body, spatial praxis 

and visually-motor coordination at children of primary school age with 

strabismus and amblyopia. We have developed a system of adaptive physical 

training exercises based on the preservation analyzers. Its use contributed to the 

positive dynamics in the development of orientation in the scheme of the body 

and spatial representations of children with visual deprivation. 

Keywords:correction, orientation in the body pattern, strabismus and 
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Актуальность. Проблема ориентировки в схеме собственного тела и 

пространственной ориентировки – одна из наиболее сложных и актуаль-

ных проблем у детей с косоглазием и амблиопией, поскольку, по данным 

литературных источников, нарушения развития зрительной сенсорной сис-

темы вызывают значительные  дефекты восприятия пространства. На заня-

тиях физическими упражнениями у таких детей выявляются затруднения в 

восприятии, понимании, выполнении общепринятых строевых команд, иг-

ровых правил и условий. Они с трудом усваивают названия частей тела, 

часто не могут представить движение по словесному объяснению и соот-
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нести инструкцию с показом, медленно усваивают и быстро забывают пре-

длагаемый материал [2]. Но творческое использование физических упраж-

нений позволяет корректировать проблемы праксиса [8; 10]. 

В проведенном нами ранее констатирующем экспериментальном ис-

следовании мы выявили, что у детей с нарушением зрения динамический и 

пространственный праксис сформирован на более низком уровне, чем у 

здоровых детей. Отмечено запаздывание в развитии сенсомоторных облас-

тей и относительная дефицитарность межполушарного взаимодействия [3]. 

Целью данного исследования явилось изучение влияния системы 

упражнений адаптивной физической культуры на развитие ориентировки в 

схеме тела, пространственного праксиса и зрительно-моторной координа-

ции у детей младшего школьного возраста с косоглазием и амблиопией. 

Методы и организация исследования. В эксперименте участвовали  

10 детей младшего школьного возраста в возрасте  8–9 лет с нарушением 

зрения г. Череповца. Родители детей дали информированное согласие на 

их участие в обследовании. 

Для оценки пространственного праксиса использовали пробы Хэда. 

Оценка зрительно-пространственных представлений осуществлялась при 

использовании метода копирования фигур, предложенный 

А. В. Семенович [7]. Для определения уровня развития способности к про-

странственной организации и зрительно-моторной координации был испо-

льзован зрительно-моторный гештальт-тест Бендер [4]. 

В разработанную нами систему упражнений были включены следу-

ющие средства адаптивной физической культуры: строевые и общеразви-

вающие упражнения, сложнокоординационные упражнения, упражнения в 

парах и микрогруппах, кинезиологические упражнения, зрительная гимна-

стика, игры. Формирующий эксперимент  длился 3 месяца. 

Сначала мы начали работать над закреплением у обучающихся поня-

тий: право-лево, верх-низ. В течение месяца 3 раза в неделю на уроках  фи-

зической культуры мы отрабатывали выполнение строевых команд: «На-

право», «Налево», «Кругом», а так же ходьбу с изменением направления  

«Правое плечо вперед», «Левое плечо вперед» и различные перестроения в 

правую и левую сторону. Одновременно с этим обучающиеся выполняли 

комплекс общеразвивающих упражнений на месте и в движении, где по 

словесной инструкции принимали правильные положения тела с акцентом 

на правую и левую сторону. По указанию учителя исправляли ошибки. Ра-

бота велась фронтальным методом с осуществлением индивидуального 

подхода для детей со сложным сочетанным дефектом (например: наруше-

ние зрения и ЗПР). На коррекционных занятиях 1 раз в неделю мы выпол-

няли упражнения на развитие ориентировки в схеме тела, предложенные в 

«Программе  коррекции и развития зрительного восприятия и пространст-

венного мышления у детей младшего школьного возраста» Шевляко-

вой И. Н. [9]. 
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Следующим этапом нашей работы стало выполнение упражнений в 

парах и микрогруппах, где решалась задача закрепления лево-

правосторонней ориентации и ухода от зеркальности движений. В парах 

обучающиеся выполняли упражнения с малыми и большими мячами, в 

микрогруппах – с большим обручем и веревкой. Коррекция осуществля-

лась 3 раза в неделю на уроках физической культуры и занятиях адаптив-

ной физической культуры. 

Во время констатирующего эксперимента у данной категории детей 

было выявлено недоразвитие межполушарного взаимодействия, трудности в 

определении центра и переходе через среднюю линию тела. Для коррекции 

этих недостатков мы использовали кинезиологические упражнения, а так же 

координационные и сложнокоординационные  упражнения из «Системы 

целостного движения» Н. Г. Андреевой [1].  Задания выполнялись 2 раза в 

неделю на занятиях адаптивной физической культуры и ритмики. Исполь-

зовались групповой, подгрупповой и индивидуальный методы обучения. 

В соответствии с системой комплексной коррекционно-развивающей 

работы с детьми с нарушением зрения, проводимой в нашем учреждении, в 

течение всего периода  исследования проводилась зрительная гимнастика, 

где закреплялись понятия право, лево, верх, низ, по-диагонали вправо, по-

диагонали влево, по часовой стрелке вправо, против часовой стрелки вле-

во. Для лучшего усвоения выполняемые направления движения прогова-

ривались детьми вслух. 

Поскольку участники нашего эксперимента - дети младшего школь-

ного возраста и одним из ведущих видов деятельности для них  остается 

игра, то в течение всего периода реабилитационных мероприятий  мы 

включали в занятия подвижные игры [2]. Среди них отметим игры по за-

креплению умений ориентировки в схеме тела и в пространстве, таких как 

«Делай, как я», «Что изменилось», «Фотограф» и др. 

На заключительном этапе, после проведения  реабилитационных ме-

роприятий, мы провели повторное тестирование обучающихся и выяснили, 

какие изменения произошли в восприятии схемы тела, развитии двигате-

льного и пространственного праксиса, зрительно-пространственных пред-

ставлений  и зрительно-моторной координации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Рассмотрим сравните-

льные результаты выполнения наглядного варианта пробы Хэда  (табл. 1). 

Анализируя полученные результаты проведенного исследования у 

обучающихся начального звена в развитии пространственного праксиса, 

мы можем сделать вывод, что у 90 % испытуемых произошла положитель-

ная динамика, сократилось количество ошибок в выполнении одноручных 

и двуручных поз, при этом, 40 % учащихся выполнили задание с одной 

ошибкой, 30 % – без ошибок. 

Результаты оценки зрительно-пространственных представлений в 

табл. 2. 
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Таблица 1 – Сравнительные данные развития праксиса у младших 

школьников с косоглазием и амблиопией 
 

№ Обследуемый 
Возраст, 

лет 

Количество 

проб 

Количество  ошибок 

Исходный 

уровень 

Итоговый 

уровень 

1 Мальчик 1 8 5 3 1 

2 Мальчик 2 8 5 5 2 

3 Мальчик 3 8 5 4 1 

4 Девочка 1 8 5 3 2 

5 Мальчик 4 8 5 2 0 

6 Мальчик 5 8 5 3 0 

7 Мальчик   6 8 5 3 2 

8 Мальчик 7 8 5 3 1 

9 Мальчик 8 8 5 1 1 

10 Мальчик 9 9 5 1 0 

Таблица 2 – Сравнительные данные зрительно-пространственных 

представлений младших школьников с косоглазием и амблиопией 

№ Ученик 

Результаты копирования фигур Наличие  

(отсутствие)  

динамики 
Исходный  

уровень 

Итоговый  

уровень 

1 2 3 4 5 

1 Мальчик 

1 

Фигуры на листе 

расположены сим-

метрично, везде 

есть центр, линии 

прямые. Присутст-

вует уменьшение 

размеров фигур 

Фигуры на листе 

расположены си-

мметрично, линии 

местами волнооб-

разны. Размеры 

фигур соответст-

вуют образцу 

Положительная 

динамика   

2 Мальчик 

2 

Нарушение восп-

риятия,  

фрагментарно-

хаотический тип 

стратегии копиро-

вания, отсутствие  

центра и симмет-

рии, отрыв руки 

Почти все фигу-

ры изображены 

симметрично, 

есть центр, линии 

прямые. Послед-

ние 3 фигуры 

уменьшены в ра-

змерах 

Значительная  

положительная 

динамика 

3 Мальчик 

3 

Структурно-

топологические и 

метрические оши-

бки 

Незначительные 

отклонения от 

центра. Сохраня-

ются структурно-

топологические 

ошибки 

Незначительная 

положительная  

динамика 

 



335 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 

4 Девочка 

1 

Правильное соот-

ношение частей фи-

гур по отношению 

друг к другу. 6 фи-

гур из 9 скопирова-

ны близко к образ-

цу. Присутствует 

уменьшение разме-

ров фигур, незначи-

тельные метричес-

кие ошибки 

Правильное соот-

ношение частей 

фигур по отно-

шению друг к 

другу. Размеры 

фигур соответст-

вуют образцу. Во 

2 фигуре отсутст-

вует центр 

Положительная 

динамика 

5 Мальчик 

4 

Нарушение воспри-

ятия,  

фрагментарно-

хаотический тип 

стратегии копиро-

вания,  

отрыв руки, замена 

прямых линий на 

волнистые и ломаные 

Все фигуры, кроме 

2, имеют симмет-

рию. Линии пря-

мые. Фигуры рас-

положены не на 

весь лист 

Значительная  

положительная 

динамика 

6 Мальчик 

5 

Скопированные 

фигуры имеют си-

мметрию. Линии 

прямые. 3 фигуры 

из 9 имеют смеще-

ние центра 

Все фигуры име-

ют центр. Копи-

рование близко к 

образцу 

Положительная 

динамика 

7 Мальчик 

6 

Наличие центра и 

симметрии.  

Увеличение разме-

ров части фигур, 1 

фигура скопирова-

на с нарушением 

пропорций 

Наличие центра и 

симметрии во 

всех фигурах, 

кроме 4. Присутс-

твуют волнообра-

зные линии 

Незначительная 

положительная 

динамика 

8 Мальчик 

7 

Нарушение воспри-

ятия, смещение от 

центра 

Наличие центра и 

симметрии всех 

фигур 

Значительная  

положительная 

динамика 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 

9 Мальчик 

8 

Наличие центра и 

симметрии, линии 

прямые, фигуры 

равномерно распо-

ложены на листе. 

Имеются незначи-

тельные метричес-

кие ошибки 

Уменьшение раз-

меров фигур. 

Смещение центра 

в 2 фигурах. 

Топологические 

ошибки 

Отрицательная 

динамика 

10 Мальчик 

9 

Наличие симмет-

рии. Увеличение 

фигур, отрыв руки 

при копировании 

прямых линий. 

Наличие симмет-

рии. Линии пря-

мые, отрыва руки 

нет.  

Уменьшение фигур 

Незначительная 

динамика 

В развитии зрительно-пространственных представлений мы наблю-

даем положительный эффект. У 90 %  испытуемых присутствует положи-

тельная динамика в копировании фигур разной степени выраженности. Ес-

ли ранее такие ошибки, как фрагментарно-хаотический тип стратегии ко-

пирования, структурно-топологические, метрические ошибки встречались 

у 50 % школьников, то после проведенных реабилитационных мероприя-

тий,  подобные ошибки допустили только 20 % обучающихся. 

Результаты зрительно-моторный гештальт-теста Бендер представле-

ны в табл. 3.  

 

Таблица 3 – Сравнительные данные интегральной численной оценки 

качества выполнения гештальт-теста  младшими школьниками с косог-

лазием и амблиопией 

№ Ученик 

Количество баллов Уровни 

Исходный 

уровень 

Итоговый 

уровень 

Исходный 

уровень 

Итоговый  

уровень 

1 Мальчик 1 42 32 низкий средний 

2 Мальчик 2 49 31 низкий средний 

3 Мальчик 3 51 36 низкий низкий 

4 Девочка 1 33 33 низкий низкий 

5 Мальчик 4 26 27 средний средний 

6 Мальчик 5 14 15 высокий высокий 

7 Мальчик 6 23 22 высокий высокий 

8 Мальчик 7 45 21 низкий высокий 

9 Мальчик 8 25 23 средний средний 

10 Мальчик 9 36 37 низкий низкий 
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Сравнивая данные уровня развития способности к пространственной 

организации и зрительно-моторной координации (результаты гештальт-

теста Бендер) до и после проведенной работы по развитию межполушарно-

го взаимодействия, отчетливо видна положительная динамика. Если на на-

чальном этапе уровень развития зрительно-моторной координации был 

ниже нормы у 60 % обучающихся, то после  занятий количество детей с 

низким уровнем сократилось в 2 раза. Выросло количество детей с уров-

нем выше среднего.  

Выводы. В развитии навыков ориентировки в схеме тела детей мла-

дшего школьного возраста с косоглазием и амблиопией мы использовали 

строевые и общеразвивающие упражнения, упражнения в парах и микрог-

руппах. Такая опора на проприоцептивную чувствительность чрезвычайно 

важна при работе с детьми с нарушением зрения, так как основывается на 

работе сохранных анализаторов. Взаимодействию и синхронизации право-

го и левого полушария,   активизации рефлекторных зон и сенсорных сис-

тем способствовали кинезиологические упражнения и телесная терапия. 

Таким образом, после проведения формирующего эксперимента, 

в ходе которого была использована система упражнений адаптивной физи-

ческой культуры, наблюдается положительная динамика в развитии у обу-

чающихся младшего школьного возраста с косоглазием и амблиопией ори-

ентировки в схеме тела и пространственных представлений. Эти результа-

ты указывают на возможность коррекции вторичных нарушений младших 

школьников с депривацией зрения средствами физической реабилитации в 

пространстве адаптивной физической культуры.  
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Actualitatea. Copiii din ciclul primar cu vîrsta cuprinsă între 7 – 10 ani se 

caracterizează prin anumite particularităţi în creştere şi dezvoltare, atât a 

întregului organism, cât şi la nivelul sistemelor de organe. În acest context, 

anume etapa ciclului primar este caracterizată printr-un şir de schimbări 

esenţiale în viaţa copilului: anturajul, cercul de persoane, apar obligaţii noi, se 

reduce activitatea fizică. Toţi aceşti factori, în cumul, solicită o intensă activitate 

fiziologică a întregului sistem de organe, de aceea în perioada de adaptare la 

condiţiile şcolare este necesară o atenţie sporită din partea părinţilor şi 

profesorilor. Orice abatere  în dezvoltarea normală a aparatului locomotor, în 

deosebi deficienţele de atitudine, trebuie tratate cu seriozitate. 

Cuvinte cheie: kinetoprofilaxia, kinetoterapia, dificiențe de atitudine, 

copil, sănatate. 

 

Актуальность. дети в первичном цикле в возрасте от 7 до 10 лет ха-

рактеризуются определенными растущими и развивающимися особеннос-

тями всего организма, а также систем органов. В этом контексте этап пер-

вичного цикла характеризуется рядом существенных изменений в жизни 

ребенка: антураж, круг людей, новые обязательства возникают, физическая 

активность снижается. Все эти факторы в кумуляции требуют интенсивной 

физиологической активности всей системы органов, поэтому в период ада-
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птации к школьным условиям повышенное внимание необходимо уделять 

родителям и учителям. Любое отклонение в нормальном развитии локомо-

торной системы, в частности недомогания, должно рассматриваться с се-

рьезностью. 

Ключевые слова: кинетопрофилактика, физиотерапия, отношения, 

ребенок, здоровье. 

 

Actuality: Children in the primary cycle between the ages of 7 and 10 

years are characterized by certain growing and developing features, both of the 

whole organism and of the organ systems. In this context, the stage of the 

primary cycle is characterized by a series of essential changes in the child's life: 

the entourage, the circle of people, new obligations arise, physical activity is 

reduced. All these factors, in cumulation, require an intense physiological 

activity of the entire organ system, so in the period of adaptation to school 

conditions, a greater attention is needed from parents and teachers. Any 

deviation in the normal development of the locomotor system, in particular 

attitudes deficiencies, should be treated with seriousness. 

Keywords: kinetoprophylaxy, physiotherapy, attitudes, child, health. 

 

Gradul de actualitate i importana problemei studiate. Acoperind o arie 

extrem de vastă de preocupări şi de aplicaţii, în cadrul kinetoterapiei s-au 

dezvoltat şi individualizat ramuri cu o relativă autonomie, care deşi au la bază 

aceleaşi legi şi folosesc exerciţiile fizice ca mijloace proprii se deosebesc după: 

obiectivele specifice şi metodologia selecţionării, sistematizării, adaptării, 

combinării şi dozării exerciţiilor fizice, şi după modul concret prin care se 

întocmesc planurile şi programele de tratament. 

Kinetoprofilaxia, considerată ca şi parte integrantă şi ramură de avangardă 

a terapiei prin mişcare, constituită pe axioma unanim acceptată în ştiinţele 

medicale conform căreia „este mai uşor să previi decât să tratezi», poate fi 

aplicată omului sănătos, pentru a-l feri de boli sau de apariţia sindromului de 

decondiţionare fizică, iar la omului vârstnic, la care decondiţionarea a apărut, 

pentru a-l feri de agravarea şi organicizarea ei omului bolnav (cu boli cronice), 

pentru a-l feri de apariţia unor agravări sau complicaţii ale acestor boli. 

În acest context putem meniona următoarele obiective urmarite prin 

practicarea kinetoprofilaxiei: 

-întărirea stării de sănătate; 

-mărirea rezistenţei naturale a organismului faţă de agenţii patogeni din 

mediul extern; 

-stabilirea unui echilibru psiho-fizic normal între organism şi mediu; 

-pentru copii, obiectivul cel mai important constă în asigurarea condiţiilor 

pentru creşterea şi dezvoltarea normală şi armonioasă a organismului şi, implic-

it, prevenirea apariţiei deficienţelor fizice şi a contactării unor boli care le-ar 

putea afecta dezvoltarea normală.  

Reeșind din faptul că kinetoprofilaxia primara are indicatii generale 

pentru toți subiecții indiferent de varstă. Programele de exerciții variază in 
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funcie de starea de sănătate a subiecților și de obiectivele urmarite. Dinamica 

creșterii și dezvoltării societății contemporane conform mai multor studii a 

autorilor autohtoni și din străinătate prezintă următorul: 

Scop principal: - asigurarea unei dezvoltări armonioase fizice. 

Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea 

problemelor de cercetare. Problema abordată în particularităţile de dezvoltare 

a copiilor de vârstă şcolară sunt oglindite în lucrările unui şir de cercetători: 

Atanasiu C.; Baciu C.; Badiu T.; Iankelevici E.; Ifrim M.; Ionescu 

A. Caracteristica deficienţelor scoliotice şi kinetoterapia acestora este reflectată 

în lucrările specialiştilor: Rădulescu A.; Obraşcu C.; Ionescu A.; Moţet D.; 

Caun E.; Zavalişca A.; Birtolan Ş. Etio-patogeneza, precum şi recuperarea 

scoliozei au fost cercetate de următorii autori: Bălteanu V.; Dumitru D.; 

Fozza C.; Белякова Н.; Гальченский В., Москалу Н.; Ильин Е.; Крячко И. 

Scopul cercetării: perfecţionarea procesului de kinetoprofilaxie a 

deficientelor de atitudine la elevii din ciclul primar prin intermediul 

implementării unui model kinetic experimental de exerciții fizice ce ar include 

mijloace fizice de recuperare. 

Obiectivele investigaţiei: 1.Studierea literaturii de specialitate şi 

stabilirea reperelor conceptuale privind kinetoprofilaxia  deficiențelor de 

atitudine  la elevii din ciclul primar în procesul educaţiei fizice; 

2. Analiza şi generalizarea rezultatelor sondajului referitor la recuperarea 

si kinetoprofilaxia deficiențelor de atitudine în şcoală, realizat în rândurile 

specialiştilor de diverse orientări profesionale; 

3. Aprecierea stării fizice a aparatului locomotor al elevilor din cadrul 

unei şcoli primare a municipiul Chişinău; 

4. Elaborarea şi argumentarea eficienţei Modelului experimental la 

educaţia fizică direcţionat pentru reducerea deficiențelor de atitudine  la elevii 

claselor I- IV-a. 

Obiectul cercetării îl constituie procesul de recuperare si kinetoprofilaxia 

deficiențelor de atitudine la elevii din ciclul primar în afara orelor de program 

prin mijloacele educaţiei fizice. 

Metodologia cercetării ştiinţifice. În lucrarea dată au fost utilizate 

următoarele metode de cercetare: studierea literaturii de specialitate, observaţia 

pedagogică, sondajul pedagogic, metoda experimentului pedagogic, metoda 

testelor de control. 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul respectiv 

constituie asigurarea unei direcţii de însănătoşire în procesul educaţiei fizice a 

copiilor din ciclul primar cu deficiențe de atitudine prin elaborarea şi 

implementarea unui Program-model experimental pentru recuperarea şi 

kinetoprofilaxia  deficiențelor de atitudine.  

Semnificaţia teoretică. Elaborarea Programei-model experimentale 

pentru recuperarea şi kinetoprofilaxia deficiențelor de atitudine la copiii din 

ciclul primar va permite studierea, conştientizarea necesităţii şi a importanţei 

acestuia şi va crea premise pentru implementarea modelului în practică. Luând 
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în consideraţie numărul copiilor cu deficiențe de atitudine, precum şi lacunele 

existente în activitatea fizică a acestora, se impune necesitatea recunoaşterii şi 

finanţării de stat a acestui model, precum şi a implementării lui în şcolile 

primare din republică. 

Studiul sa realizat pe un grup de elevi cu virsta de 7 – 8 ani în număr de 

20. Pentru aprecierea nivelului de sănatate a acestui grup a fost studiată 

literatura de specialitate și selectată metoda testului de control. La baza studiului 

a fost plasată teoria lui Pignet și aprecierile conform acestui autor. Elevii 

grupului cercetat au fost evaluați inițial la următorii indici antropometrici: 

înălțimea, masa corporală și perimetrul cutiei toracice. 

Rezultatele căpătate au fost prelucrate și descrise în tabelul de mai jos: 

 

Tabelul Nr. 1 Datele antropometrice (n – 20) 

Date antropometrice Evaluarea inițială Evaluarea finală Rezultate 

Înălțimea (cm) 135 136 + 1 

Masa corporală (kg) 25 23.5 – 1.5 

Excursia cutiei 

toracie în expir (cm) 
57 58.5 + 1.5 

Indicile Pignet 

Ip=înălțimea-(masa 

corporală+perimetrul 

toracelui în expirație) 

53 54 + 1 

 

Reeșind din cele expuse în tabelul Nr. 1 constatăm că înalțimea grupului 

studiat este de 135 cm ceia ce conform datelor statistice a Moldovei este în 

normă totodată putem observa că masa corporală a grupului cercetat este de 25 

kg ceia ce nu depășeste norma fiziologică. Conform datelor căpătate în urma 

masurărilor excursiei toracale constatăm o situație normală care se egalează cu 

57 cm. Indicile Pignet coincide cu aprecierea slabă. Reeșind din rezultatele 

căpătate propunem un program de recuperare pentru profilaxia primară a 

copiilor de vîrstă școlară avînd următoarele obective recuperatorii: 

1. Menținerea și întărirea sănătății 
2. Stimularea proceselor naturale de creștere și dezvoltare 

3. Asigurarea unei dezvoltări armonioase din punct de vedere fizic 

4. Educarea unei respirații corecte și ample 

5. Prevenirea instalării unor atitudini dificiente ale corpului globale și 
segmentare. 

Realizarea acestor obiective s-a efectuat cu ajutorul mijloacelor 

kinetoprofilaxiei și anume exerciții de gimnastică medicală dinamice, analitice 

menite să contribue la formarea unei atitudini corporale corecter prin educarea 

permanentă a refluxului neuromuscular și psihic al atitudinii corecte ca și prin 

dezvoltarea grupelor musculare cu acțiune statică și dinamică, care dezvoltă și 
păstrează suportul morfologic și funcțional a atitudinii corpului. 
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Pentru menținera și întărirea sănătății am propus exerciiții de dezvoltare 

și perfecționare a deprinderilor motrice de bază: mers, alergare, sărituri, 

aruncarea, prinderea, rostogolirea. 

Pentru stimularea proceselor naturale de creștere și dezvoltare am folosit 

exerciții pentru dezvoltarea și perfecționarea deprinderilor utilitar-aplicative: 

mers în echilibru, cățărare, tîrîre și escaladări. 

Pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase din punct de vedere fizic am 

efectuat exercitii pentru ameliorarea posturii care urmaresc corectarea cifozelor, 

lordozelor si a scoliozelor care se realizează prin posturi fixe menținute 

corectoare sau hipercorectoare, exercitii de corectare posturală. 

Pentru educarea unei respirații corecte și ample am prescris exerciții din 

gimnastica medicală respiratorie și  exercitiile pentru mentinerea capacitatii de 

efort care au rol important in cresterea debitului cardiac, a ventilatiei pe minut si 

a ventilatiei alveolare, cresterea fluxului sanguin in muschi și, astfel, o rezistență 

crescută la activitatea fizică. 

Pentru prevenirea instalării unor atitudini dificiente ale corpului globale și 
segmentare am folosit exerciții pentru menținerea si corectarea tonusului 

muscular, care au ca obiectiv principal tonifierea, in primul rînd a musculaturii 

corectoare a trunchiului si a musculaturii abdominale. 

După realizarea programului kinetic pe o perioadă de 3 luni în care s-a 

propus atît lucru la domiciliu cît și în cadrul orelor de educație fizică am căpătat 

următoarele rezultate: h=136 cm, m=24 kg, excursia cutiei toracale în expir=60 

cm, indicile Pignet mai bun cu +1, așa cum este redat în figura Nr.1 

Figura 1.  

Reprezentarea coeficientului de dezvoltare fizică Pignet pentru evaluarea 

inițială și finală în cadrul studiului 
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În urma analizei rezultatelor căpătate constatăm o îmbunătățire 

nesemnificativă a gradului de sănătate a grupului cercetat, dar e înbucurător 

faptul că tendința de creștere pozitivă a indicilor este în dinamică. Putem 

presupune că menținerea aceluiași regim kinetoprofilactic de mișcare cu mici 

modificări în context vor putea înbunătăți considerabil starea generală de 

sănătății a societății în creștere. 

Concluzii. Este important de a evalua timpuriu copii cu dificiențe de 

atitudine, prin intermediul diferitor metodici de rigoare. 

Kinetoterapia și kinetoprofilaxia sunt metodele cele mai indicate pentru 

prevenirea și tratarea copiilor cu dificiențe de atitudine. 

Pentru a vă asigura și menține o stare de sănătate optimă și a beneficia de 

celea mai bune programe terapeutice personalizate, se recomandă de a apela la 

specialiști în domeniul kinetoterapie. 
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Анотація. У статті визначено, яке місце посідає ораторська майстер-

ність у професійній компетентності корекційних педагогів; названі профе-

сійні функції, виконання яких потребує від корекційного педагога навичок 

ораторської майстерності. Здійснюється аналіз результатів дослідження 

усвідомлення студентами необхідності оволодіння навичками красномовс-

тва. Описані  шляхи формування навичок ораторської майстерності в про-

цесі фахової підготовки. 

Ключові слова: корекційний педагог; ораторська майстерність; крас-

номовство; професійна компетентність; фахова підготовка. 

 

Аннотация. В статье доказана необходимость формирования у бу-

дущих коррекционных педагогов навыков ораторского мастерства. Овла-

дение навыками красноречия необходимо специалистам в различных ви-

дах его профессиональной деятельности: в учебно-воспитательной и кор-

рекционной работе, работе с родителями и общественными организация-

ми, научно-исследовательской деятельности. В процессе профессиональ-

ной подготовки студенты должны овладеть как речевой, так и психологи-

ческой составляющей ораторского мастерства. Эффективность подготовки 

будет зависеть от ее последовательности и разнообразия методов c преоб-

ладанием активных.   

Ключевые слова: коррекционный педагог; ораторское мастерство; 

красноречие; профессиональная компетентность; профессиональная под-

готовка. 
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Annotation. The professional training of future correctional educators 

should foresee the formation of their skills of oratory skills. This competence 

depends on the success of many professional activities of a specialist, in particu-

lar: educational, corrective-development and rehabilitation work; cooperation 

with parents of pupils; research activities. The study of students' understanding 

of the need to master the skills of eloquence showed that future correctional ed-

ucators consciously relate to the mastery of oratory skills as an integral part of 

their professional competence; understand its linguistic and psychological as-

pects. At the same time, the level of such an understanding is directly dependent 

on the acquisition of a profession, that is, it grows on senior courses. Formation 

of skills of oratory skills should be implemented in stages with gradual compli-

cations; and can take place in different ways: when studying a special discipline; 

in the structure of individual subjects; on pedagogical practice; in scientific and 

social activities of students. 

Key words: correctional teacher; oratory skills; eloquence; professional 

competence; professional training. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Державний стандарт 

вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта в розділі ключових 

містить і комунікативну компетентність фахівця. Її реалізація вимагає від 

спеціаліста володіння засобами міжособистісної комунікації та різними 

стилями мовлення; вміння постійно збагачувати власне мовлення, налаго-

джувати професійну і педагогічну комунікацію. Відповідно навички куль-

тури та техніки мовлення, ораторського мистецтва мають бути серед за-

вдань професійної підготовки корекційних педагогів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання проблеми. Проблема формування у вчителів комунікативних 

здібностей, культури мовлення була предметом вивчення багатьох вчених 

(С. Д. Абрамович, Н. Д. Бабич, А. Й. Капська, Л. І. Мацько та ін.). У педа-

гогіці вищої школи, методиці її викладання також є наукові пошуки щодо 

ораторської майстерності викладача (О. Є.Антонова, О. А. Дубасенюк, 

О. В. Малихін, І. Г. Павленко та ін.). Водночас у сучасній корекційній пе-

дагогіці окремих досліджень з формування комунікативної компетентності 

фахівців не проводили; ця проблема  переважно розглядалась як одне із 

завдань підготовки фахівців для роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами (Л. І. Демчук, С. П. Миронова, Ю. В. Пінчук, Є. П. Синьова, 

Д. І. Шульженко та ін.).  

Мета дослідження. Визначити місце ораторської майстерності в 

професійній компетентності корекційних педагогів та шляхи її формування 

у процесі фахової підготовки. 

Завдання дослідження. У процесі дослідження вивчити такі аспекти: 

- значення культури мовлення і ораторської майстерності у про-

фесійній діяльності корекційного педагога; 

- виконання яких професійних функцій потребує від корекційного 

педагога навичок ораторської майстерності;  
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- вагомість ораторської майстерності у професійній підготовці ко-

рекційних педагогів; 

- усвідомлення студентами необхідності оволодіння навичками крас-

номовства;  

- на яких етапах підготовки фахівців слід формувати навички ора-

торської майстерності; 

- шляхи формування ораторської майстерності у професійній підго-

товці корекційних педагогів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Реалізація мети дослі-

дження потребує передусім розуміння сутності понять, зокрема, таких як: 

«ораторська майстерність», «оратор», «культура мовлення», «риторика». 

Для цього нами були проаналізовані літературні джерела з проблеми дос-

лідження. В теорії немає розбіжностей щодо тлумачення вищеозначених 

термінів. Риторика є однією з дуже давніх наук про ораторство. Ораторсь-

ка майстерність розуміється як досконале вміння говорити до людей, 

впливати на них, тому часто таке вміння називають мистецтвом. Поняття 

«ораторське мистецтво», «красномовство» використовуються як синоніми. 

Проте залежно від сфери використання красномовство поділяється на ви-

ди, жанри і має свої особливості. Саме від оволодіння ними й розуміння 

адресності аудиторії й залежить в цілому успіх як оратора, так і вчителя, 

зокрема.  

Не менш важливою умовою для успішності діяльності педагога є ку-

льтура його мовлення. З одного боку вона є складовою загальної культури 

людини, а з другого – професійною якістю для педагогічного фаху. Куль-

тура мовлення є ще більш вагомою для корекційних педагогів, адже його 

мовлення має слугувати зразком для тих дітей, у яких досить часто навіть 

сам процес засвоєння рідної мови є ускладненим. Тим більш значущою є 

культура висловлювання педагога. 

Ми проаналізували, виконання яких видів фахової діяльності та фун-

кцій потребує від корекційного педагога навичок ораторської майстернос-

ті. Для цього вивчали професіограму та кваліфікаційну характеристику 

вчителя-дефектолога (КП-2340) та вихователя (КП-3340). Переконались, 

що для виконання всіх видів та функцій його діяльності потрібні навички 

красномовства: навчальна робота; виховна робота; корекційно-розвиткова 

та реабілітаційна робота; методична робота; робота з батьками вихованців; 

науково-дослідна діяльність; пропагандистська діяльність. Проте вид кра-

сномовства буде залежати від конкретики роботи. Зокрема, для навчання і 

виховання дітей доцільною є академічна ораторська майстерність, а для 

пропагандистської роботи можна використати елементи політичного та 

навіть суспільно-побутового красномовства (залежно від аудиторії). Від-

повідно професійна підготовка майбутніх корекційних педагогів має пе-

редбачити формування у них навичок ораторської майстерності.  

Нами було досліджено, чи усвідомлюють студенти важливість цих 

навичок як професійної якості. Для цього провели невелике опитування, в 

якому запропонували студентам різних курсів висловити свою думку щодо 



348 

необхідності оволодіння навичками ораторської майстерності; назвати ці 

навички; поміркувати, яким чином вони б хотіли їх одержати. У опитуван-

ні брали участь студенти 1–4-х курсів, магістранти спеціальності 016 Спе-

ціальна освіта нашого університету, всього – 57 осіб (з них – 29 осіб – 

першокурсники).  

Результати опитування свідчать, що 86 % студентів розуміють тер-

мін «ораторська майстерність», його подібність і деяку різницю з красно-

мовністю. 10 % опитаних (зауважимо, що всі вони є першокурсниками) 

плутають поняття ораторської майстерності з культурою мовлення, його 

комунікативною функцією; 2 % відмовились відповідати; 2 % відповіли, 

що не знають.  

100 % респондентів вважають, що корекційний педагог має володіти 

ораторською майстерністю. Студенти обґрунтовували, що ця компетент-

ність потрібна як для роботи з дітьми, так і їхніми батьками, колегами-

педагогами. Більшість опитаних вказували, що вправне володіння словом 

потрібне для мотивації дітей до навчання, правильного переконання бать-

ків. Магістранти зазначали, що без володіння ораторством не можна стати 

успішним викладачем. 65 % респондентів наголошували, що красномовст-

во має ґрунтуватись на бездоганному мовленні корекційного педагога, 

адже воно є взірцем для дітей. 

Водночас багатьом студентам було важко назвати, якими ж саме на-

вичками ораторської майстерності вони хотіли б оволодіти. Зокрема, 83 % 

першокурсників відповіли: «Не знаю», але при цьому 59 % з них сказали, 

що хотіли б навчитись. Це, ймовірно, обумовлено тим, що вони ще не бра-

ли активної участі в публічних заходах, не були на практиці. Проте 40% 

опитаних з числа інших студентів називали такі навички, наприклад: 

«вміння висловлюватись», «вміння налагоджувати контакт з аудиторі-

єю», «впевненість в собі», «вміння концентрувати думку під час виступу», 

«вміння утримувати увагу аудиторії», «володіння невербальними засобами 

спілкування», «лаконічність і змістовність викладу думок», «позбавлення 

слів-паразитів». 28 % студентів прагнуть «побороти страх перед аудито-

рією».   

84 % опитаних вважають, що в оволодінні навичками красномовства 

їм допоможе окрема дисципліна. Проте, студенти пропонували, зокрема, і 

такі шляхи: «вправляння в публічних виступах», «дискусії», «тренінги кра-

сномовства», «психологічний тренінг з подолання страху перед аудиторі-

єю», «клуб або курси ораторського мистецтва», «публічний захист науко-

вих робіт», «громадська діяльність», «активна педагогічна практика», 

«відеоуроки або майстер класи ораторів», «спілкування з компетентними 

ораторами», «саморозвиток», «індивідуальна робота з викладачами», 

«конференції». Такі відповіді свідчать, що майбутні корекційні педагоги 

свідомо ставляться до оволодіння ораторською майстерністю як складовою 

їхньої професійної компетентності; розуміють її мовленнєві й психологічні 

аспекти. При цьому рівень такого розуміння знаходиться у прямій залеж-

ності від оволодіння професією, тобто зростає на старших курсах. 
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Аналіз навчальних планів, відповідей опитаних підтверджує наші 

припущення щодо того, що завдання з оволодіння ораторською майстерні-

стю має бути включеним у різні дисципліни і відбуватись впродовж усього 

навчання, з поступовим удосконаленням. Наприклад, якщо на першому 

курсі варто починати з культури і техніки мовлення студента, то в магіст-

ратурі при вивченні методики викладання спеціальних дисциплін це вже 

буде формування ораторської майстерності не лише вчителя дітей з особ-

ливими освітніми потребами, а й викладача корекційної педагогіки. Безу-

мовно, перевага при цьому має віддаватись активним та інтерактивним ме-

тодам навчання.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Теоретичний 

аналіз літературних джерел, вивчення практики підготовки студентів підт-

верджує необхідність формування у них навичок ораторської майстерності 

як складової професійної компетентності корекційного педагога. Така під-

готовка має здійснюватись поетапно; і може відбуватись різними шляхами: 

при вивченні спеціальної дисципліни; в структурі окремих предметів; на 

педагогічній практиці; в науковій і громадській діяльності студентів. Ціле-

спрямоване дослідження змісту і видів навичок ораторської майстерності в 

програмі підготовки фахівців для роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами, методика такої підготовки має стати перспективним науковим 

напрямком вивчення цієї проблеми. 
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Анотація. Основна мета наукового дослідження, що викладено у 

статті, полягає у визначенні базових біомеханічних параметрів оптималь-

ного розвитку у дітей з розладом мовлення рухових функцій. 

Основні завдання: виявити взаємозв’язок якісного стану рухової 

сфери учнів з порушенням мовленнєвого апарату в аспекті розвитку бага-

торівневої системи управління рухами; визначити наступність в викорис-

танні комплексних дидактичних, корекційно спрямованих факторів, інди-

відуально дозованих фізичних вправ та навантажень різної потужності, 

об’єму та координаційної структури; проаналізувати динаміку розвитку 

фізичних якостей у дітей з порушенням мовлення. 

Ключові слова: учні, розлад мовлення, рухові функції. 

 

Аннотация. Основная цель научного исследования, изложенного в 

статье, заключается в определении базовых биомеханических параметров 

оптимального развития у детей с нарушением речи двигательных функций. 

Основные задачи: выявить взаимосвязь качественного состояния 

двигательной сферы учеников с нарушением речевого аппарата в аспекте 

развития многоуровневой системы управления движениями; определить 

последовательность в использовании комплексных дидактических, корре-

кционно-направленных факторов, индивидуально дозированных физичес-

ких упражнений и нагрузок различной мощности, объема и координацион-

ной структуры; проанализировать динамику развития физических качеств 

у детей с нарушением речи. 

Ключевые слова: ученики, нарушение речи, двигательные функции. 
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Annotation. The primary purpose of scientific research presented in the 

article, consists the purpose of scientific research is determination of base 

biomechanics parameters of optimum development at children with violation of 

speech of motive functions. 

Basic tasks: to expose intercommunication of the high-quality state of 

motive sphere of students with violation of vocal vehicle in the aspect of 

development of the multilevel traffic control system; to define a sequence in the 

use of complex didactic, correction-directed factors, individually dosed physical 

exercises and loadings of a different power, volume and coordinating structure; 

to analyses the dynamics of development of physical qualities at children with 

violation of speech. 

Keywords: children, violation of colloquial function, motive functions. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. Одним із ефективних за-

собів всебічного розвитку особистості учнів з розладом мовлення (РМ), їх 

фізичної та соціальної реабілітації є фізична культура в органічному поєд-

нанні з логопедичною роботою. [2, 3, 7–9]. 

Встановлено, що порушення мовлення негативно впливе на психіч-

ний розвиток дитини, на розвиток її рухової діяльності та спілкування, на 

морфо-функціональний стан опорно-рухового апарату, координацію рухів, 

моторно-вісцеральну та вісцеро-моторну регуляцію, зумовлює недостат-

ність ребро-спинальної та таламо-палідарної, пірамідно-стріальної, темен-

но-премоторної та вищої кортикальної регуляції рухової та психічної дія-

льності означених дітей [4-6]. 

Вплив індивідуально-дозованих фізичних вправ та навантажень за-

безпечує їх нормалізацію, корекцію та компенсацію, але тільки за умови 

програмованого, з використанням методичних приписів алгоритмічного 

типу, підходу у розробці реабілітаційних програм [2, 3 6–8, 10]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для організму дітей у віці 

від 7 до 10 років з розладом мовлення характерний плавний розвиток мор-

фо-функціональних систем із деякою перевагою темпів зросту тіла віднос-

но маси. В цьому віці продовжується інтенсивне окостеніння кістяка, хоч 

він ще містить значну кількість хрящової тканини, формується шийна й 

грудна кривизна, зв’язковий апарат володіє еластичністю, м’язи-згиначі 

превалюють над розгиначами, м’язи тулуба над м’язами кінцівок, відносна 

сила кінцівок інтенсивно зростає. [2, 9]. 

Морфо-функціональні перебудування системи кровообігу виводяться 

із збільшення об’єму серця й хвилинного об’єму, що обумовлює виражені  

темпи порідшання пульсу. Дана вікова група дітей з розладом мовлення 

схильна в розвитку дихальної системи загальним закономірностям форму-

вання цієї системи в нормі. Особливо це явно за такими показниками, як 

хвилинний об’єм дихання, життєва ємність легень і максимальна вентиля-

ція. Через це, необхідно звернути увагу на те, що інтенсивно, за механіз-

мом моторно-вісцеральної регуляції, удосконалюється кардіореспіратор-

ний комплекс у напрямку економізації функцій, як у стані спокою, так і під 
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впливом фізичних навантажень різної потужності, об’єму, координаційної 

структури й корекційно-компенсаторної спрямованості. [1, 5. 8]. 

У цій віковій групі у дітей з розладом мовлення відбувається інтен-

сивне урівноваження нервових процесів, відносно збудження й гальмуван-

ня. Це викликає порівняно оптимальні умови для реалізації реактивності й 

пластичності нервових процесів, які створюють психофізіологічний базис, 

необхідний для швидкого й точного засвоєння рухових навичок із склад-

ною координаційною структурою. [3, 7]. 

Як показують дані дослідження, темпи природнього приросту сприт-

ності, порівняно з нормою, мають статистично вірогідні відмінності, але в 

процесі корекційно-компенсаторної роботи цей компонент рухової сфери 

достатньо ефективно нормалізується. [1, 3–5, 7, 10]. Особливо необхідно 

підкреслити, що корекційне тренування ефективно удосконалює здібність 

до управління рухами у дітей з розладом мовлення за просторовими, тим-

часовими, просторово-тимчасовими й динамічними характеристиками. Це 

роз’яснюється тим, що в молодшій віковій групі школярів інтенсивно про-

тікають процеси удосконалення багаторівневої системи регуляції рухової 

системи: 

– на руброспинальному рівні регуляції (рівень А), який забезпечує 

тонус мускулатури, статистичну витривалість, первинні координації рухів, 

фіксацію положення частин тіла, початкові положення, пози, елементарні 

рухи тонкої моторики, внутрішньом’язову інтеграцію нервово-м’язових 

одиниць; 

– таламо-палідарний рівень (рівень В) забезпечує інтенсивну транс-

формацію синкінезій у синергії, які є основою смислових зв’язків під час 

оволодіння новими руховими діями, забезпечують корекцію рухів, внутрі-

шню ув’язку біомеханічних компонентів цілісної структури рухів, узго-

дження складових частин рухів (гностичні, адаптаційні, виконавчі), є осно-

вою виразності рухів, забезпечують міміку, імітаційні дії, тонку й мовлен-

нєву моторику; 

– пірамідно-стріальний рівень (рівень С) забезпечує зорову аферен-

тацію, узгодження рухових дій із зовнішнім простором, дії цільового хара-

ктеру, оцінку напрямків рухів, диференціацію силових зусиль, точність 

рухових дій побутового характеру, елементи трудових і професійних нави-

чок і вмінь; 

– тім’яно-премоторний рівень (рівень Д) забезпечує регуляцію 

об’єму рухів гностичного, адаптаційного, виконавчого характеру, на основі 

яких формуються побутові, професійні рухові навички й вміння, забезпе-

чує регуляцію предметно-практичних дій із постійним корекціюванням 

їхньої структури за просторовими, тимчасовими, просторово-тимчасовими 

й динамічними характеристиками, забезпечує опанування багатьох склад-

но координаційних видів спорту, контроль під час рухів правої й лівої час-

тини тіла, формування контрольно-оцінних дій точності рухів; 

 – вищий кортикальний рівень символічних координацій і психологі-

чної організації рухових дій (рівень Е), який забезпечує розуміння чужого 
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й власного мовлення, письмовий та усний вислів своїх думок, розуміння 

змісту розв’язуючої рухової задачі за механізмом інтеріоризації, варіатив-

не виконання рухових дій, розв’язування рухових задач ситуаційного хара-

ктеру, аналіз і синтез рухової інформації, корекцію й компенсацію в умо-

вах рухової діяльності, забезпечує формування динамічного стереотипу в 

індивідуалізованому варіанті техніки фізичних вправ. [1–10]. 

Мета дослідження – визначення базових біомеханічних параметрів 

оптимального розвитку у дітей з розладом мовлення рухових функцій. 

Викладення основного матеріалу. За допомогою спеціальних тес-

тів та завдань з’ясовувався якісний стан механізмів рівнів регуляції, вищо-

го рівня символічних координацій та психологічної організації рухових дій 

стандартного і ситуативного характеру учнів з порушенням мовлення. 

Встановлено, що названі рівні регуляції потребують негайного корекційно-

компенсаторного впливу педагогічних факторів. 

Результати досліджень рухової сфери учнів молодшої вікової групи 

із розладом мовлення дозволяє стверджувати, що в 7–10 років у них в ос-

новному сформований нейрофізіологічний базис для розвитку швидкісних 

і швидко-силових рухових здібностей. Особливо важливу інформацію про 

розвиток названих рухових здібностей надає комплекс їх структурних 

компонентів: час рухової реакції, швидкість одиничного руху, частота ру-

хів, швидкість проходження дистанцій 20, 30, 60, 100 м. За названими по-

казниками учні із розладом мовлення молодшої вікової групи суттєво відс-

тають від однолітків загальноосвітніх шкіл. Про це красномовно свідчать 

дані, подані в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Рівень функціонального стану молодшої вікової групи 

з розладом мовлення (7–10 років). 

Група Стан здоров’я (кількість чоловік) 

Вік Стать добрий середній задовільний незадовільний 

7 Х 2 7 5 7 

Д - 1 - 3 

8 Х 1 6 2 5 

Д 2 2 5 2 

9 Х 3 4 4 6 

Д - 2 2 4 

10 Х 4 3 5 7 

Д 1 2 - 3 

 

На основі отриманих даних констатуючого експерименту надається 

можливим провести аналіз динаміки розвитку силових здібностей у шко-

лярів молодшої вікової групи з розладом мовлення. Нами виявлені наступ-

ні морфо-функціональні особливості, які знаходять своє відбиття в розвит-

ку силових здібностей із акцентом на прояв швидкісно-силових можли-

востей, які проявляються у формі метання різних приладів невеликої ма-
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си, стрибків, багатоскоків, швидкісного підтягування, під’єму тулуба і 

т. п. Рівень розвитку силових можливостей у учнів цієї категорії знахо-

дить об’єктивну характеристику в таких показниках, як абсолютна сила  

(– 29,8 % порівняно з нормою), динамічна й статична витривалість 

(– 27,5% – 31,9 % порівняно з нормою), кистьова й станова динамометрія 

(– 25,6%, – 26,8 % порівняно з нормою).  

В залежності від рівнів названих показників нами виявлено законо-

мірності у формуванні постави, яка досягається шляхом розвитку мускула-

тури верхніх кінцівок, плечового пояса, тулуба, нижніх кінцівок, які фор-

мують фізіологічні вигини хребетнього стовпа. У хлопців – це м’язи живо-

та, скісні м’язи тулуба, відвідні м’язи верхніх кінцівок, задньої поверхні 

стегна й ступні, а у дівчат – це м’язи верхніх кінцівок, плечового пояса. 

За даними констатуючого експерименту встановлено, що діти моло-

дшої шкільної вікової групи із розладом мовлення за показниками силової, 

швидкісно-силової підготовленості значно відстають від своїх однолітків 

загальноосвітньої школи, про що достатньо переконливо свідчать отри-

манні дані. 

Різноманітність рухової діяльності школярів, як у нормі, так і в пато-

логії, припускає розв’язування різних рухових задач ситуативного харак-

теру, у зв’язку з цим особливу актуальність набуває вивчення спритності, 

яка розглядається як індивідуальний комплекс морфологічних, функціона-

льних і психічних можливостей організму людини, який в структурі рухо-

вої функціональної системи забезпечує здібність до ефективного 

розв’язування рухових задач ситуативного характеру. Оцінку спритності 

ми робили за шістьма тестами, порівняння показників з нормою дали ста-

тистично вірогідні відмінності погіршення спритності у дітей із розладом 

мовлення порівняно з однолітками загальноосвітньої школи. 

Так, школярі у віці 7–8 – 9–10 років загальноосвітньої школи переве-

ршували дітей із недорозвитком мовлення за 1 тестом, відповідно на 

45,2 %, 44,8 %, 43,6 %, 42,5 %, за 2 тестом динаміка була аналогічною на 

56,3 %, 56,8 %, 55,3 %, 51,3 %, а за 3 і 4 тестами вона декілька вирівнялась, 

але проте була статично вірогідна нижче на 46,5 (34,5) %, 38,5 (37,9) %, 

35,9 (33,4) %, 32,5 (32,0) %.  За 5 тестом рівень відмінностей був більш ви-

раженим і характеризувався наступною динамікою зниження порівняно з 

нормою на 37,2 %, 37,9 %, 33,4 %, 30,0 %. За 6 тестом знову зростає рівень 

відмінностей у віковому аспекті у дітей із розладом мовлення порівняно з 

нормою відповідно 31,1 %, 35,2 %, 30,8 %, 30,0 %. 

Така динаміка показників розвитку спритності у дітей із розладом 

мовлення свідчить про розлад пірамідно-стріального й тім’яно-

премоторного рівнів регуляції рухової діяльності, а також рівня, який відс-

тає за своїм розвитком, порівняно з нормою, вищої кортикальної коорди-

нації і психологічної організації рухових дій корекційно-компенсаторного 

характеру. 

Немає сумнівів, що в цій категорії надто низький рівень функціона-

льного стану міжм’язової координації й внутрішньо-м’язової інтеграції, на 
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основі яких формуються механізми адаптації їхньої функціональної рухо-

вої системи до умов мовленнєвої, навчальної, трудової, побутової й вихов-

ної діяльності. Отже, вплив корекційно-компенсаторних факторів повинен 

бути в першу чергу спрямований на корекцію, компенсацію й розвиток ба-

гаторівневої структури управління руховою діяльністю, а функціональні 

можливості повинні адекватно розвиватися за механізмом моторно-

вісцеральних і вісцеро-моторних рефлексів. Такий підхід дозволив нам 

об’єктивно індивідуалізувати корекційно-компенсаторні фактори в процесі 

фізичної й соціальної реабілітації учнів молодшої вікової групи із розла-

дом мовлення. [2–3, 6–8]. 

Динаміка показників розвитку спритності, силових і швидкісно-

силових здібностей у дітей даної категорії знаходиться в прямій залежності 

від рівня розвитку у них статичної координації, рухових перемикань, ди-

намічної координації, диференціації рухів, оптико-кінестетичної коорди-

нації, темпо-ритмічної структури рухів, тонкої й артикуляційної моторики. 

Витривалість, як рухову здібність, ми розглядали з позиції її струк-

турної організації. Витривалість – це комплекс психічних, морфологічних і 

функціональних властивостей організму людини, який в структурі функці-

ональної рухової системи визначає здібність до тривалого збереження ви-

сокого рівня м’язової й психічної працездатності, до подолання стану вто-

млення. Витривалість є структурним компонентом усіх рухових здібностей 

людини, а також входить у склад функціонального механізму мовлення [1, 

4, 10]. У зв’язку з цим, рівень розвитку аеробної витривалості, її корекція й 

компенсація в процесі фізичного виховання учнів із РМ є дуже актуаль-

ною. 

За показниками велоергометричної спроби було установлено, що в 

учнів цієї вікової групи відбувається поступове й безперервне збільшення 

аеробної витривалості. Про це достатньо переконливо свідчать дані подані 

в таблиці 2. 
 

Таблиця 2. – Динаміка розвитку аеробної витривалості в учнів моло-

дшого віку з РМ. 

Показники 

витривалості 

Велоергометрична проба (с) 

вік 

7 8 9 10 

Х Д Х Д Х Д Х Д 

Учні ЗОШ 218 212 249 218 267 224 305 258 

Учні з РМ 192 182 226 193 248 210 285 223 

Різниця % 15,9 16,3 17,5 23,5 21,9 20,2 25,4 21,7 

Достовір-

ність: 

        

t 2,27 3,51 3,89 4,52 3,89 2,81 3,42 3,58 

P < > < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

 

Проте порівняльний аналіз показників розвитку витривалості у шко-

лярів ЗОШ і учнів із РМ дозволив встановити, що у всіх учнів 7, 8, 9, 10 
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років із розладом мовлення ці показники статистично вірогідно нижче (по-

казник t знаходиться в межах від 2,97 до 4,58, р <0,001). 

Низький рівень показників розвитку аеробної витривалості в учнів із 

РМ роз’яснюється функціональною недостатністю моторно-вісцеральної й 

вісцеро-моторної регуляції, яка виконує роль інтеграції діяльності нервово-

м’язової, серцево-судинної й дихаючої систем. 

Виявлений взаємозв’язок названих систем у руховій діяльності учнів 

із РМ дозволяє визначити співвідношення типів корекційного впливу фізи-

чних вправ і фізичних навантажень різної потужності й об’єму: пріоритет в 

корекційно-компенсаторній роботі ми віддавали каузальному типу корекції, 

який забезпечував нормалізацію регуляторних механізмів рухової й мов-

леннєвої діяльності дітей із РМ. Симптоматичний тип корекції був реалізо-

ваний під час нормалізації порушених параметрів мовленнєвого дихання, 

яке призводить до зниження показників функції зовнішнього дихання, що в 

цілому утруднює розвиток аеробної витривалості у дітей із РМ. 

Отже, результати проведених досліджень дозволяють стверджувати, 

що цілеспрямований розвиток аеробної витривалості у дітей із РМ буде 

сприяти нормалізації механізму зовнішнього дихання, корекції й компен-

сації мовленнєвого дихання, механізмів мовлення. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. За даними дослі-

дження встановлено, що у дітей з РМ показники якісного стану рухової 

сфери значно нижчі в порівнянні з їх однолітками, що суттєво впливає на 

рівень моторно-вісцеральної та вісцеро-моторної регуляції їх рухової дія-

льності. 

Діти з РМ мають низькі показники адаптаційних можливостей відно-

сно фізичних навантажень силового, швидкісно-силового характеру та фі-

зичних навантажень на аеробну витривалість, гнучкість, спритність, що 

заважає означеним учням успішно оволодівати знаннями, навичками, 

уміннями, нормативами, які викладені в програмах фізичного виховання та 

логопедичної допомоги. 

Встановлено, що корекційно-компенсаторна робота з дітьми з РМ 

повинна бути спрямована на ліквідацію причин, як розладу мовлення, так і 

порушень їх рухової системи. Досягнення оптимального корекційно-

компенсаторного результату регламентується якісним станом механізмів 

управління кінестетичною та динамічною організацією рухів. 
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фізичного виховання і спорту Донбаської державної машинобудівної 

академії. 

Дузелбаева Айтолкин Болатовна, старший викладач кафедри ана-

томії, фізіології і дефектології Павлодарського державного педагогічного 

університету (м. Алмаата). 

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. 

Жиденко Алла Олександрівна, д-р біол. наук, професор, завідувач 

кафедри БОФВЗС Національного університету «Чернігівський колегіум 

ім. Т. Г. Шевченка». 

Завіряка Олександр Миколайович, канд. наук з фіз. вих. і спорту, 

доцент, зав. кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії 

Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. 

Ільченко Алла Михайлівна, канд. пед. наук, доцент кафедри філо-

софії, історії та педагогіки Полтавської державної аграрної академії. 

Кальченко Анастасія Сергіївна, студентка гр. ОМТ-15-1 Донбась-

кої державної машинобудівної академії. 

Камнева Тамара Петрівна, викладач кафедри валеології філософ-

ського факультету Харківського національного університету ім. 

В. М. Каразіна. 

Касьянюк Олександр Сергійович, студент гр. ІТ-14-2 (4) Донбась-

кої державної машинобудівної академії. 

Козій Тетьяна Петрівна, канд. біол. наук, доцент кафедри фізичної 

терапії і здоров’я людини Херсонського державного університету. 

Коледа Віктор Антонович, д-р пед. наук, професор, зав. кафедри 

фізичного виховання і спорту Білоруського державного університету. 

Коновальська Людмила Олександрівна, канд.. пед. наук, доцент 

кафедри теорії та методики фізичного виховання Бердянського державного 

педагогічного університету. 

Костенкова Ніна Валентинівна, магістрантка гр. 9АФКм – 01-21зп 

(2 курс) ФГБОУ ВО Череповецького державного університету. 

Кошева Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри фізичного виховання і спорту Донбаської державної машинобуді-

вної академії. 

Кравченко Юлія Володимирівна, викладач Бердянського держав-

ного педагогічного університету. 

Крейдер Влада Андріївна, студентка гр. ОА-16-1т Донбаської дер-

жавної машинобудівної академії. 
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Лапченкова Анастасія Олексіївна, студентка гр. ФК-16-1 Донбась-

кої державної машинобудівної академії. 

Ледовських Владислав Олексійович, студент гр. ОМТ-15-1 Донба-

ської державної машинобудівної академії. 

Леханова Ольга Леонідівна, доцент кафедри дефектологічної осві-

ти Федеральної державної бюджетної освітньої установи вищої професій-

ної освіти «Череповецький державний університет». 

Лосік Вікторія Георгіївна, викладач кафедри фізичного виховання і 

спорту Донбаської державної машинобудівної академії. 

Лутовінов Юрій Анатолійович, керівник фізичного виховання Лу-

ганського коледжу технологій машинобудування. 

Маланчук Сергій Федорович, студент гр. ТМ-17м Донбаської дер-

жавної машинобудівної академії 

Малахова Жана Володимирівна, канд. наук з фіз. вих. і спорту, до-

цент кафедри медичної реабілітації Донецького національного медичного 

університету. 

Миронова Світлана Петрівна, д-р пед. наук, професор, зав. кафед-

ри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти ф-ту корекційної та соціа-

льної педагогіки  і  психології  Кам'янець-Подільського  національного  

університету ім. І. Огієнка. 

Мовкебаєва Зульфія Ахметваліївна, д-р пед. наук, професор Каз-

НПУ ім. Абая,  директор  Ресурсного  консультативного  центру  інклюзи-

вної  освіти для ВНЗ РК і превентивної суїцидології. 

Мудрян Володимир Леонідович, викладач кафедри фізичного ви-

ховання і спорту Донбаської державної машинобудівної академії. 

Мусхаріна Юлія Юріївна, канд. пед. наук, доцент кафедри медико-

біологічних основ охорони життя та цивільного захисту Державного вищо-

го навчального закладу «Донбаський державний педагогічний універси-

тет». 

Никитинська Анна Анатолівна, магістрант 1-го курсу Федеральної 

державної бюджетної освітньої установи вищої професійної освіти «Чере-

повецький державний університет». 

Новицька Вікторія Іванівна, зав. навчальної лабораторії кафедри 

фізичного виховання і спорту Білоруського державного університету. 

Олифіровська Світлана Сергіївна, студентка гр.  210-ОО-16 Ма-

шинобудівного коледжу Донбаської державної машинобудівної академії. 

Олійник Олег Миколайович, завідувач кафедри фізичного вихо-

вання та спорту Донбаської державної машинобудівної академії. 

Оспанбаєва Махаббат Пернебаївна, канд. психол. наук,  професор, 

завідувачка кафедри «Дошкільне виховання та начальна освіта», «Інститут 

підвищення кваліфікації педагогічних робітників по Жамбільскьоій облас-

ті» Республіки Казахстан. 

Отоса Ірина Вікторівна, студентка гр.ЕП-17-1 Донбаської держав-

ної машинобудівної академії. 
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Погорлецьки Алла Нифантіївна, д-р біол. наук, доцент кафедри кі-

нетотерапії Державного університету фізичного виховання і спорту (Рес-

публіка Молдова). 

Пристинська Тетяна Миколаївна, ст. викладач кафедри фізичного 

виховання і здоров'я людини державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет»; співробітник науково-

дослідної лабораторії взаємодії духовного та фізичного розвитку учнівсь-

кої 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. 

Родигіна Вікторія Петрівна, ст. викладач кафедри фізичного вихо-

вання Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут». 

Селіванов Євгеній Вікторович, ст. викладач Харківського націона-

льного медичного університету. 

Сергєєва Тетяна Петрівна, зав. кафедри фізичної культури та спор-

ту Одеської національної академії харчових технологій. 

Следніков Леонід Сергійович, аспірант Національного університе-

ту «Чернігівський кoлегіум ім. Т. Г. Шевченка». 

Слімовськи Марина Петру, студентка 2 курсу Державного універ-

ситету фізичного виховання і спорту Республіки Молдова. 

Сорокін Юрій Сергійович, ст. викладач кафедри фізичного вихо-

вання Донбаської державної машинобудівної академії. 

Степанов Богдан, студент 1-го курсу факультету фізичного вихо-

вання Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 

педагогічний університет». 

Сущенко Людмила Петрівна, д-р пед. наук, професор, завідувач 

кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова. 

Тертишна Аліна Костянтинівна, студентка гр. ІТ-16-2 Донбаської 

державної машинобудівної академії. 

Тимошенко Володимир Валерійович, канд. пед. наук, доцент ка-

федри фізичного виховання та спорту Донбаської державної машинобудів-

ної академії. 

Філінков Володимир Ілліч, канд. наук з фіз. вих. і спорту, професор 

кафедри фізичного виховання та спорту Донбаської державної машинобу-

дівної академії. 

Халайджі Світлана Владиславівна, канд. наук з фіз. вих. і спорту, 

доцент кафедри ФКіС Одеської національної академії харчових техноло-

гій. 

Хамитова Дана Сункарбеківна, студентка гр. 6D010500-

дефектології КазНПУ ім. Абая. 
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Холодна Аліна Олександрівна, магістрантка факультету фізичного 

виховання  Державного вищого навчального закладу «Донбаський держав-

ний педагогічний університет».  

Холодний Олександр Іванович, канд. пед. наук, доцент кафедри те-

оретичних і методичних основ фізичного виховання та реабілітації Держав-

ного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 

університет».  

Чекмарева Наталія Григорівна, канд. наук з фізичного виховання і 

спорту, доцент Національної металургійної академії України (м. Дніпро). 

Черненко Сергій Олександрович, канд. наук з фізичного вихован-

ня і спорту, ст. викладач кафедри фізичного виховання та спорту Донбась-

кої державної машинобудівної академії. 

Шевченко Світлана Михайлівна, головний спеціаліст відділку Ме-

тодичного забезпечення інноваційного розвитку «Інституту підвищення 

кваліфікації педагогічних робітників по Жамбільскьоій області» Республі-

ки Казахстан. 

Ширін Ілля Костянтинович, студент гр. ЕСА-17-1м Донбаської 

державної машинобудівної академії.  

Шмарова Анастасія Олександрівна, студентка гр.ЕП-17-1 Донба-

ської державної машинобудівної академії. 

Шпит Анастасія Миколаївна, студентка гр. КН-17-1 Донбаської 

державної машинобудівної академії. 

Шулін Роман Васильович, студент гр. МН-16-1 Донбаської держа-

вної машинобудівної академії.  
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