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МАСОВЕ КАТАННЯ НА КОВЗАНАХ, ЯК ВИД АКТИВНОГО 

ВІДПОЧИНКУ СТУДЕНТІВ 

 

V.M. Veremeychik, I.N. Yurchenya 

 Belarusian State University, 

 (Minsk, Republic of Belarus) 

MASS ICE SKATING AS A KIND OF OUTDOOR ACTIVITIES FOR 

STUDENTS 

 

Аннотация. В данной работе изучаются и анализируются современные 

аспекты массового катания на коньках, представляющего особый вид активного 

отдыха. Выделены его приоритетные направления: оздоровление всего 

организма студента, укрепление опорно-двигательного аппарата, улучшение 

работы органов дыхания и т.п. Особый акцент делается на психоэмоциональную 

разгрузку функциональных систем организма молодежи, положительно 

влияющую на их состояние здоровья. 

Ключевые слова: активный отдых, массовое катание на льду, коньки, 

оздоровление студентов. 

 

Анотація. У даній роботі вивчаються і аналізуються сучасні аспекти 

масового катання на ковзанах, що представляє особливий вид активного 

відпочинку. Виділені його пріоритетні напрямки: оздоровлення всього організму 

студента, зміцнення опорно-рухового апарату, поліпшення роботи органів 

дихання і т.п. Особливий акцент робиться на психоемоційне  
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розвантаження функціональних систем організму молоді, позитивно впливає на 

їх стан здоров'я. 

Ключові слова: активний відпочинок, масове катання на льоду, ковзани, 

оздоровлення студентів.  

 

Annotation. In this paper, we study and analyze the modern aspects of mass ice 

skating, which is a special type of outdoor activity. His priority areas are highlighted: 

improving the student’s entire body, strengthening the musculoskeletal system, 

improving the work of the respiratory system, etc. Particular emphasis is placed on the 

psycho-emotional unloading of the functional systems of the body of youth, which 

positively affects their state of health. 

Keywords: active, a massive ice skating, skating, the improvement of the students. 

 

Постановка проблемы и анализ основных исследований. В современном 

обществе по причине малой физической активности, даже в молодом возрасте 

могут развиться болезни людей старшего возраста, такие как остеопороз, 

нарушение сна, ожирение и т. п. Для поддержания физической формы и 

укрепления иммунитета рекомендованы физические нагрузки и регулярные 

занятия спортом, которые благоприятно воздействуют на человеческий 

организм. Как отмечают ученые (Ж.К. Холодов, B.C. Кузнецов, Л.Н. Гелецкая, 

А.Н. Королевич, Е.Е. Лебедь-Великанова, О.С. Коршунова, А.Н. Мишин), 

восстановление сил после физических и эмоциональных нагрузок, возможно в 

процессе активного отдыха [1, 2, 3, 8]. К одному из наиболее доступных и 

популярных видов активного отдыха относится массовое катание на коньках. Его 

популяризация объясняется появлением первых искусственных покрытий еще в 

ХIХ веке. В наше время катание на крытых ледовых катках не зависит от 

погодных условий, следовательно, доступно в любое время года. На основании 

вышеизложенных фактов можно определить цель данного исследования - 

массовое катание на коньках, как вид активного отдыха студентов. 

Задачи исследования: 

• изучение современной научной, методической, медицинской 

литературы с целью актуализации данного исследования; 

• выявление преимуществ современного активного отдыха, в том числе, 

и катания на коньках; 

• определение влияния катания на коньках на психоэмоциональное 

состояние организма студентов; 

• анкетный опрос молодежи с целью определения популярности 

катания на коньках среди студентов и влияния данного вида активного 

отдыха на состояние здоровья.   
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Изложение основного материала исследования. К основным 

преимуществам современного активного отдыха, в том числе, и на коньках 

относятся: 

1. общее закаливание организма (увеличение сопротивляемости организма к 

влиянию респираторных инфекций, и в результате - повышение иммунитета);  

2. укрепление опорно-двигательного аппарата (способствует улучшению 

двигательной координации за счёт работы мышц и подвижности суставов; 

повышение общего тонуса организма, уменьшению массы тела и сохранению 

стройности фигуры и ее гармоничности); 

3. развитие у человека, занимающегося катанием на коньках, быстроты 

реакции и совершенной координации; 

4. улучшение работы органов дыхательной (увеличивается общая ёмкость 

легких) и сердечно-сосудистой системы; 

5. регуляция обменных процессов в организме; 

6. занятия данным видом спортивной деятельности способствуют снятию 

нервного напряжения и психоэмоциональной разгрузке [4, с. 4-5]. 

Также, постоянное катание на коньках способствует профилактике 

остеопороза (заболеваний, возникающих из-за возрастного уменьшения 

плотности костей скелета). Во время двигательной активности на катке, 

выполнения комплексов упражнений и прокатов задействуются не только 

мышцы ног (хотя нагрузка на них больше всего), но и мышцы верхнего плечевого 

пояса, а также всего мышечного корсета, что корректирует и улучшает осанку. 

Для современной студенческой молодежи занятия на ледовом катке – 

прекрасный способ снизить риск сколиоза и уменьшить вероятность раннего 

остеохондроза. Скольжение на коньках разрешено даже тем, у кого 

диагностирован артроз в ранней стадии – при таком движении улучшается 

питание межсуставных хрящей. Соответственно, костная плотность в данных 

местах увеличивается. Что касается энергетических затрат, то за час активного 

катания сгорает около 300–400 килокалорий [6]. 

Во время интенсивной двигательной активности ткани организма 

насыщаются кислородом, активизируется обмен веществ, повышается 

жизненный тонус. Постоянное посещение катка заметно увеличивает и 

выносливость сердечной мышцы. Ежедневные получасовые занятия могут 

снизить риск сердечного приступа. Во время активного движения раскрываются 

мелкие периферические сосуды, расположенные в руках и ногах. Кровь 

заполняет их, и благодаря этому мягко и естественно снижается артериальное 

давление. Ежедневная тренировка является хорошей профилактикой. 

Катание на коньках влияет на психоэмоциональное состояние организма, 

прежде всего, учащейся молодежи помогает снять психологическое напряжение, 

а также формирует позитивные эмоции. Особенно полезными являются 

практические занятия катания на коньках на открытом свежем воздухе при 
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небольших отрицательных температурах (до – 100 оС), что способствует 

увеличению концентрации в воздухе отрицательных ионов, влияющих на тонус 

нервной системы. 

Лезвие коньков – неустойчивая опора, поэтому так важно «почувствовать» 

ребро конька. Разнообразие и освоение приёмов передвижения на коньках 

непроизвольно тренирует умение держать равновесие, движения становятся 

более скоординированными, точными, гармоничными не только на льду, но и в 

повседневной жизни.  

Наилучший эффект в этом плане дает фигурное катание, но полезно и 

простое скольжение на катке по кругу, выполняя различные разминочные 

упражнения при движении на коньках. При умелой и грамотной организации 

обучения катанию на коньках сравнительно легко студенты овладевают 

двигательными навыками и умениями, а совместные групповые занятия 

способствуют сплочению коллектива и необходимой положительной 

психологической обстановке. 

Перед непосредственно катанием необходимо правильно одеваться, 

проводить инструктаж о правилах техники безопасного поведения на льду, 

соблюдение которых поможет провести активный отдых без травм. Чтобы 

получить пользу от катания на коньках, соблюдая выше указанные правила, 

можно избежать падений. 

Катание на коньках начинается с разминки. Первые занятия на льду должны 

длиться не более 20-30 минут, а их продолжительность может нарастать 

постепенно: за 2–3 недели время занятий можно довести примерно до одного часа 

[5]. Двигаться на коньках нужно не слишком быстро, прыжки и резкие повороты 

запрещены, а ледовое покрытие должно быть хорошего качества, чтобы избежать 

падания и травм [7]. 

По проблеме исследования был проведен анкетный опрос среди студентов 

2-3 курсов факультета прикладной математики и информатики (ФПМиИ) БГУ 

(47 чел.) с целью изучения и анализа вопроса: «Насколько популярно катание на 

коньках среди студентов и является ли оно видом активного отдыха для 

современной молодежи?». 

Результаты анкетирования были следующими: 

• катание на коньках привлекает студентов, как вид спортивной 

деятельности: 29 человек (62 % от количества опрошенных) регулярно 

зимой посещают каток, 12 человек очень редко занимаются катанием на 

коньках (25,5 %), а 6 человек никогда не стояли на коньках по разным 

причинам: нет желания, нет коньков, присутствует чувство страха (12,5 

%); 

• 68 % всех опрошенных считают катание на коньках активным видом 

отдыха;   
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• 74,5 % отмечают, что катание на коньках благотворно влияет на 

состояние организма молодого человека; 

• 97,8 % опрошенных отмечают эмоциональный подъем, улучшение 

настроения, снижение стресса (полученного от учебной деятельности), 

наблюдается психоэмоциональная разгрузка организма и прилив сил;  

• 85,1 % от общего числа анкетируемых студентов хотели бы в будущем 

включить катание на коньках в дальнейший образ жизни, а 3,4 % - 

постоянно ходить на тренировки. 

Организация и проведение многочисленных ледовых шоу со звездами 

спорта, эстрады и кино усилили заинтересованность студенческой молодежи 

массовым видом катания. Популяризация конькобежного спорта и фигурного 

катания в Республике Беларусь связана также с организацией и проведением 

этапов Кубка мира по конькобежному спорту в Минске (15 – 17 ноября 2019 г.) 

и чемпионата Европы по фигурному катанию (21 -27 января 2019 г.). 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, 

катание на коньках является одним из приоритетных видов активного отдыха 

студентов. Такой вид активного отдыха способствует добиться высокой 

физической активности в зимнее время. Данные занятия благотворно влияют на 

здоровье и общее состояние организма человека. Это хороший и приятный 

способ профилактики и лечения различных заболеваний. Большинство студентов 

регулярно посещают катки и занимаются катанием на коньках, что доставляет им 

не только удовольствие, но и способствует их психоэмоциональной разгрузке 

после интенсивного учебно-воспитательного процесса. Катание на коньках, как 

вид активного отдыха, помогает стать более собранным, организованным, 

внимательным и ответственным. Вполне возможно в будущем включить в 

учебную программу по дисциплине «Физическая культура» в учреждениях 

высшего образования (УВО) проведение занятий на льду, что внесло бы 

разнообразие в содержание, формы и средства проведения практических занятий, 

а организация обучения катанию на коньках способствовала бы овладению 

двигательными навыками и обеспечила психоэмоциональную разгрузку. 
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Анотація. У статті розглядається рефлексивна мотиваційно-діяльнісна 

педагогічна модель формування предметно-орієнтованих навичок самоконтролю 

під час занять фізичним вихованням. Визначаються предметно-орієнтовані 

навички самоконтролю та самооцінки які використовуються студентами під час 

занять фізичним вихованням. 

Ключові слова: педагогічна модель, самоконтроль, фізичне виховання.  

 

Аннотация. В статье рассматривается рефлексивная мотивационно-

деятельностная педагогическая модель формирования предметно-

ориентированных навыков самоконтроля во время занятий физическим 

воспитанием. Определяются предметно-ориентированные навыки самоконтроля 

и самооценки которые используются студентами во время занятий физическим 

воспитанием. 

Ключевые слова: педагогическая модель, самоконтроль, физическое 

воспитание. 
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Annotation. The article discusses the reflective motivational-activity pedagogical 

model of the formation of subject-oriented skills of self-control during physical 

education classes. Define the place and value of self-control as a component of 

independent activity. 

Key words: pedagogical model, self-control, physical education. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. Зміна національних освітніх 

пріоритетів привела до виникнення потреби у модернізації освітнього процесу 

студентської молоді у напрямку диференціації навчання, де головним елементом 

є побудова умов для формування суб’єкта навчання як особистості, яка здатна до 

самооцінки, самоствердження, саморозвитку, самоконтролю, повної реалізації 

внутрішніх ресурсів. Таким чином, акцентована зміна пріоритетів у сфері вищої 

освіти привела до виникнення потреби у створенні педагогічних умов 

формування у студентів комплексу універсальних навчальних дій, де особливе 

місце належить самоконтролю. Це обумовлюється тим, що усі навчальні дії 

стають вільними та регулюються тільки при наявності самоконтролю в структурі 

навчальної діяльності. Особливої актуальності процес формування умінь 

самоконтролю набуває під час реалізації завдань фізичного виховання студентів 

закладів вищої освіти. Головним завданням фізичного виховання студентів є 

підготовка до самостійного управління своєю пізнавальною діяльністю, 

формуванню умінь з планування оздоровчо-рекреаційної рухової активності, 

оволодінню необхідними знаннями, уміннями та навичками в аспекті розвитку 

базових рухових якостей, здійснення рефлексії. Саме тому, оптимізація процесу 

фізичного виховання студентської молоді повинна передбачати створення 

оптимальних педагогічних умов цілеспрямованого розвитку універсальних 

навчальних дій самоконтролю [2, с. 111; 8, с. 204]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Педагогічні концепції 

оптимізації засобів та методів фізичного виховання у закладах вищої освіти 

розглядаються в працях Б.А. Ашмарін, В.Г. Григоренко, В.І. Ляха, Г.М. 

Соловйова, Л.І. Лубишевої, Л.П. Матвієнко. Теоретико-методичні основи 

формування умінь самоконтролю та самоаналізу обговорюються в працях Л.С. 

Виготського, П.Я. Гальперіна, В.В. Давидова, В.Я. Ляудіса, Н.А. Томіна, В.Н. 

Усакова, Н.Ф. Тализіна В.А. Тураєва. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій зосереджує нашу увагу на 

необхідності оптимізації процесу фізичного виховання студентської молоді 

шляхом створення оптимальних педагогічних умов цілеспрямованого розвитку 

універсальних навичок самоконтролю на основі застосування сучасних 

педагогічних моделей та технологій. В такому випадку вважаємо актуальним та 

своєчасним напрямком дослідження розробку рефлексивної педагогічної моделі  
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цілеспрямованого формування предметно-орієнтованих навичок самоконтролю 

студентської молоді в процесі фізичного виховання.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Роботу виконано згідно плану НДР кафедри ДК-01-18 «Умови ефективного 

розвитку рухових здібностей студентів I-II курсів вищих навчальних закладів 

засобами фізичних вправ». 

Формулювання цілей та завдань роботи.  

Метою роботи є обґрунтування необхідності цілеспрямованого формування 

предметно-орієнтованих навичок у навчальному процесі з фізичного виховання 

студентської молоді. 

Відповідно до мети дослідження нами поставлені наступні завдання: 

1. Здійснити аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми 

формування умінь самоконтролю в умовах навчальної діяльності. 

2. Визначити перелік предметно-орієнтованих навичок самоконтролю 

студентської молоді під час занять фізичним вихованням. 

3. Обґрунтувати необхідність цілеспрямованого формування предметно-

орієнтованих навичок у навчальному процесі з фізичного виховання студентської 

молоді шляхом застосування рефлексивної педагогічної моделі. 

Виклад основного матеріалу. Уміння засвоювати навчальний матеріал 

передбачає повноцінне засвоєння студентами усіх компонентів навчальної 

діяльності: пізнавальні та навчальні мотиви, навчальну мету, навчальну задачу, 

навчальні дії. До обов’язкових компонентів навчальної діяльності студентів 

належить самоконтроль, який забезпечує свідомість та довільність, 

продуктивність дії суб’єкта. Самоконтроль є складовим навчально-пізнавальної 

компетенції, яка передбачає можливість самостійної пізнавальної діяльності і 

включає знання та уміння організації планування, самоаналізу та 

самоконтролю [9, с. 84]. 

Вичерпний аналіз науково-методичної та психолого-педагогічної літератури 

з проблеми дослідження дозволив нам виокремити основні педагогічні умови 

формування умінь самоконтролю під час занять фізичним вихованням. Дія 

самоконтролю складається із зіставлення виконуваної рухової дії або її 

результату із зразками діяльності. З моменту виокремлення зразка студент 

неодноразово повертається до нього, порівнює з ним власні дії, аналізує їх, 

корегує дії та уявлення. Зразок може бути представлений як у зовнішньому так і 

внутрішньому аспектах. Це може бути визначений алгоритм послідовності 

виконання рухових дій (не складних, середньої складності, складно-

координаційних), алгоритм виконання окремих фаз елементів техніки фізичної 

вправи, алгоритм визначення основних форм динаміки фізичного навантаження 

в серії занять. Поступово дія посилюється, переходить до внутрішнього плану, 

становиться автоматизованою, в такому випадку самоконтроль здійснюються 

несвідомо, студент виконує рухову дію самостійно. Контроль власної навчальної 
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діяльності студенти повинні здійснювати не тільки на окремому етапі навчальної 

діяльності, але і протягом усієї навчальної роботи, під час виконання 

різноманітних видів рухової активності [2, с. 134].  

Скерованість діяльності самоконтролю власне на навчальну діяльність 

студентів передбачає обов’язкову роботу ціннісно-сенсової сфери особистості. 

Студенти повинні розуміти значущість цієї діяльності, відчувати потребу в неї. 

Це можливо тільки під час постійного акцентування цієї значущості – 

демонстрації досягнення кращих результатів під час використання 

самоконтролю.   

В програмі цілеспрямованого розвитку універсальних навчальних дій 

самоконтролю під час занять фізичним вихованням нами виділені предметно-

орієнтовані навички, до них належать: регулятивні та пізнавальні універсальні. 

Регулятивні: контроль у формі порівняння способу дії і його результату із 

заданим еталоном з метою виявлення відхилень та розбіжностей від еталону. 

Пізнавальні універсальні: рефлексія засобів та умов дії, контроль та оцінка 

процесу і результатів діяльності. Треба зазначити, що включення самоконтролю 

та самооцінки до групи регулятивних універсальних навчальних дій є 

традиційним, проте включення їх до системи пізнавальних дій передбачає їх 

застосування в процесі фізичного виховання. 

До умов ефективного формування навичок самоконтролю ми віднесли: 

вікові складності діяльності самоконтролю, збільшення самостійності 

студентів у здійсненні самоконтролю, участь у формуванні навичок 

самоконтролю усіх етапів навчального процесу, долучення до процесу 

формування навичок самоконтролю ціннісно-сенсової сфери особистості, 

системність в організації процесу формування навичок самоконтролю.  

З метою послідовного формування умінь самоконтролю нами розроблена 

теоретична рефлексивна мотиваційно-діяльнісна педагогічна модель, яка 

забезпечує необхідні результати процесу фізичного виховання і готує студентів 

до самостійної діяльності. Цілісність моделі забезпечується цільовою 

установкою на формування предметно-орієнтованих навичок самоконтролю у 

навчальній діяльності під час виконання навчальних завдань. Формування у 

студентів навчальних дій самоконтролю в процесі фізичного виховання повинно 

бути поетапним, систематичним та послідовним. Дотримання зазначеної вимоги 

забезпечує цілеспрямованість та упорядкування процесу, поступовий перехід з 

низького на більш високий рівень оцінки діяльності. Пропонована модель 

складається з трьох етапів: мотиваційно-ціннісного, мотиваційно-діяльнісного, 

рефлексивного. Етапна структура передбачає формування у студентів еталонного 

загального уявлення про руховий матеріал та участь у створенні педагогічних 

умов засвоєння навичок самоконтролю шляхом здійснення педагогічного 

проектування спільної діяльності. 
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Висновки. Застосування рефлексивної мотиваційно-діяльнісної 

педагогічної моделі створить оптимальні педагогічні умови цілеспрямованого 

формування предметно-орієнтованих навичок самоконтролю під час виконання 

навчальних завдань та забезпечить підвищення результату процесу фізичного 

виховання студентської молоді.  

Перспективами подальших досліджень вважаємо використання 

результатів дослідження фахівцями в процесі фізичного виховання студентів в 

закладах вищої освіти різного профілю. 
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Анотація: У статті визначено умови ефективної реалізації методики 

професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх авіаційних фахівців у 

процесі формування лідерських якостей. 

Актуальність дослідження зумовлена новими вимогами, які ставить 

суспільство перед людиною, зокрема авіафахівцем, якому важливо не тільки 

завчасно й активно готуватися до обраної ним професії по спеціальних 

предметах, але і цілеспрямовано розвивати ті фізичні і психічні якості, що 

необхідні для формування і розвитку лідерської компетентності і що визначають 

успіх у майбутній професійній діяльності. Шляхом формування і розвитку цих 

якостей вбачаємо фізичне виховання майбутніх авіафахівців і наявність у них 



22 

 

високого рівня фізичної культури. Особливого значення набуває зміст 

професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх авіаційних фахівців . 

Ключові слова: лідерська компетентність майбутніх авіафахівців, загальна 

та професійно-прикладна фізична підготовка, рухова активність курсантів. 

 

Annotation: The relevance of the study is determined by the new requirements 

that society puts in front of a person, in particular an air specialist, for whom it is 

important not only to actively prepare himself in advance to his chosen specialty on 

special subjects, but also to purposefully develop the physical and mental qualities 

necessary for the formation and development of leadership competence, which 

determine success in future professional activities. The way of forming and developing 

of these qualities we consider physical education and the high level of physical culture 

of the future air specialists. The content of professional-applied physical training of 

future air specialists in the aviation security is of particular importance. 

The paper aims to determine the conditions for the effective implementation of the 

method of professional and applied physical training of future air safety specialists in 

the process of forming leadership qualities. 

However, the physical abilities of a person, the physiological limit of the 

intensity of his work are rather "elastic" and, as already noted, can be changed under 

the influence of the targeted use of means of physical culture and sports, i.e. as a result 

of the general physical and professional-applied physical training of future air 

specialists in aviation security. 

The conditions for the effective implementation of the technique of professional 

and applied physical training of future aviation specialists in the process of formationof 

leadership qualities are: taking into account the peculiarities and development of the 

motivation of future professional activities and leadership of future aviation specialists; 

provision of purposeful development of leadership qualities of cadets by means of 

organization of competently conducted individual and group training on physical 

preparation and analysis of physical self-training; increase of motor activity of cadets. 

Key words: leadership competence of future air specialists in aviation security., 

general and professional-applied physical training, motor activity of cadets. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасне суспільство ставить 

нові вимоги до людини, потребує розвитку її духовного та лідерського 

потенціалу. Сьогодні зростає попит на обдаровану особистість, яка нестандартно 

мислить, наділена сильною волею, високою працездатністю,   



23 

 

особистісними уміннями і навичками, пов’язаними з ефективними 

комунікаціями, організацією власної справи, створенням команди і вмінням 

працювати в ній, мистецтвом вести переговори тощо. Тому проблема лідерства, 

особливо молодіжного, набуває великого значення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв`язання даної проблеми. Науковці, соціологи, психологи, педагоги 

привертають увагу до проблеми лідерства, над якою в тій чи іншій мірі 

працювали багато дослідників. 

Аналіз соціально-психологічної вітчизняної і зарубіжної літератури з 

проблем лідерства засвідчив, що існують різноманітні точки зору щодо сутності 

цього поняття і підходів до його дослідження. Так, Б. Д. Паригін трактує 

лідерство як один з процесів організації та управління малої соціальної групи, 

який сприяє досягненню групових цілей в оптимальний термін і з оптимальним 

ефектом. Інші науковці (Н. І. Алексєєва, С. А. Багреців, І. Д. Бех, Дж. Террі) 

визначають лідерство як вплив на групу, що спонукає її членів до досягнення 

спільної мети. І. Валер, Ф. Массарик, трактують лідерство як міжособистісну 

взаємодію, яка виявляється в конкретній ситуації за допомогою комунікативного 

процесу і спрямована на досягнення цілей. О. М. Зайцева, Р. Л. Кричевський під 

лідерством розуміють явище активного провідного впливу особистості – члена 

групи – на групу в цілому в напрямку виконання групових завдань. 

Особливу цікавість викликає роль лідерства у професійній діяльності 

авіафахівців. Різні аспекти професійної діяльності фахівців авіаційної галузі були 

предметом наукової уваги вчених. Так, Р. М. Макаров досліджував психологію 

діяльності льотних екіпажів, психологічні аспекти управління безпекою авіації. 

С. Ісаєнко, Л. Молотай, І. Хом’юк аналізували якості, необхідні сучасному 

авіафахівцю, а також основні вимоги професіограм і вимог міжнародних 

організацій з цивільної авіації до професій авіаційної галузі. Н. А. Орленко, В. Г. 

Фотинюк вивчали специфіку професійно-прикладної фізичної підготовки у 

вищих навчальних закладах майбутніх пілотів та інженерів з обслуговування 

повітряних суден; Н. В. Глушаниця – формування іншомовної професійно-

комунікативної компетентності майбутніх інженерів-авіоніків, О. В. Ковтун – 

формування професійного мовлення авіаційних операторів. Об’єктами наукового 

інтересу вчених були пілоти цивільної авіації, інженери з обслуговування 

повітряних суден, диспетчери з управління повітряним рухом, фахівці з 

авіаційної безпеки. Однак аналіз праць вчених дав можливість зробити висновок 

про відсутність цілеспрямованих та комплексних досліджень проблеми 

формування лідерських якостей у фахівців авіаційної галузі. 

Узагальнивши різні визначення, під лідерством ми розуміємо комплексне, 

відносно стійке, динамічне особистісне утворення, що характеризується певною 

системою ставлень людини до людей та до самої себе. Зовнішньо воно  
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виявляється у лідерській поведінці і діяльності. Внутрішньо лідерська позиція 

зумовлюється системою установок, цілей і цінностей і відображає характер 

потреб, мотивів і переконань особистості. 

Мета дослідження. На основі літературних джерел визначити умови 

ефективної реалізації методики професійно-прикладної фізичної підготовки 

майбутніх авіафахівців у процесі формування лідерських якостей. 

Досягнення мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1. Проаналізувати стан розробленості досліджуваної проблеми у науковій 

літературі та педагогічній практиці. 

2. Розкрити зміст та особливості фізичної підготовки майбутнього 

авіаційного фахівця у структурі професійної підготовки.  

3. Визначити роль лідерських якостей у системі професійно значущих 

якостей особистості майбутнього авіаційного фахівця. 

4. Визначити критерії лідерських якостей майбутнього авіаційного фахівця 

та виокремити педагогічні умови ефективного формування лідерських якостей 

особистості майбутнього авіаційного фахівця засобами фізичної підготовки у 

льотному вищому навчальному закладі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Відомо, що лідерство виявляється на різних вікових етапах розвитку 

особистості, але має свої особливості щодо мотивації, висування та ефективності 

лідерства. 

Розглядаючи психологічні особливості юнацького віку, нами виділено риси, 

які забезпечують ефективне лідерство цієї вікової категорії: самопізнання, 

самоствердження, самостійність, самовизначення, юнацький максималізм, 

прагнення до колективності, ентузіазм, упевненість в собі, наявність вольових 

якостей, вплив на інших, оригінальне, творче мислення, комунікативні та 

організаторські здібності, уміння приймати правильне рішення у непередбачених 

ситуаціях, готовність брати на себе відповідальність, романтизм і громадська 

активність. При цьому важливо, щоб майбутній фахівець був міцний тілом 

і духом, здатний свідомо примножувати потенціал держави, успішно 

самореалізовувати свої природні і набувати фізичні та духовні здібності 

й потенціал, активно розвивати їх. Шляхом цього зміцнення вбачаємо фізичне 

виховання майбутніх авіафахівців і наявність у них високого рівня фізичної 

культури. 

Вченими визначено такі головні завдання фізичної культури: забезпечення 

рухової активності людини, підтримання належного рівня здоров’я та 

працездатності; набуття і використання знань про здоров’я та підвищення рівня 

фізичних і психофізичних якостей, які б сприяли високій працездатності 

майбутніх фахівців; формування позитивних рис характеру, сприяння 

гармонійному розвитку особистості. Фізичне виховання (на основі аналізу 

літературних джерел) можна розглядати як спеціалізований педагогічний процес 
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цілеспрямованого системного впливу на людину фізичними вправами, 

гігієнічними факторами з метою зміцнення здоров’я, розвитку фізичних якостей, 

удосконалення морфологічних і функціональних можливостей, формування та 

поліпшення основних життєво важливих рухових навичок, умінь та пов’язаних із 

ними знань; забезпечення готовності людини до активної участі у суспільному, 

виробничому та культурному житті. 

Важливим його компонентом є професійно-прикладна фізична підготовка. 

Однак її доцільно розглядати не лише в тісному зв’язку із фізичним вихованням, 

а як складову (підсистему) загальної системи формування фахівця у ЗВО, 

загального процесу навчання й виховання студентів, зорієнтовану на формування 

в них професійної готовності.  

Спеціальні наукові дослідження, проведені останніми роками, практика 

фізичного виховання студентів розширили уявлення про значення й зміст 

професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців технічного 

профілю. Ученими було з’ясовано (Ю. Антошків, Н. Борейко, І. Бондаренко, Н. 

Завидівська, С. Канішевський, М. Ковенько, Р. Макаров, Р. Римик, В. Філінков, 

С. Халайджі, В. Хомич, О. Церковна, О. Ярмощук), що в процесі ППФП у 

студентів успішно формується комплекс психофізіологічних, особистісних 

якостей, зумовлених вимогами їхньої майбутньої професійної діяльності. Аналіз 

стану ППФП майбутніх авіафахівців показав, що такій підготовці, особливо її 

практичному аспекту, не приділяється належна увага. Не акцентується вона на 

ґрунтовності вимог до психофізіологічної та психофізичної підготовленості 

студентів у процесі формування лідерської компетентності. Ці вимоги 

потребують систематизації та уточнення. Інші принципові питання побудови та 

організаційно-педагогічної структури методики ППФП фахівців авіаційної галузі 

(обґрунтованість її значення й ефективності, дидактичне наповнення, форми 

організації, контролю забезпечення), особливо на етапі навчання у ЗВО, 

досліджені вченими фрагментарно або взагалі не представлені, що не дає 

можливості змоделювати в цілому методику професійно-прикладної фізичної 

підготовки до формування лідерської компетентності. 

Метою фізичного виховання майбутніх авіафахівців у ЗВО авіаційного 

профілю є «формування фізичної та психофізичної надійності організму до 

професійної діяльності, а також фізичної, духовної та професійної культури, 

підвищення ресурсів здоров’я як системи цінностей, що активно 

і довготерміново реалізуються у здоровому способі життя, а також здатності 

застосовувати її у соціально-професійній, фізкультурно-спортивній 

та у професійній діяльності» [8, с. 5]. Основним принципом фізичного виховання 

стає принцип відповідності застосованих форм, засобів і методів підготовки з 

урахуванням вікових особливостей організму особистості майбутнього 

авіафахівця та загальної фізичної підготовленості.   
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Загальна фізична підготовка (ЗФП) є основним, базовим видом фізичного 

виховання, що реалізує загальну підготовчу спрямованість системи фізичного 

виховання в цілому, її зміст, засоби, методи та форми організації занять 

передбачають створення надійної бази фізичної підготовленості до будь-якого 

виду діяльності (професійної, побутової тощо) людей у процесі життя. 

Загальна фізична підготовка не лише створює передумови, а й визначає 

рівень і темпи розвитку основних рухових здібностей людини: сили, швидкості, 

витривалості, гнучкості, спритності. 

Спеціальні завдання фізичної підготовки майбутніх авіафахівців, 

визначаючись специфікою професійної діяльності та періодом професійного 

вдосконалювання лідерської компетентності, виконують такі завдання [8]: 

формування емоційної стійкості, здатності зберігати стійкість психічних 

і психофізичних процесів, рухових дій в умовах емоційного впливу; розвиток і 

вдосконалення функцій уваги (розподілу, перемикання, зосередження, обсягу), 

короткочасної та оперативної пам’яті; формування тонкого рухового відчуття, 

координації рухів, здатності змінити їх структуру залежно від інформації, що 

надходить; формування здатності прогнозувати розвиток ситуації, оцінювати 

відстань і швидкість; формування стійкості організму до перевантажень. 

Крім того, спеціальні завдання фізичної підготовки авіафахівців включають: 

підтримку й удосконалювання психофізіологічних якостей, передбачених для 

майбутніх авіафахівців; формування стійкості організму до гіпоксії та дихання в 

умовах надлишкового тиску; удосконалення стійкості до несприятливого впливу 

обмеженої рухової активності та монотонності; розвиток і вдосконалення силової 

й статичної витривалості; формування й удосконалення прикладних рухових 

навичок, навичок виживання у складних умовах середовища; формування й 

удосконалення якостей психологічної сумісності членів екіпажів, престижного та 

лідерського статусу командного складу; формування навичок і навчання методам 

активного відпочинку й аутогенного тренування авіафахівців після роботи. 

 Детально вивчивши всі відомі науці теорії стосовно питань лідерства, 

науковці В. Зазикін та Е. Смирнов виділяють такі основні характеристики лідера: 

його досить високий ступінь ініціативи й активності під час вирішення групових 

завдань; всебічні знання про членів групи, ситуацію в цілому та вирішувану 

завдання зокрема; видатна здібність впливати на поведінку решти групи [6].  

Слід зазначити, що З. Гапонюк наступним чином характеризує потенційні 

якості лідера [3]: 

1. Загально-професійні якості. До них можна віднести глибокі теоретичні 

знання, практичний досвід, системність у вирішенні професійних питань, вміння 

легко адаптуватися до ситуації, здатність зберігати стійкість психічних 

і психофізичних процесів, рухових дій в умовах емоційного впливу, здатність  
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до прогностичної діяльності, належне виконання професійних обов’язків, вміння 

керувати колективом, виділяти головне і другорядне, правильно розпоряджатися 

власним часом і розподіляти обов’язки в колективі. 

 2. Творчі якості, тобто широкий світогляд стосовно загальних питань, 

творчий підхід до роботи, педагогічна та методична підготовка, високий рівень 

творчої майстерності.  

 3. Соціально-психологічні якості, а саме: уміння встановлювати 

міжособистісні контакти, створення позитивної атмосфери в колективі, якості 

психологічної сумісності членів групи, індивідуальний підхід до кожного члена 

групи, вимогливість до підлеглих, уміння розбиратися в людях і впливати на них, 

подавати власний приклад, викликати довіру і прихильність до себе, задавати 

темпи роботи, переконувати у власній правоті, а також урівноваженість, 

схильність до аналізу та самоаналізу, людяність.  

 4. Соціально-комунікативні якості. До таких належить уміння спілкуватися 

та налагоджувати професійні контакти, відстоювати власні інтереси й інтереси 

всього колективу, забезпечувати належний контроль за робочим процесом, 

стимулювати колектив до роботи, вміння товаришувати та заводити друзів, 

доброзичливість, такт, чесність і порядність, відповідальність, адекватний 

емоційний стан і психологічна збудливість, правильність артикуляції, гарна 

постановка голосу тощо. 

Погоджуємося з думкою А. Пільганчук та В. Кузьменко, що «лідерські 

якості – це якості особистості, які забезпечують ефективне лідерство, а саме: 

індивідуально-особистісні й соціально-психологічні особливості особистості, що 

впливають на групу і призводять до досягнення мети» [10, с. 413]. Так, за 

підсумками опитування студентів, А. Зоріна виділила такий набір лідерських 

якостей: товариськість, активність, ініціативність, наполегливість, самовладання, 

працездатність, спостережливість, організованість, самостійність, уміння 

переконувати, рішучість, ерудованість, упевненість у собі, емоційна 

привабливість, уміння налагодити позитивну атмосферу в колективі [5]. Також 

доцільно згадати Т. Вежевича, який виділяє серед основних якостей, що 

притаманні лідеру інтелект, комунікабельність, емпатію, доброту [2]. 

У своєму дослідженні якостей лідера В. Локшин формулює три визначальні 

компоненти, що визначають лідерську особистість: – загальні особистісні якості 

лідера, які формують його систему цінностей, ставлення до людей і 

навколишнього світу; – поведінка лідера, що передбачає взаємне розуміння, 

сприйняття, оцінки тощо; – ситуація, у якій доводиться діяти лідеру, що визначає 

успішність його діяльності [6]. 

У процесі навчання і формування авіафахівців важко переоцінити значення 

установки на успішну професійну діяльність. Відомо, що вирішальну роль у 

кар’єрі авіоніка може зіграти тільки факт його спрямованості на успіх або 

наневдачу. Від того, чи прагне він досягти позитивних і конструктивних 
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результатів або уникнути негативних, безпосередньо залежать як результати його 

професійної діяльності, так і становлення його як лідера. Тому першим важливим 

шляхом, умовою формування лідерської компетентності визначаємо 

мотиваційно-ціннісне спрямування майбутнього фахівця на успішну професійну 

діяльність за допомогою актуалізації позитивного досвіду досягнень і почуття 

успіху в спеціально змодельованих ситуаціях; позитивну мотивацію майбутньої 

професійної діяльності і власної професійної надійності. Під мотиваційно-

ціннісною сферою авіафахівця слід розуміти сукупність ієрархічно 

систематизованих мотивів і цінностей, що зумовлюють його професійну 

діяльність. На нашу думку, під професійною мотивацією в педагогічному аспекті 

слід розуміти систему стійких мотивів, які спонукають особистість до 

опанування відповідних знань, умінь і навичок з метою досягнення професійної 

компетентності. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє нам виділити найбільш 

важливі складові мотивації фахівця на успішну професійну діяльність в аспекті 

цієї роботи: прагнення до постійного особистого розвитку; прагнення до 

постійного професійного розвитку; бажання реалізувати свої професійні 

здібності; бажання бути кращим за своїх колег у професіональній площині; 

спрямованість на позитивний розвиток своєї кар’єри; бажання визнання іншими 

його професіоналізму (навіть якщо йдеться про вузьке коло спеціалістів) тощо. 

Другим шляхом, другою умовою формування лідерської компетентності 

визначаємо засвоєння майбутнім авіафахівцем системи практично-орієнтованих, 

інтегрованих знань про феномен лідерства на основі пізнавальної активізації 

студентів і критичної інтерпретації ними навчального матеріалу, знань про 

професійно важливі якості, формування яких здійснюється під час фізичної 

підготовки і які є необхідними для формування лідерських якостей; 

використання навчальних ситуацій квазіпрофесійної авіаційної діяльності на усіх 

етапах фізичної підготовки. З метою впливу на індивідуально-особистісні та 

соціально-психологічні якості особистості, що дозволяють авіафахівцю 

власними діями об’єднувати та спрямовувати колектив, вважаємо доцільним 

розвиток відповідних лідерських умінь. Отже, третім шляхом формування 

лідерської компетентності визначаємо застосування особистісно орієнтованих 

технологій, спрямованих на формування в майбутнього фахівця прикладних 

лідерських умінь. Виконання вправ із застосування студентами низки умінь, які 

дозволяють застосовувати інтегративну та цілеспрямувальну функції лідера, 

сприяють розвитку інтегративно-діяльнісного та спрямувально-діяльнісного 

компонентів лідерських якостей. З метою забезпечення формування якостей 

особистості майбутнього авіафахівця, що забезпечать здатність виконувати 

функцію лідера з об’єднання колективу (інтегративну), з організації професійної 

взаємодії з готовністю взяти на себе відповідальність за прийняте рішення  
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вважаємо необхідним розвиток під час навчання у ЗВО умінь з командо 

утворення і ефективної взаємодії в команді. 

З метою забезпечення формування якостей особистості майбутнього 

авіафахівця, що забезпечать здатність виконувати функцію лідера з 

цілеспрямування, вважаємо необхідним розвиток під час навчання у ЗВО умінь з 

прийняття рішень. Відповідно до довідника кваліфікаційних характеристик 

професій працівників метою діяльності авіафахівця, зокрема, є забезпечення 

умов для безперебійної й ефективної роботи працівників підприємства, 

підтримання сприятливих умов і комфорту в команді. На практиці це означає, що 

фахівець повинен забезпечити виконання значної кількості організаційних 

завдань. Для виконання своїх посадових обов’язків він зобов’язаний також 

вирішити велику кількість як поточних так і непередбачуваних проблемних 

ситуацій. Необхідність приймати рішення при наявності певної множини 

різноманітних критеріїв, які можуть конфліктувати та протирічити один одному, 

вимагає від авіафахівця відповідних специфічних умінь і навичок. 

З метою впливу на індивідуально-особистісні та соціально-психологічні 

якості особистості, що дозволяють авіафахівцю розуміти й управляти власними 

та чужими емоціями четвертим шляхом, умовою формування лідерської 

компетентності визначаємо формування сукупності інтегрованих знань, умінь і 

навичок, спрямованих на розвиток емоційного інтелекту в майбутнього 

авіафахівця на основі тренінгових вправ з рефлексії (розуміння й усвідомлення 

емоцій) та емоційного впливу. Суттєве значення має особистісний фактор та 

емоційна складова, і в науковій літературі останнім часом зазначеній 

проблематиці приділяється заслужена увага. Специфіка професійної діяльності 

авіафахівця передбачає наявність значної кількості стрес-факторів, які впливають 

на стан психологічного здоров’я, який, у свою чергу, безпосередньо впливає на 

його відносини з оточенням і здатність якісно виконувати свої функціональні 

обов’язки. 

Роль особистісного фактору в професійній діяльності авіафахівця посідає 

важливе місце серед компонентів її успішності. Від психологічного стану лідера 

залежить не тільки його особистий успіх, а й успіх його послідовників і всієї 

організації. Вивчення питання психологічного здоров’я авіафахівців в аспекті 

їхньої професійної діяльності дає можливість стверджувати про актуальність цієї 

проблематики в контексті формування лідерських якостей у майбутніх фахівців 

під час навчання у ЗВО. З урахуванням даних з кількості стресових ситуацій, що 

переживають авіафахівці, виходячи з рівня стресостійкості успішних 

авіафахівців і характеру діяльності авіафахівців, можна підтвердити висновок 

про високу актуальність цієї проблематики в процесі формування лідерських 

якостей у майбутніх авіафахівців. Зазначені дані дають підстави зробити 

висновок, що особливості професійної діяльності авіафахівця вимагають від 

нього здатності підтримувати рівень свого психологічного
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здоров’я в належному стані, у свою чергу, такі здатності необхідно розглядати як 

невід’ємну складову професійної компетентності авіафахівця та успіху 

діяльності всієї організації. З іншого боку, розвинутий емоційний інтелект 

передбачає наявність у особистості здібностей з розуміння й управління 

власними емоціями, а також здібностей з розуміння та управління емоціями 

інших. Ми дійшли до висновку, що професійний авіафахівець, який не в змозі 

підтримувати стан свого психологічного здоров’я на належному рівні, 

незважаючи на високий рівень професійної підготовки та компетентності, у 

довгостроковій перспективі матиме суттєві складності з реалізацією своїх 

професійних і лідерських якостей. А тому вважаємо розвиток емоційного 

інтелекту необхідною та невід’ємною умовою формування лідерських якостей у 

майбутніх авіафахівців під час навчання у вищому навчальному закладі. 

Враховуючи вищезазначене, ми пропонуємо впроваджувати технологію 

формування лідерських якостей курсантів через: урахування особливостей і 

розвиток мотивації майбутньої професійної діяльності та лідерства майбутніх 

авіаційних фахівців; забезпечення цілеспрямованого розвитку лідерських 

якостей курсантів шляхом організації грамотно проведених індивідуальних та 

групових занять з фізичної підготовки й аналізу фізичної самопідготовки; 

підвищення рухової активності курсантів. 

На нашу думку, формуванню мотивації майбутньої професійної діяльності 

авіаційних фахівців сприяють такі форми роботи, як теоретичні та практичні 

заняття, олімпіади, наукові конференції.  

Раціональна організація фізкультурно-оздоровчого процесу здійснювалась 

за рахунок адекватного добору засобів і методів фізичного виховання, дозування 

фізичних навантажень, урахування закономірностей адаптації людського 

організму на основі індивідуальних фізичних та психологічних особливостей 

організму кожного студента.  

На нашу думку, якщо заняття з фізичного виховання проводити в обсязі 4-х 

практичних годин і 2-х годин секційних занять на тиждень, то майбутні 

авіафахівці у процесі фізичної підготовки отримають широке коло знань з 

фізичного виховання, професійно-прикладної фізичної підготовки, 

соціологічного, гігієнічного, медико-біологічного та методичного змісту, що 

робить процес занять фізичними вправами більш осмисленим і результативним. 

Запровадження таких заходів сприяє формуванню стійкого інтересу до 

занять фізичною культурою та спортом, розвитку мотивації до постійного 

фізичного самовдосконалення та формування лідерської компетентності. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Майбутньому 

авіафахівцеві важливо не тільки завчасно й активно готуватися до обраної ним 

професії по спеціальних предметах, але і цілеспрямовано розвивати ті фізичні і 

психічні якості, що необхідні для формування і розвитку лідерської 

компетентності і що визначають успіх у майбутній професійній діяльності. 
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Недостатня фізична підготовленість майбутніх фахівців до виконання всього 

комплексу професійних видів робіт може привести до різноманітних 

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. 

Проте фізичні можливості людини, фізіологічна межа інтенсивності її праці 

досить «еластичні» і, як уже зазначалося, можуть бути змінені під впливом 

спрямованого застосування засобів фізичної культури і спорту, тобто 

в результаті загальної фізичної і професійно-прикладної фізичної підготовки 

майбутніх авіафахівців. 

Шляхами ефективної реалізації методики професійно-прикладної фізичної 

підготовки майбутніх авіафахівців у процесі формування лідерських якостей є: 

урахування особливостей і розвиток мотивації майбутньої професійної 

діяльності та лідерства майбутніх авіаційних фахівців; забезпечення 

цілеспрямованого розвитку лідерських якостей курсантів шляхом організації 

грамотно проведених індивідуальних та групових занять з фізичної підготовки й 

аналізу фізичної самопідготовки; підвищення рухової активності курсантів. 
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Анотація. У статті розглянуті педагогічні умови формування здорового 

способу життя студентів-хіміків у процесі фізичного виховання. Визначено зміст 

процесу фізичного виховання та його місце в поетапному формуванні здорового 

способу життя студентів-хіміків. 

Ключові слова: студенти – хіміки, фізичне виховання, фізичне здоров’я, 

здоровий спосіб життя. 

 

Annotation. The article deals with the pedagogical conditions of forming a 

healthy lifestyle of chemistry students in the process of physical education. The content 

of the process of physical education and its place in the gradual formation of a healthy 

lifestyle of chemistry students are determined. 

Key words: chemistry students, physical education, physical health, healthy 

lifestyle. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Зміцнення здоров'я та 

формування здорового способу життя студентської молоді є пріоритетним 

державним завданням. Проблема збереження здоров'я студентської молоді стала 

не тільки медичною, а й педагогічною, так як поряд з об'єктивними причинами 

неблагополуччя (зниження якості життя, погіршення екологічної обстановки) 

необхідно виділити педагогічні аспекти: недостатню інформованість про 

вирішальну роль здорового способу життя людини в збереженні та зміцненні її 

здоров'я, не сформованість позитивного ставлення до здорового способу життя у 

значної частини молодих людей. 

Сьогодні немає жодної сфери людської діяльності, не пов'язаної з фізичною 

культурою, оскільки фізична культура та спорт - загальновизнані матеріальні й
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 духовні цінності суспільства в цілому та кожної людини окремо. Отже, 

формування ціннісних ставлень особистості до здорового способу життя є одним  

з найважливіших питань педагогічної науки та практики, без рішення якого 

неможливо підвищити рівень культури здоров'я студентів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. Дослідження, присвячені проблемам здоров'я та 

здорового способу життя студентів, своєчасні й необхідні, а фізичне виховання в 

вищому навчальному закладі (ЗВО) має бути не тільки навчальною дисципліною, 

а й найважливішим базовим компонентом формування культури здоров'я 

студентської молоді. Ухвалення фізичної культури студентом як цінності може 

стати дієвим чинником формування їх здорового способу життя та прогресивних 

тенденцій в розвитку громадської думки й потреби в освоєнні цінностей культури 

здоров’я, як виду культури майбутнього фахівця.  

Ідея про необхідність збереження та розвитку здоров'я студентів й 

формування у них здорового способу життя засобами фізичного виховання не є 

новою. Дослідження з цієї проблеми відображені в працях філософів та 

культурологів (В.Казначєєв, В.Клімов, Л.Сущенко та ін.), психологів ( В.Леві, 

А.Маслоу, В.Мясіщев, Г.Нікіфоров, М.Секач, В.Ананьєв та ін.), медиків 

(Г.Апанасенко, М.Амосов, Л.Попова, В.Войтенко, В Зайцев та ін.), педагогів 

класиків (Я.Коменський, Дж. Локк, Г.Сковорода, К.Ушинський, А.Макаренко, 

П.Лесгафт, В.Сухомлинський), сучасних педагогів (А.Бесєдіна, О.Романовський, 

І.Зязюн, М.Гончаренко, О.Пономарьова, В.Петленко та ін.), валеологів (І 

Брехман, С.Буліч, Ю.Лісіцин, І Муравов, Е.Вайнер, Б.Чумаков, К.Зайцев та ін.). 

Проблемі формуванню культури здоров’я студентської молоді розглядає 

дисертаційні дослідження О.Зеленюк, В.Білогур, С.Сичов, Г.Іванова, А.Міненок, 

Ю.Драгнєв, О.Церковна, Н.Борейко та ін. 

Серед технічних інженерних спеціальностей є такі, які вимагають від 

студентів особливих вимог до функціональних, рухових й психологічних 

можливостей, оскільки їхня робота здійснюється в умовах впливу на організм 

шкідливих хімічних речовин (спиртів, гликолів, алкілацетатів, кетонів, ефірів, 

альдегідів, ароматичних та хлорованих вуглеводень, сумішей летучих 

нафтопродуктів тощо). До таких спеціальностей, в першу чергу, належать хімічні 

спеціальності. Однак, до цього часу ще не дослідженні всі можливі шляхи 

формування здорового способу життя у студентів-хіміків в процесі фізичного 

виховання . Аналіз досліджень та наш педагогічний досвід дозволили 

припустити, що виховне-освітній процес ВОЗ має можливості формування 

ціннісного ставлення до власного здоров’я у майбутніх інженерів хімічних фахів 

у процесі їхньої професійної підготовки. 

Дослідження показало, що у вузі недостатньо поставлена фізкультурно-

оздоровча робота, низька організація самостійної роботи студентів по
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формуванню здорового способу життя, в незначній кількості є навчальні 

посібники й науково-методичні розробки щодо вирішення цієї проблеми. Дана 

робота направлена на вирішення протиріччя між необхідністю студентської 

молоді вести здоровий спосіб життя та їх невмінням організувати свою діяльність 

по формуванню здорового способу життя. В результаті пошуку засобів 

подолання названого протиріччя була сформульована основна мета дослідження: 

науково обґрунтувати й перевірити на практиці педагогічні умови формування 

здорового способу життя студентів-хіміків в процесі фізичного виховання.  

Мета дослідження визначили рішення наступних завдань дослідження: 

1. Оцінка стану фізичного (соматичного) здоров'я студентів-хіміків. 

2. Вивчення чинники, що впливають на формування здорового способу 

життя студентів-хіміків. 

3. Вивчення ставлення студентів-хіміків до здоров'я, здорового способу 

життя, до фізичного виховання, виявлення рівня знань про здоровий спосіб життя 

студентів-хіміків. 

Викладення основного матеріалу дослідження. В якості поняття 

«здоров'я» й «здоровий спосіб життя» ми взяли такі поняття: «здоров'я (по 

визначенням ВООЗ) - це стан повного фізичного, душевного, сексуального та 

соціального благополуччя та здатність пристосовуватися до постійно мінливих 

умов зовнішнього й внутрішнього середовища та природному процесу старіння, 

а також відсутність хвороби і фізичних дефектів». «Здоровий спосіб життя (по Е. 

Н. Вайнеру) є спосіб життєдіяльності, відповідний генетично зумовленим 

типологічних особливостей даної людини, конкретним умовою життя і 

спрямований на формування, збереження і зміцнення здоров'я та на повноцінне 

виконання нею соціально-біологічних функцій». 

Здоровий спосіб життя студентів-хіміків включає наступні компоненти: 

оптимальний руховий режим, раціональне харчування, раціональний режим 

праці й відпочинку, психофізіологічну регуляцію, психосексуальну та статеву 

культуру, тренування імунітету й загартовування, відсутність шкідливих звичок 

та інше. Здоровий спосіб життя цілеспрямовано й постійно формується в 

протягом життя людини, він не повинен залежати від обставин і життєвих 

ситуацій, він є важелем первинної профілактики, збереження та розвитку її 

здоров'я, забезпечує успішне виконання соціальних та професійних функцій. 

Здоровий спосіб життя студентів-хіміків необхідно цілеспрямовано й 

постійно формувати у виховному процесі їх професійної підготовки. Особливе 

місце в цьому процесі займає предмет «Фізичне виховання». Формування 

здорового способу життя студентів-хіміків у процесі фізичного виховання на 

сучасному етапі - це багатогранний, цілеспрямований, цілісний процес переходу 

від переважно фізичної підготовки до реалізації індивідуальних 

здоров'язберігаючих програм, фізичного вдосконалення особистості, зміни
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рівня розвитку психофізичних якостей й властивостей особистості. Це 

необхідний компонент освіти студентської молоді, тому що здоровий спосіб 

життя є важливим компонентом їх загальної культури. Фізичне виховання в 

процесі професійної підготовки студентів-хіміків, як навчальна дисципліна є 

частиною  

загального виховання особистості - майбутнього фахівця, керівника 

виробництва, здатного ціннісно відноситься до свого здоров'я. 

Педагогічний експеримент був проведений на базі навчально-наукового 

інституту хімічних технологій та інженерії (ХТ), який входить до складу 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

(НТУ «ХПІ»). В експерименті брало участь 106 студентів хімічних фахів 1 та 2 

курсів. Оцінка стану фізичного (соматичного) здоров’я студентів-хіміків 

здійснювалась за допомогою експрес-оцінки рівня фізичного здоров’я у чоловіків 

та жінок (за Апанасенко, Науменко,1988). Згідно даної методики, тестування 

проводилося за 6 тестами, які були об’єднані в індекси, кожному з індексів був 

привласнений відповідний бал. Ці індекси, зокрема, характеризують масу тіла, 

стан серцево-судинної системі (ССС), резерв дихальної системи та кістково-

м’язової сили. Загальна оцінка стану індивідуального фізичного здоров'я 

визначається за сумою балів, яка відповідає певному рівню аеробного 

енергопотенціалу.  

Аналіз рівнів індивідуального здоров'я студентів-хіміків усіх досліджуваних 

груп свідчить про їх тотожність. Показники маси тіла досліджуваних знаходяться 

в основному на середньому рівні. Таким чином, пропорційність ваги знаходиться 

на оптимальному рівні як у юнаків, так і у дівчат. Показник, який характеризує 

резерв зовнішнього дихання, у дівчат вищий, ніж у юнаків, проте лише невелику 

кількість обстежуваних (дівчат 4% та 9% юнаків) мають його високий рівень. 

Критерій резерву м’язової системи у юнаків вищий, проте, велика кількість 

студентів-хіміків (50% юнаків та 78% дівчат) має низький рівень цього 

показника, що свідчить про невисокий потенціал фізичної сили. Показник 

відновлення пульсу після фізичного навантаження, який характеризує резерви 

серцево-судинної системи у обстежуваних студентів, достатньо високий: 68% 

юнаків мають високий рівень і 51% дівчат мають рівень вище середнього. Це 

свідчить про високі адаптаційні можливості до фізичного навантаження. Що, в 

свою чергу підтверджується невисоким показником індексу Робінсона 

(«подвійного твору»), який закономірно понижений. Загальний рівень фізичного 

здоров'я у дівчат в основному знаходиться на рівні нижче середнього або 

низькому рівні, а юнаки мають середній і нижче середнього рівня (тобто у цілому 

трохи вищий, ніж у дівчат).   
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У процесі дослідження ми виявили чинники, що впливають на формування 

здорового способу життя студентів-хіміків. До факторів, що зміцнює здоров'я ми 

віднесли: відсутність шкідливих звичок, раціональне харчування, фізичну 

культуру й спорт, участь у спортивно-масових заходах, ранкову гімнастику, 

режим навчання і відпочинку, загартовування організму, позитивні емоції, 

відсутність шкідливих чинників у навчальній діяльності, прогулянки на свіжому 

повітрі, сприятливі кліматичні умови життя, високий рівень профілактичних 

заходів, своєчасна і повноцінна медична допомога та інше. До чинників, що 

погіршує здоров'я, ми віднесли: неправильно організований режим дня, шкідливі 

звички, стресові ситуації, інтенсифікацію навчального процесу, розумові 

перевантаження, незбалансоване харчування, гіподинамію, погані санітарно-

гігієнічні умови аудиторій та гуртожитку, слабку спортивну матеріальну базу, 

відсутність постійного медичного контролю. 

Були розраховані середня оцінка ціннісного відношення до здоров'я, а також 

коефіцієнт кореляції між рівнем фізичної активності і знаннями про здоровий 

спосіб життя. Виявилася диспропорція у визначенні впливу головних чинників 

на здоровий спосіб життя, лише 76% студентів – хіміків змогли правильно 

визначити ступінь впливу чинників, і лише 43% виявилися компетентними в 

питаннях знання і застосування основних оздоровчих систем у вільний час. 

Існуюча система фізичного виховання в процесі професійної підготовки 

студентів-хіміків, орієнтована на розвиток й збереження здоров'я ототожнюється 

з тренуванням студентів для виконання різних нормативів з фізичної підготовки 

та примусом їх брати участь в масових спортивних заходах (які не мають для 

більшості студентів особистісного сенсу), обернулася для сучасного суспільства, 

та й самого студента, негативними явищами: зниженням інтересу до традиційних 

форм та систем фізичного виховання і недостатньою освіченістю в сфері фізичної 

культури; зниження освітньої та рухової підготовки студентів-хіміків, 

погіршенням культури їх рухів. 

У зв'язку з цим в процесі професійної підготовки студентів-хіміків ми ввели 

педагогічну систему безперервного фізичного виховання, метою якого було 

створення педагогічних умов безперервної освіти, спрямованого на ціннісне 

відношення до свого здоров'я, та формування у них здорового способу життя. 

Безперервна освіта по формуванню здорового способу життя студентів-хіміків у 

процесі фізичного виховання здійснювалося в процесі навчальної діяльності 

ЗВО. Для того, щоб студенти отримали знання про здоров'я та здоровий спосіб 

життя та могли застосовувати їх на практиці, нами був розроблений теоретичний 

курс «Прикладна валеологія студентів-хімічних фахів» в кількості 32 годин. 

Вивчення курсу ми розподілили з двох семестрах (1-й і 2-й). Формою 

підсумкового контролю знань студентів-хіміків було тестування на контрольних 

заняттях.   
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В реалізації цього курсу нами вирішувалися такі завдання: сформувати 

знання, вміння та здоров'я та здоровий спосіб життя; виховати ціннісне ставлення 

до свого здоров'я; виробити вміння самостійно займатися фізичними вправами; 

виробити навички загартовування й застосовувати їх на практиці; сформувати 

вміння стежити за своїм здоров'ям та оцінювати його; визначити рівні здорового 

способу життя; надати процесу фізичного виховання динамічний, безперервний 

характер, з огляду на індивідуальні особливості кожного студента-хіміка. Велике 

значення у поза аудиторній діяльності студентів-хіміків по збереженню й 

розвитку здоров'я та формуванню у них здорового способу життя відводилося 

самостійним заняттям фізичними вправами: вправи протягом дня, самостійні 

тренувальні заняття. Такі заняття були обов'язковою складовою частиною 

формування здорового способу життя студентів-хіміків, тому що заповнювали 

дефіцит їх рухової активності та сприяли більш ефективному відновленню 

організму після розумової втоми, знижували стрес, підвищували.  

Оздоровчі, масово - спортивні заходи, які проводились, сприяли 

формуванню здорового способу життя у поза аудиторній діяльності студентів-

хіміків. Мета таких занять - залучити студентів-хіміків до масово-спортивної 

діяльності, прищепити їм любов до спорту й виховати потребу в освоєнні 

цінностей фізичної культури як виду культури майбутнього фахівця. Студенти-

хіміки активно брали участь в масово-спортивних заходах університету, в 

студентських змаганнях різного рівня. Формування у студентів-хіміків потреби в 

масово-спортивної діяльності ми пов'язували з фізичного самовиховання і 

самовдосконаленням. Якщо на початок експерименту позитивне ставлення до 

масово-спортивної діяльності (МСД) характерно було тільки для 26,5% 

студентів-хіміків, то після проведеного експерименту - 69% студентів-хіміків 

стали позитивно ставиться до МСД, з них 15% студентів-хіміків - з ослабленим 

здоров'ям. У студентів-хіміків з'явився мотив вести здоровий спосіб життя, 

підвищилася рівень ціннісного відношення до свого здоров'я.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. До особливостей 

професійної підготовки студентів-хіміків по формуванню здорового способу 

життя в процесі фізичного виховання відноситься:  

1. у виховному процесі студенти-хіміки в процесі фізичного виховання 

придбавають знання, які реалізуються у вигляді зміни вчинків, звичок, навичок 

вести здоровий спосіб життя, ціннісного ставлення до свого здоров'я; 

2. формування у них здорового способу життя є невід'ємною частиною 

підготовки майбутнього фахівця, у зв'язку з тим, що кожен студент-хімік - це 

майбутній керівник, котрий несе відповідальність не лише за своє здоров'я, але й 

за здоров'я підлеглих, праця котрих здійснюється в умовах впливу шкідливих 

хімічних речовин;   
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3. забезпечується використання отриманих студентами-хіміками знань, 

умінь, навичок в практичній діяльності або наукових дослідженнях та інше.  

Педагогічними умовами формування здорового способу життя в процесі 

професійної підготовки студентів-хіміків є: формування здорового способу 

життя студентів в умовах навчального процесу, формування здорового способу 

життя студентів-хіміків в аудиторній та поза аудиторної діяльності. Основний 

принцип культури здоров'я, а також принцип формування здорового способу 

життя дає можливість студентам-хімікам зберегти й розвинути здоров'я, формує 

ціннісне ставлення до свого здоров’я. 

Отримані в дослідженні висновки не претендують на вичерпне рішення 

даної проблеми. Накопичений теоретичний та практичний матеріал вимагає 

розвитку та уточнення. Подальший розвиток й поглиблення розглянутої 

проблеми може бути пов'язаний з розробкою підготовки викладачів до 

формування у студентів здорового образу життя. 
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Анотація. У статті містяться результати сформованості культури 

здоров’язбереження майбутніх фахівців на засадах міждисциплінарної 

інтеграції.  

Конкретизовано компоненти культури здоров’язбереження майбутніх 

фахівців. Визначено суттєву роль у формуванні культури здоров’язбереження 

педагогічних підходів. 

Удосконалено процес організації оздоровчої діяльності студентів з 

урахуванням особливостей формування культури здоров’язбереження в процесі 

професійної підготовки майбутніх фахівців на засадах міждисциплінарної 

інтеграції. 

Ключові слова: культура здоров’язбереження, міждисциплінарна інтеграція, 

фахівець. 

 

Аннотация. Сергеева Т.П., Халайджи С.В. Формирование культуры 

здоровьесбережения будущих специалистов на основе междисциплинарной 

интеграции. 

В статье содержатся результаты сформированности культуры 

здоровьесбережения будущих специалистов на основе междисциплинарной 

интеграции.   
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Конкретизированы компоненты культуры здоровьесбережения. Определена 

существенная роль в формировании культуры здоровьесбережения 

педагогических подходов. 

Усовершенствован процесс организации оздоровительной деятельности 

студентов с учетом особенностей формирования культуры здоровьесбережения 

в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов на основе 

междисциплинарной интеграции. 

Ключевые слова: культура здоровьесбережения, междисциплинарная 

интеграция, специалист. 

 

Annotation. Sergeeva Tатуаna, Khalaidzhi Svitlana. Formation of culture of 

health care for future professionals on the basis of interdisciplinary integration. 

The article presents the results of forming a health culture of future food industry 

professionals on the basis of interdisciplinary integration at the entrance and final 

stages. 

The components of the health culture of future specialists are specified. The 

essential role in shaping the culture of health care of future specialists on the basis of 

interdisciplinary integration of pedagogical approaches has been determined. The 

pedagogical conditions for forming a culture of health care of future specialists on the 

basis of interdisciplinary integration are defined and substantiated. 

There has been improved the process of organizing educational, cognitive and 

wellness activities of students, taking into consideration the peculiarities of forming a 

culture of health care in the process of professional training of future specialists on the 

basis of interdisciplinary integration. 

Keywords: health culture, interdisciplinary integration, specialist. 

 

Постановка проблеми. Сучасні економічні умови розвитку України, 

подальший науково-технічний прогрес підвищують потреби суспільства в 

здорових трудових ресурсах. Стратегічними завданнями модернізації закладів 

вищої освіти є спрямування їх на здоров’язбереження, формування цінностей 

здорового способу життя, про що окреслено в Національній стратегії розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року, Загальнодержавній програмі «Здоров’я 

2020: український вимір» на 2012–2020 рр. (2012 р.), Концепції розвитку освіти 

України на період 2015–2025 років (2015) та ін. Відтак актуалізується потреба в 

спрямованості професійної підготовки майбутніх фахівців на формування в них 

цілісного наукового світогляду з питань культури здоров’язбереження [5, с.90]. 

Особливої актуальності набувають питання збереження здоров’я для 

майбутніх фахівців, що пов’язано з такими руйнівними факторами здоров’я, як 

гіподинамія, висока емоційна напруженість і стресовість, робота з технікою, а 

також недостатньою підготовленістю до здоров’язберігаючої діяльності в 

процесі здобуття вищої освіти.   



44 

 

Дослідженню проблем професійної підготовки майбутніх фахівців до 

здоров’язберігаючої діяльності приділяють належну увагу й вітчизняні, і 

зарубіжні вчені. Обґрунтовуючи різні аспекти методології професійної освіти, 

науковці (І. Зязюн, Н. Ничкало та ін.) приділяють увагу підготовці майбутніх 

фахівців до здоров’язберігаючої діяльності; узагальнюють процеси формування 

ціннісного ставлення особистості до здоров’я (О. Клименко, З. Литвинова, 

О. Соколенко); розвиток здоров’язберігаючої компетентності на основі 

створення здоров’язберігаючого середовища (Н.Башавець, Б. Долинський, 

Т.Сергєєва, С.Халайджі), навчання здоров’ю (Н. Бєлікова, Д. Вікторов), для 

формування культури здоров’я студентів певного профілю: вчителів, 

економістів, аграріїв, науковцями було проведено низку досліджень 

(П. Джуринський, В. Зайцев, Г. Кривошеєва, О. Куделіна, О. Шукатка). та ін. 

Однак, проблема формування культури збереження здоров’я майбутніх 

фахівців на засадах міждисциплінарної інтеграції ще не знайшла достатнього 

відображення в психолого-педагогічній літературі. 

Теоретична і практична розробленість проблеми дослідження засвідчує 

існування суперечностей між: 

– потребами сучасного суспільства в здоровому поколінні фахівців з вищою 

освітою та недостатнім рівнем розробки шляхів формування їх культури 

здоров’язбереження; 

– необхідністю врахування у закладах вищої освіти міждисциплінарних 

підходів у підготовці студентів до збереження здоров’я та відсутністю 

ефективних методик формування їх культури здоров’язбереження; 

– значимістю спрямованості навчальних дисциплін на зміцнення здоров’я 

студентів та відсутністю в їх програмах здоров’язберігаючого змісту, що сприяло 

б формуванню культури здоров’язбереження майбутніх фахівців харчової 

промисловості на засадах міждисциплінарної інтеграції. 

Таким чином, актуальність дослідження, недостатній рівень теоретичного та 

практичного вивчення проблеми, необхідність розв’язання означених 

суперечностей зумовили вибір теми роботи. 

Мета дослідження полягає у виявленні, теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці педагогічних умов формування культури 

здоров’язбереження майбутніх фахівців на засадах міждисциплінарної інтеграції. 

Відповідно до мети сформульовано такі завдання дослідження: 

1. Вивчити стан дослідження проблеми формування культури 

здоров’язбереження студентів у педагогічній теорії та практичній діяльності 

ЗВО. 

2. З’ясувати сутність, закономірності, принципи та можливі шляхи реалізації 

міждисциплінарної інтеграції у формуванні культури здоров’язбереження в 

процесі професійної підготовки студентів.   
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3. Визначити компоненти, критерії, показники та рівні культури 

здоров’язбереження майбутніх фахівців харчової промисловості. 

4. Здійснити експериментальну перевірку ефективності педагогічних умов 

формування культури здоров’язбереження майбутніх фахівців харчової 

промисловості на засадах міждисциплінарної інтеграції в процесі вивчення 

дисциплін «Філософія», «Історія української культури», «Безпека 

життєдіяльності», «Фізичне виховання». 

Для досягнення мети і реалізації окреслених завдань обрано такі методи 

дослідження: теоретичні – вивчення й аналіз педагогічної, психологічної, 

медичної та спеціальної спортивної наукової літератури – для узагальнення та 

зіставлення різних поглядів учених на означену проблему, визначення 

теоретичних засад і з’ясування базових понять дослідження; порівняння, 

класифікація, систематизація теоретичних та емпіричних даних, теоретичне 

прогнозування, проектування – для обґрунтування педагогічних умов 

формування культури здоров’язбереження майбутніх фахівців на засадах 

міждисциплінарної інтеграції; емпіричні – педагогічне спостереження, 

анкетування, бесіди, констатуючий експеримент – для виявлення рівня 

сформованості культури здоров’язбереження у студентів; метод експертної 

оцінки, формуючий експеримент – для перевірки ефективності розробленої 

методики формування культури здоров’язбереження майбутніх фахівців 

харчової промисловості на засадах міждисциплінарної інтеграції; математичної 

статистики – з метою кількісного та якісного аналізу отриманих результатів, 

узагальнення і забезпечення достовірності й об’єктивності експериментальних 

даних з використанням F-критерію. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: уперше 

визначено та теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування культури 

здоров’язбереження майбутніх фахівців на засадах міждисциплінарної інтеграції 

(забезпечення мотивації на здоров’язбереження як світоглядного орієнтиру; 

використання методів міждисциплінарної інтеграції в професійній підготовці 

студентів з метою поглиблення їх уявлень і знань про здоров’язбереження під час 

вивчення дисциплін «Філософія», «Історія української культури», «Безпека 

життєдіяльності» та «Фізичне виховання»; розширення вмінь і навичок студентів 

щодо ведення здорового способу життя; організація самостійної 

здоров’язберігаючої діяльності студентів); 

конкретизовано компоненти культури здоров’язбереження майбутніх 

фахівців (світоглядний, когнітивний, діяльнісний, регулятивний), критерії і 

показники її вияву та рівні сформованості (високий, достатній, задовільний, 

низький);   
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удосконалено процес організації навчально-пізнавальної та оздоровчої 

діяльності студентів з урахуванням особливостей формування культури 

здоров’язбереження в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців на 

засадах міждисциплінарної інтеграції. 

Дослідження Центру незалежних соціологічних досліджень «ОМЕГА» 

(2016 р.) свідчать, що в 94,5 % випускників закладів вищої освіти України 

виявляють різноманітні захворювання. Детальний аналіз статистичних даних 

свідчить про щорічне зниження показників стану здоров’я студентської молоді 

на 10–15 % (зростає кількість захворювань нервової, серцево-судинної, 

дихальної, видільної систем людського організму, емоційна неврівноваженість; 

знижується фізична працездатність тощо), що підкреслює недосконалість 

системи здоров’язберігаючої підготовки майбутніх фахівців [3, с.21]. 

Задекларований курс України на всебічне оздоровлення молоді потребує 

переосмислення ролі й функцій фізичного виховання студентів, що відображено 

в модернізованому нормативно-правовому забезпеченні політики нашої держави 

щодо формування культури здоров’язбереження. 

Культура особистості на сучасному етапі є показником якості вищої освіти, 

що формує основи її професійного аспекту, необхідного для прийняття рішень і 

діяльності у сфері обраної професії. Вища освіта виконує особливу, ключову 

функцію у формуванні сучасної людини, її інтелектуального та духовного 

потенціалу [6, с.20]. Необхідним стає формування здорового і освіченого 

підростаючого покоління, в якого сформована здоров’язбережувальна 

компетентність. 

Башавець Н. А. під здоров’язбережувальною компетентністю розуміє 

високий рівень майстерності виконання особистістю здоров’язберігаючої 

діяльності, що характеризується глибоким знаннями щодо збереження та 

зміцнення здоров’я, можливість вільного володіння здоров’язберігаючої 

діяльністю та відповідними компетенціями. Вона супроводжується 

переконаністю у важливості організації власних здоров’язбережувальних дій [1, 

с. 25; 2, с.15-17]. 

Культура здоров’язбереження проникає в усі сфери життя особистості й 

розглядається у філософському, педагогічному, психологічному, культурному, 

медичному, соціальному та інших аспектах. Педагогічній галузі відведено 

особливу роль у формуванні культури здоров’язбереження особистості, оскільки 

освіта є одним із найважливіших компонентів культури, що має суспільну й 

індивідуально значиму цінність. На сучасному етапі розвитку суспільства 

висуваються підвищені вимоги до організації освітньо-виховного процесу у 

закладах вищої освіти, які б сприяли створенню здоров’язберігаючого 

середовища навчального закладу, удосконаленню змістовності фізичного 

виховання; формуванню в студентів цінності здоров’я і потреби у 

здоров’язбереженні [6, с.20].   
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Під формуванням культури здоров’язбереження майбутніх фахівців 

харчової промисловості на засадах міждисциплінарної інтеграції ми розуміємо 

процес, який впливає на світогляд студентів, змінює їх спосіб життя та враховує 

особливості майбутньої професійної діяльності. 

Міждисциплінарна інтеграція - це взаємне проникнення змісту різних 

навчальних дисциплін і створення єдиного освітнього середовища, що забезпечує 

формування культури здоров’язбереження шляхом використання інноваційних 

педагогічних методів, засобів та організаційних форм навчання [4, с.102]. 

Міждисциплінарна інтеграція у формуванні культури здоров’язбереження 

майбутніх фахівців харчової промисловості передбачає врахування зв’язків між: 

філософським розумінням сутності здоров’я та проблем здоров’язбереження 

(дисципліна «Філософія»); знаннями в галузі здоров’язбереження в історичному 

аспекті (дисципліна «Історія української культури») та знаннями в галузі охорони 

праці, безпеки життєдіяльності (дисципліна «Безпека життєдіяльності»); 

знаннями, вміннями та навичками здоров’язбережувальної діяльності, контролю 

за показниками стану свого здоров'я на заняттях з «Фізичного виховання» [8, 

с.29-30; 10, с.224-228].  

Для визначення оптимальних педагогічних умов формування культури 

здоров’язбереження майбутніх фахівців харчової промисловості визначено 

компоненти (мотиваційно-світоглядний, когнітивно-змістовий, діяльнісно-

операційний, регулятивно-рефлексивний), критерії, показники та рівні 

сформованості культури здоров’язбереження. 

Мотиваційно-світоглядний компонент характеризує ієрархію цінностей 

особистості, ставлення майбутніх фахівців харчової промисловості до 

здоров’язбереження, вплив здоров’я на професійну орієнтацію; задоволеність від 

діяльності [9, с.38]. Критерієм цього компонента обрано мотивацію студентів до 

здоров’язбереження та вияв здоров’язбережувального світогляду як однієї із 

центральних ціннісних орієнтацій майбутнього фахівця харчової промисловості. 

Сформованість мотиваційно-світоглядного компонента визначається за такими 

показниками: стійкість ціннісних орієнтацій на здоров’язбереження й успіх у 

майбутній професійній діяльності; сформованість потреби в поглибленні знань із 

питань здоров’язбереження. 

Когнітивно-змістовий компонент характеризується сукупністю знань і 

уявлень студента в галузі здоров’язбереження в культурному, соціальному, 

духовному, психічному й фізичному аспектах, що дає змогу майбутньому 

фахівцеві харчової промисловості розробляти й постійно вдосконалювати власну 

оздоровчу діяльність. Критерієм сформованості когнітивно-змістового 

компоненту обрано глибину і системність знань у сфері здоров’язбереження. 

Показниками когнітивно-змістового компоненту визначено: обізнаність студента 

зі способами збереження здоров’я та уникнення професійних ризиків; 



48 

 

володіння інформацією щодо профілактики захворювань, власного 

здоров’язбереження, здоров’язберігаючих технологій.  

Діяльнісно - операційний компонент визначає активність студентів в 

оволодінні досвідом використання загальних і прикладних вмінь і навичок щодо 

здоров’язбереження. Критерієм діяльнісно - операційного компонента є 

володіння студентами вміннями і навичками здоров’язбереження. Показниками 

сформованості цього компонента визначено: вміння моніторингу свого 

фізичного здоров’я; навичок підтримки фізичної активності й організації 

здоров’язбережувальної діяльності [11, с.52-57]. 

Регулятивно-рефлексивний компонент культури здоров’язбереження 

майбутніх фахівців харчової промисловості характеризує здатність адекватно 

оцінювати результати здоров’язбереження й корегувати на цій основі свою 

поведінку. Критерієм сформованості цього компонента є здатність студентів до 

саморегуляції свого стану, саморозвитку, самоаналізу. До показників 

регулятивно-рефлексивного компонента належать: розуміння студентами 

важливості саморозвитку в напрямі здоров’язбереження як запоруки власного 

здоров’я, здатність до аналізу та корекції результатів здоров’язбережувальної 

діяльності.  

З огляду на окреслені критерії і показники нами виявлено рівні 

сформованості означеного феномена: високий, достатній, задовільний, низький. 

Також були визначені та обґрунтовані педагогічні умови формування культури 

здоров’язбереження майбутніх фахівців на засадах міждисциплінарної інтеграції: 

1- забезпечення мотивації майбутніх фахівців на здоров’язбереження як 

світоглядного орієнтиру; 2 - використання методів міждисциплінарної інтеграції 

в професійній підготовці студентів з метою поглиблення їхніх уявлень і знань про 

здоров’я; 3 - розширення вмінь і навичок студентів щодо ведення здорового 

способу життя; 4 - організація самостійної діяльності студентів щодо 

здоров'язбереження. 

Перша педагогічна умова спрямовувалась на формування мотиваційно-

світоглядного компоненту. У процесі її реалізації на заняттях з фізичного 

виховання використовувалися комплекси професійно-прикладних 

здоров’язбережувальних вправ. Розширення світогляду з питань 

здоров’язбереження, підпорядкованих етнокультурним цінностям, 

здійснювалось у процесі вивчення дисциплін «Історія української культури» та 

«Філософія», що викликало зацікавленість студентів до вивчення проблеми в 

історичному аспекті.  

Друга педагогічна умова базувалася на поглибленні знань і уявлень 

студентів про здоров’я (дисципліна «Безпека життєдіяльності»), що сприяло 

формуванню когнітивно-змістового компоненту культури здоров’язбереження 

шляхом використання лекцій-бесід, диспутів, зустрічей з лікарями, 

спортсменами, валеологічних конференцій та олімпіад, участі студентів у
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фізкультурно-оздоровчих, культурно-масових заходах, залучення до 

здоров’язберігаючої діяльності. 

Реалізація третьої педагогічної умови передбачала опанування студентами 

практичних умінь і навичок здоров’язбереження. На заняттях з фізичного 

виховання студенти набували вмінь моніторингу свого здоров’я, навички 

підтримки фізичної активності, використовуючи історичний досвід 

здоров’язбереження в сучасних умовах й організації здоров’язбережувальної 

діяльності; на заняттях з безпеки життєдіяльності визначали власний ступінь 

розвитку вмінь і навичок ведення здорового способу життя. Четверта педагогічна 

умова спрямовувалася на формування регулятивно-рефлексивного компонента 

культури здоров’язбереження. Це передбачало розробку студентами 

індивідуальної програми, котра характеризувала їхню здатність адекватно 

оцінювати результати здоров’язберігаючої діяльності та корегувати на цій основі 

свою поведінку у напрямку самовдосконалення. 

Експериментальне дослідження проводилось упродовж 2018–2019 рр. у 

Одеській національній академії харчових технологій (ОНАХТ). 

На підготовчо-організаційному етапі (2018 р.) визначено мету, завдання, 

провідну ідею дослідно-експериментальної роботи, методи дослідження; 

здійснено теоретичний аналіз наукової літератури з різних галузей науки з 

проблеми здоров’язбереження, уточнено сутність основних дефініцій 

дослідження, визначено особливості підготовки майбутніх фахівців харчової 

промисловості до здоров’язберігаючої діяльності; виявлено суперечності між 

вимогами суспільства та сучасною практикою формування культури 

здоров’язбереження. 

Другий – діагностично-констатувальний етап дослідження складався з 

двох частин: діагностичного і констатуючого етапу (2018 р.). На діагностичному 

етапі встановлено стан сформованості культури здоров’язбереження 54 студентів 

2 курсу Одеської національної академії харчових технологій. Для встановлення 

рівнів сформованості культури здоров’язбереження застосовувалися: методи 

анкетування, опитування, самооцінки, експертної оцінки; психомоторні та 

психосоматичні тести, розроблені з урахуванням вимог об’єктивності, надійності 

[11, с.54-55]. Визначалася обізнаність студентів із руйнівними факторами впливу 

професії на здоров’я, мотивами і ціннісним ставленням до здоров'я і до занять 

фізичним вихованням. 

На третьому – експериментально-формувальному етапі (2019-2020 н.р.), в 

якому брали участь 86 студентів контрольних (КГ) та 122 студенти 

експериментальних (ЕГ) груп було здійснено експериментальну перевірку 

ефективності педагогічних умов формування культури здоров’язбереження 

майбутніх фахівців харчової промисловості на засадах міждисциплінарної 

інтеграції.   
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Узагальнені результати сформованості культури здоров’язбереження 

майбутніх фахівців харчової промисловості на засадах міждисциплінарної 

інтеграції на етапах вхідного (ВК) і підсумкового контролю (ПК) відображено в 

таблиці 1.  

Таблиця 1 

Результати формування культури здоров’язбереження майбутніх 

фахівців харчової промисловості на засадах міждисциплінарної інтеграції 

 

Компоненти 

КЗЗ 

Групи і 

етап 

контр. 

Результати 

Високий Достатній Задовільний Низький 

КС % КС % КС % КС % 

Узагальнені 

показники 

КГ-ВК 21 24,42 30 34,88 29 33,72 6 6,98 

КГ-ПК 24 27,91 33 38,37 26 30,23 3 3,49 

ЕГ-ВК 29 23,77 42 34,43 40 32,79 11 9,02 

ЕГ-ПК 71 58,19 9 7,38 42 34,43 0 0 

 

Аналіз результатів дослідження дозволив дійти висновку, що впровадження 

педагогічних умов у підготовку майбутніх фахівців харчової промисловості на 

засадах міждисциплінарної інтеграції сприяло підвищенню рівня сформованості 

їх культури збереження здоров’я. В ЕГ кількість студентів, у яких спостерігався 

високий рівень сформованості культури здоров’язбереження на засадах 

міждисциплінарної інтеграції Кількість студентів, що показали достатній рівень 

сформованості в ЕГ зменшилася на 27,05%, а в КГ збільшилася на 3,49 %. Нами 

також спостерігалось збільшення на 12,64 % студентів ЕГ, які мали задовільний 

рівень сформованості, в той час як в КГ ця кількість зменшилася на 3,49 %. 

А на низькому рівні сформованості простежувалися такі зміни: в ЕГ 

зменшилася кількість студентів на 9,02%, а в КГ – на 3,49%. 

Тобто зазначені зміни щодо сформованості відбувалися в обох групах, 

тільки в ЕГ дещо більше. 

Це пояснюється тим, що в КГ зміни здійснювалися у природніх умовах, а в 

ЕГ – під впливом визначених педагогічних умов. Загалом під впливом 

педагогічних умов спостерігалася більш позитивна динаміка у формуванні 

культури здоров’язбереження майбутніх фахівців харчової промисловості на 

засадах міждисциплінарної інтеграції.   
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Перевірка достовірності одержаних показників здійснювалась через 

використання F-критерію Фішера. З цією метою порівнювалися показники 

емпіричного F-критерію (Femp-КГ і Femp-ЕГ) обчисленого для КГ та ЕГ з 

показником теоретичного F-критерію (Fkrit), числові значення якого подано в 

стандартній таблиці. Порівнюючи значення обчисленого F-критерію для ЕГ зі 

стандартними табличними показниками Fkrit, ми дійшли висновку, що значення 

Femp-ЕГ для кожного компонента і загалом культури здоров’язбереження 

знаходиться в допустимих межах. 

За допомогою використання методів математичної статистики доведено, що 

результати здійсненого дослідження є достовірними та підтверджують 

ефективність педагогічних умов формування культури здоров’язбереження 

майбутніх фахівців харчової промисловості на засадах міждисциплінарної 

інтеграції. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. У роботі подано 

теоретичне узагальнення та нове вирішення актуальної проблеми формування 

культури здоров’язбереження майбутніх фахівців харчової промисловості на 

засадах міждисциплінарної інтеграції. Узагальнення результатів проведеного 

науково-педагогічного дослідження дало підстави зробити такі висновки: 

1. В умовах модернізації та європеїзації нашої держави в українському 

суспільстві й освіті виникає потреба формування молодого покоління, готового 

до використання власного природного потенціалу в інтересах саморозвитку, 

здатного до здоров’язбереження протягом усього життя. 

Теоретичний аналіз вітчизняного та зарубіжного наукового досвіду щодо 

вивчення проблеми здоров’язбереження дозволив визначити несприятливий 

вплив емоційного навантаження, умов праці, стресів професійного характеру 

фахівців харчової промисловості на їх фізичний стан здоров’я. Для створення 

теоретичного фундаменту дослідження процесів формування культури 

здоров’язбереження майбутніх фахівців харчової промисловості на засадах 

міждисциплінарної інтеграції уточнено понятійне-категоріальній апарат, що є 

засадничим у галузі валеології, педагогіки, психології, культурології, медицини 

та інших суміжних наукових сферах, дотичних до проблем здоров’я та його 

збереження. 

Під формуванням культури здоров’язбереження майбутніх фахівців 

харчової промисловості на засадах міждисциплінарної інтеграції ми розуміємо 

процес, який вможливлює збереження й зміцнення здоров’я студентів, впливає 

на світогляд, змінює спосіб життя та враховує особливості майбутньої 

професійної діяльності. 

Для покращення сформованості культури здоров’язбереження студентів на 

засадах міждисциплінарної інтеграції виникла потреба в урахуванні низки 

особливостей такого процесу: підвищення ефективності майбутньої професійної 

діяльності студентів пов’язано з багатьма руйнівними для здоров'я факторами
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(гіподинамією, високим емоційним навантаженням і стресовістю, 

систематичною і тривалою роботою з технікою), які можуть бути усунуті 

використанням матеріалу здоров’язберігаючого змісту в процесі їх професійної 

підготовки, формуванням культури збереження здоров’я студентів на засадах 

міждисциплінарної інтеграції, яка ґрунтується на взаємопроникненні 

здоров’язберігаючого змісту навчальних дисциплін.  

2. Під міждисциплінарною інтеграцією мається на увазі взаємне 

проникнення змісту різних навчальних дисциплін і створення єдиного освітнього 

середовища, що забезпечить формування культури здоров’язбереження 

майбутніх фахівців харчової промисловості шляхом використання інноваційних 

педагогічних методів, засобів та організаційних форм навчання. 

Доведено, що формування культури здоров’язбереження майбутніх фахівців 

харчової промисловості на засадах міждисциплінарної інтеграції доцільно 

здійснювати в процесі вивчення дисциплін «Філософія», «Історія української 

культури», «Безпека життєдіяльності», «Фізичне виховання». 

Визначено суттєву роль у формуванні культури здоров’язбереження 

майбутніх фахівців харчової промисловості на засадах міждисциплінарної 

інтеграції педагогічних підходів (системний, особистісний та аксіологічний 

підходи), педагогічних умов та організації навчального процесу.  

3. Узагальнюючи результати наукових досліджень з проблеми формування 

культури здоров’язбереження майбутніх фахівців харчової промисловості 

визначено провідні компоненти цього феномену: мотиваційно-світоглядний, 

когнітивно-змістовий, діяльнісно-операційний, регулятивно-рефлексивний, їх 

критерії оцінювання (мотивація студентів до збереження власного здоров’я та 

вияв здоров’язбережувального світогляду, глибина і системність знань у сфері 

здоров’язбереження, володіння студентами вміннями і навичками ведення 

здорового способу життя; здатність студентів до саморегуляції стану, 

саморозвитку, самоаналізу), показники (стійкість ціннісних орієнтацій на 

здоров’язбереження; сформованість потреби в поглибленні знань з питань 

здоров’язбереження; володіння інформацією щодо профілактики захворювань, 

оздоровчих заходів, власного здоров’язбереження, здоров’язбережувальних 

технологій; уміння моніторингу свого фізичного здоров’я і вад власної 

життєдіяльності; наявність навичок підтримки фізичної активності й організації 

здоров’язбережувальної діяльності; розуміння студентами важливості 

саморозвитку в напрямі здоров’язбереження, здатність до аналізу результатів 

власної здоров’язбережувальної діяльності). 

Визначено рівні сформованості культури здоров’язбереження майбутніх 

фахівців харчової промисловості: високий, достатній, задовільний, низький.   
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4. Результати дослідження наукових джерел, досвід професійно-

педагогічної підготовки у Одеській національній академії харчових технологій 

дозволили визначити педагогічні умови, упровадження яких було спрямовано на 

формування культури здоров’язбереження майбутніх фахівців харчової 

промисловості на засадах міждисциплінарної інтеграції. Кожна педагогічна 

умова була реалізована в процесі вивчення дисциплін «Філософія», «Історія 

української культури», «Безпека життєдіяльності», «Фізичне виховання». 

Такими педагогічними умовами є: забезпечення мотивації студентів на 

здоров’язбереження як світоглядного орієнтиру; використання методів 

міждисциплінарної інтеграції в професійній підготовці студентів з метою 

поглиблення їхніх уявлень і знань про здоров’я; розширення вмінь і навичок 

студентів щодо здоров’язбереження; організація самостійної 

здоров’язбережувальної діяльності студентів на основі використання «Зошита 

індивідуальних стратегій збереження здоров’я». 

5. Результати діагностично-констатувального етапу дослідження дали змогу 

вивчити стан сформованості культури здоров’язбереження майбутніх фахівців 

харчової промисловості на засадах міждисциплінарної інтеграції. За допомогою 

анкетування, опитування, самооцінки, експертної оцінки, психомоторних і 

психосоматичних тестів установлено, що 27,91% студентів виявили високий 

рівень культури здоров’язбереження, 38,37% – достатній, 30,23% – задовільний, 

3,49% – низький. Одержані результати діагностичного етапу дослідження 

засвідчили необхідність удосконалення навчально-виховного процесу у Одеській 

національній академії харчових технологій в напрямі формування культури 

здоров’язбереження студентів. Результати формувального етапу 

експериментального дослідження показали дієвість педагогічних умов. Аналіз 

узагальнених результатів засвідчив, що в КГ та ЕГ кількість студентів за кожним 

рівнем сформованості культури здоров’язбереження майбутніх фахівців харчової 

промисловості на засадах міждисциплінарної інтеграції змінювалась, однак в ЕГ 

ці зміни були більш значущими. 

За допомогою використання методів математичної статистики (F-критерій) 

доведено достовірність результатів дослідження. 

Проведене наукове дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми та 

засвідчує необхідність подальшої розробки за такими перспективними 

напрямами: удосконалення методики формування культури здоров’язбереження 

майбутніх фахівців харчової промисловості на засадах міждисциплінарної 

інтеграції; розробка системи формування культури здоров’язбереження на основі 

особистісно орієнтованого навчання; використання інноваційних педагогічних 

здоров’язбережувальних технологій. 
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Аннотация. В данной статье описаны направленность и основные средства 

функционального тренинга и кроссфита. Предложен базовый набор упражнений, 

составляющих основу для конструирования данных фитнес-программ. Также в 

статье представлены данные, которые дают возможность судить о позитивных и 

негативных сторонах интеграции данного тренинга в систему образования. 

Ключевые слова: фитнес, функциональный тренинг, кроссфит, физические 

упражнения, комплекс упражнений. 

 

Анотація. У даній статті описані спрямованість і основні засоби 

функціонального тренінгу і кроссфіта. Запропоновано базовий набір вправ, що 

складають основу для конструювання даних фітнес-програм. Також в статті 

представлені дані, які дають можливість судити про позитивні і негативні 

сторони інтеграції даного тренінгу в систему освіти. 

Ключові слова: фітнес, функціональний тренінг, Кроссфіт, фізичні вправи, 

комплекс вправ. 

 

Abstract. This article contains information and practical aspects regarding focus 

and fundamental means of functional training and crossfit. A basic set of exercises is 

proposed that forms the basis for the construction of given fitness programs. More so, 

the article provides data crucial for understanding of pros and cons of the integration
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of these programs into education system. Above mentioned set of exercises is suitable 

for people with certain level of previous physical training. 

Keywords: fitness, functional training, crossfit, physical exercise, set of exercises. 

 

Постановка проблемы в общем виде. В настоящее время современная 

система высшего образования переживает сложный процесс реформирования и 

оптимизации. Это проявляется в серьезных изменениях в содержании учебно-

педагогического процесса, совершенствовании организационно-управленческих 

структур, в поиске наиболее эффективных форм и методов организации учебно-

методической работы, соответствующих современным требованиям в области 

высшего образования. 

Анализ последних исследований и публикаций, в которых основано 

решение данной проблемы. Теоритическая часть статьи, анализирующая как 

функциональный тренинг, так и кроссфит была написана с учетом информации, 

предоставленной статьями и текстами от различных авторов (Т.М. Лебедихина, 

В.А. Станкевич, А.Б. Мирошников и др.). 

Цель исследования: разработка программ с учетом возрастных 

особенностей, физиологической и психологической сторон, уровня физической 

и координационной подготовленности студентов. 

Задание исследования: обобщение данных литературных источников, 

которые касаются вопроса фитнесса и кроссфита, а также их интеграции в 

процесс обучения. 

Изложение основного материала. В оздоровительной физической 

культуре фитнес – это система физических упражнений избирательного 

воздействия, направленных на обеспечение определенного уровня двигательных 

способностей, гармоничное сочетание показателей здоровья, физической 

подготовленности и пропорциональности телосложения [4].  

Современные основополагающие результаты исследований в сфере 

физической культуры и спорта и смежных отраслей знаний позволяют создавать 

новые фитнес-технологии, направленные на удовлетворение двигательной 

активности человека. 

Понятие «фитнес» крайне широко, и включает в себя любой вид физической 

активности, направленный на поддержание общей физической формы, 

достигаемой за счёт физических нагрузок, правильного питания, восстановления. 

Под словами «физическая подготовленность» понимается оптимизация 

состояния человека в основных физических и функциональных параметрах, 

включающих: 

• подготовленность сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

•  выносливость; 

• силу;   
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• быстроту; 

• гибкость; 

• координацию; 

• ловкость.  

Также отдельно иногда рассматривается соотношение мышечной и жировой 

тканей в организме. 

На современном этапе развития теории и методики фитнес – технологий все 

больше используется комплексный подход к конструированию фитнес – 

направлений, предусматривающий использование упражнений с отягощением и 

собственным весом, вовлекающий в работу широкий спектр мышечных групп и 

способствующий развитию функциональных систем организма. 

В этой статье рассматриваются такие направления, как функциональный 

фитнес и кроссфит. Данные направления основаны на чередующихся базовых 

упражнениях из различных видов спорта и сочетают силовые и кардио- нагрузки. 

Эти программы предусматривают использование интервального метода в форме 

круговой тренировки с различным числом повторений за определенный 

промежуток времени и могут проводиться как на открытых площадках, так и в 

спортивных залах[2]. 

Функциональный тренинг – вид тренировки, основанный на естественных 

движениях человека и направлен на развитие основных физических качеств, 

двигательных способностей, коррекцию пропорций телосложения, а также 

совершенствование работы основных функциональных систем организма. 

Данное направление предлагает широкие возможности для тренировок людям 

любого уровня подготовки, возраста, физиологических особенностей и самых 

разнообразных потребностей относительно своей физической формы. Он 

включает огромное количество упражнений, комбинируя которые можно 

получить комплекс, подходящий каждому индивидуально.  

Функциональный фитнес включает в себя упражнения, при которых 

используются движения и нагрузки, с которыми человек сталкивается 

ежедневно. Это движения, которые, несмотря на свою простоту и естественность, 

требуют от человека силы, гибкости, равновесия и координации, благодаря чему 

улучшается все эти показатели. 

Упражнения могут не требовать никаких дополнительных снарядов и 

тренажёров, так называемые «упражнения с собственным весом». А так же могут 

быть использованы отягощения в виде гантелей, мячей и иных спортивных 

снарядов.  

Примеры упражнений с собственным весом, которые могут быть использо-

ваны для разработки комплексов упражнений: 

• приседания – они могут быть разнообразные: на двух ногах, на одной ноге, 

с расставленными широко ногами и т.д.   
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• разгибание спины – ноги закреплены, бедра упираются в опору, туловище 

в свободном состоянии, руки за головой. Выполняется подъём туловища до 

положения 90 градусов. 

• запрыгивание – из положения стоя, полуприседа, приседа, спортсмен 

запрыгивает на импровизированный пьедестал, а затем спрыгивает обратно. 

• бёрпи– упражнение, включающее стандартное отжимание от пола, после 

чего необходимо подтянуть ноги к груди, из этого положения выпрыгнуть вверх, 

при этом совершая хлопок руками над головой. 

• выпады – спортсмен из положения стоя делает широкий шаг вперед, назад, 

в сторону, по диагонали, а затем возвращается в исходное положение. Нога, 

которой делают выпад, должна сгибаться не более чем на 90 градусов, а опорная 

нога почти касается пола.  

• отжимания из различных исходных положений: стандартные и обратные от 

пола и опоры. 

Также комплекс может включать упражнения, для выполнения которых 

требуются простейшие снаряды, доступные в большинстве спортивных залов: 

• медбол – неутяжеленный или утяжеленный мяч, который используется 

чаще как отягощение или нестабильная опора, например, во время выполнения 

положения» планка». 

• фитбол – большой мяч, с помощью которого можно выполнять различные 

упражнения и проработать множество мышц, включая мышцы пресса. 

Используется и как опора, и в качестве утяжеления. 

• резиновый амортизатор: используется не только для мышц рук и плечевого 

пояса, но и нижней части тела. 

Данные упражнения не являются слишком сложными и интенсивными, не 

ведут к усиленному наращиванию мышечной массы, и направлены на 

поддержание физической формы и общего здоровья человека. 

В дополнение к функциональному фитнесу существует кроссфит – система 

силовых и кардиоупражнений повышенной интенсивности, основанная на 

базовых движениях из различных видов спорта и направленная на максимальное 

развитие силы и выносливости. 

Изначально CrossFit – это коммерчески-ориентированное спортивное 

движение и фитнес-компания, основанная в США в 2000 году. Продвигается и 

как система физических упражнений, и как соревновательный вид спорта. 

Кроссфит-тренировки включают в себя элементы интервальных тренировок 

высокой интенсивности, тяжёлой атлетики, плиометрики, пауэрлифтинга, 

гимнастики, гиревого спорта, бега и других. Создатели кроссфита утверждают, 

что это не специализированная фитнес-программа, а попытка оптимизировать 

физические возможности человека в каждом из фитнес-параметров. Это 

направление имеет ряд преимуществ. Высокая интенсивность упражнений 

позволяет нормализовать соотношение жировой и мышечной ткани в
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организме. Исследования показывают, что за одну тренировку спортсмен в 

среднем сжигает от 500 до 1000 килокалорий, что сравнимо с поездкой на 

велосипеде на от 10 до 30 километров. Занятия кроссфитом способствуют 

наращиванию мышечной массы, что делает данное направление популярным у 

бодибилдеров и других, кому важно получить внешние проявления от занятий 

спортом.  

К списку упражнений, используемых в тренировках кроссфита и 

функционального фитнеса, можно добавить бег и аэробные шаги. 

В случае с кроссфитом провести тренировку совсем без снарядов не 

получится, потребуется как минимум турник, а для полноценной тренировки 

утяжелители и гантели. Здесь перечислены примеры достаточно простых 

упражнений, которые могут быть использованы для составления комплексов 

упражнений для кроссфита: 

• бёрпи с весом – упражнение выполняется с использованием отягощения. 

Принцип выполнения тот же, что при выполнении бёрпи без веса, но спортсмен 

удерживает в руках отягощение. Не нужно выпрыгивать с ним вверх, достаточно 

просто поднять над головой 

• киппинг – простые подтягивания на турнике, но выполняются максимально 

быстро, рывком. Спортсмен качает ногами назад, а затем резко вперед и в этот 

момент тянется подбородком к перекладине. Не стоит забывать, что рывки могут 

быть травмоопасны для позвоночника.  

• «взрывные» приседания – приседания, при которых в момент, когда нужно 

вставать, выполняется прыжок вверх. Руки при этом все время должны 

находиться за головой. 

• «взрывные» отжимания – спортсмен выполняет отжимания, но во время 

выхода из нижней точки выталкивается руками вверх, так, чтобы ладони 

оторвались от пола на несколько сантиметров. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Кроссфит подойдет в 

качестве поддержания физической формы тех студентов, которые занимаются 

спортом. 

Функциональный фитнес, может быть примером направления, подходящего 

для использования студентами основной и подготовительной группы здоровья, 

поскольку, не обладает повышенной сложностью и направлен на улучшение 

физического и функционального состояния организма. Подобрав оптимальное 

сочетание упражнений, можно составить комплексы, приводящие, в итоге к 

развитию различных физический качеств  
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Примерные комплексы упражнений для занятий физической 

культурой основной группы 

Комплекс № 1: 

1. Выпады с поворотом корпуса (15 раз). 

2. Отжимания от скамейки (8 раз). 

3. Ходьба в базовой планке (10 раз). 

4. Махи ногой назад в позиции стоя (12 раз). 

5. Касания локтя коленом в стандартной планке (15 раз). 

6. Бёрпи с выпрыгиванием (10 раз). 

Комплекс № 2: 

1. Боковые выпады (15 раз). 

2. Отжимания от стены (15 раз). 

3. Становая тяга с гирями 500-1000 грамм (12 раз). 

4. Базовые приседы (12 раз). 

5. Поднимание ноги в боковой планке (12 раз). 

6. Поочередное поднятие ног в позиции стоя (20 раз). 

Комплекс № 3: 

1. Обратные отжимания от скамейки (15 раз). 

2. Махи ногами вперёд (15 раз). 

3. Выпад назад с подъёмом коленей (15 раз). 

4. Подтягивание колен к груди в базовой планке (15 раз). 

5.  Становая тяга с гирями 500-1000 грамм (15 раз). 

6.  Бег на месте с высоким подниманием бедра (25 раз). 

В каждом комплексе, все упражнения выполняются с максимальной 

интенсивностью. Перерыв между упражнениями 30 – 60 секунд. 
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Аннотация. Малахова Ж.В. Физическое воспитание студентов в 

современных условиях обучения в медицинских заведениях высшего 

образования. В статье приведены данные анализа направлений
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реформирования физического воспитания в системе высшего образования. 

Проанализированы данные ежегодного оценивания физической 

подготовленности населения Украины за 2017 год и тестирования физической 

подготовленности студентов Донецкого национального медицинского 

университета. Связь уровня физической подготовленности, заинтересованности, 

общего уровня самосознания и интересов студентов позволил оценить 

предпосылки модернизации процесса физического воспитания. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, студенты, мотивы, 

интересы. 

 

Анотація. Малахова Ж.В. Фізичне виховання студентів в сучасних 

умовах навчання у медичних закладах. У статті наведені дані аналізу 

напрямків реформування фізичного виховання в системі вищої освіти. 

Проаналізовано дані щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення 

України за 2017 рік і тестування фізичної підготовленості студентів Донецького 

національного медичного університету. Зв’язок рівня фізичної підготовленості, 

зацікавленості, загального рівня самосвідомості та інтересів студентів дозволив 

оцінити передумови модернізації процесу фізичного виховання з метою пошуку 

найбільш оптимальних засобів і методів проведення фізкультурно-масової 

роботи. 

Ключові слова: фізична підготовленість, студенти, мотиви, інтереси. 

 

Annotation. Malakhova Zh.V. Physycal education of students in modern 

conditions of education in medical institutions of Higher education. The article 

analyze the directions of reforming physical education in the system of higher 

education. The annual assessment data of physical preparedness of the Ukrainian 

population for 2017 and testing of physical preparedness of students of the Donetsk 

National Medical University are analyzed. Relationship of the level of physical fitness, 

interest, general level of self-consciousness and interests of students allowed to evaluate 

the prerequisites of modernization of the process of physical education in order to find 

the most optimal means and methods of conducting physical and mass work, identify 

individual interests and needs for physical education and sports training and in 

independent classes. The objective necessity of formation in students of a valuable 

attitude to physical training and sports not only in the system of lessons but also 

extracurricular forms of classes is clarifie. 

Key words: physical preparedness, students, motives, interests. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Загальний досвід втілення 

єдиної освітньої стратегії західноєвропейських держав свідчить про необхідність 

проведення аналізу ефективності співпраці та визначення дієвого механізму 

впровадження в Україні міжнародних програм, досвіду роботи
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іноземних держав з розвитку галузі фізичної культури [2; 10]. Як відзначається в 

низці державних програмно-нормативних документів, які стосуються розвитку 

фізичної культури і спорту, європейська інтеграція України передбачає 

приєднання до конвенцій Ради Європи [1; 4; 5; 6]. Оскільки керівництво 

Європейського союзу створило обов’язкову умову економічного об’єднання 

Європи, соціальної стабілізації країн Європейського економічного 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 фізичного виховання зорієнтувати на системне 

проектування, що буде сприяти підвищенню рівня фізичного здоров’я і безпечній 

життєдіяльності молоді. Сенс у формуванні впровадження механізму 

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

національних систем з питань освіти [1; 2; 3; 8; 9]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. Необхідність впровадження самостійних занять 

фізичними вправами обумовлена навчальною програмою з фізичного виховання 

у ЗВО, в якій 2/3 часу відводиться на самостійну роботу студентів (Фізичне 

виховання. Навчальна програма для ЗВО України ІІІ-ІV рівнів акредитації). На 

думку МОН України [1,4,5,6], модернізація процесу фізичного виховання має 

відбутися за рахунок спортизації, тобто занять студентів у секціях з видів спорту 

(факультативах), що є притаманним європейським ЗВО. Але аналіз європейських 

ініціатив у сфері фізичного виховання і спорту свідчить про наявність 

комплексного підходу до розвитку зазначеної сфери [2; 13]. Так, у резолюції 

Європейського парламенту щодо ролі спорту у галузі освіти (від 13.11.2007 р.) 

серед інших рекомендацій Єврокомісії була зазначена необхідність у поєднанні 

в раціональних пропорціях розумових і фізичних занять та визначенні форм 

реалізації фізичного виховання і спорту в університетській освіті країн 

Європейського Союзу [10]. 

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 ставлення до занять фізичною 

культурою і спортом не тільки в системі урочних, а й позаурочних форм занять, 

тому необхідно визначити фактори, в основі яких лежить прагнення особистості 

на самовдосконалення в процесі самостійних занять. Проблема мотивації досить 

актуальна для сьогодення і висвітлена у цілому ряді робіт [3,8,9]. 

Мета дослідження – оцінити та порівняти стан фізичної підготовленості 

студентів ДНМУ з даними всеукраїнського тестування, визначити потреби 

студентів та мотиви до самовдосконалення.   
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Завдання та організація дослідження: визначення рівня фізичної 

підготовленості студентів Донецького національного медичного університету 

здійснювалося за тестами і нормативами щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості населення України (2017). В тестуванні прийняло участь 611 

студентів І-ІV курсів. Мотиви та інтереси студентів визначались за методикою 

анкетування. «Потреба у досягненні» досліджувалась за методикою 

Ю.М. Орлова. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Зниження рухової активності 

студентської молоді науковці пов’язують не стільки зі збільшенням витрат часу 

на навчальну діяльність, скільки зі способом життя, який став звичним для 

більшості молоді [3,8]. З даних анкетування, студентів, які займаються спортом 

було 66%, з тих, які не займаються - 53% не мають бажання, а іншим 47% 

студентів не дозволяє стан здоров’я. Популярними видами спорту були 

відзначені: легка атлетика, пауерліфтинг, баскетбол, гребля, волейбол, футбол, 

теніс, фітнес, тайський бокс, плавання, дзюдо, йога. 11% студентів займалися 

спортом більше 5 років, та мали спортивний розряд від ІІ дорослого до КМС. 48% 

студентів займались менше 5 років у своє задоволення. Більшість студентів (34%) 

займались 2 рази на тиждень, 3 рази займались 22% студентів, 4-5 разів і більше 

займались лише 18% студентів. За даними рейтингу захоплень студентів у 

вільний час, на перший план у молоді виходить соціальне спілкування з друзями 

та особистий смак у музичному вподобанні, саме це дає привід викладачам 

слідкувати за тенденціями у пріоритетах студентів, формах дозвілля і 

відпочинку. Контроль та корекція смаку за останній час значно полегшена 

завдяки значній активності студентства у соціальних мережах. Згідно аналізу 

анкетування, різноманітність компонентів здорового способу життя намагається 

підтримувати більшість студентів. 

Згідно розпорядженню Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 

275 "Пpo затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 

2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік" та з метою спрямування 

діяльності навчальних закладів на фізичний розвиток учнівської та студентської 

молоді було організовано щорічне оцінювання фізичної підготовленості 

населення України. У тестуванні взяло участь 2,5 млн. осіб, що складає 6 % від 

загальної чисельності населення країни. Кількість осіб, які допущені до 

тестування, складає майже 2,1 млн. чоловік, a6o 50 % від загальної кількості 

учнівської та студентської молоді. У порівнянні з загальними даними у ДНМУ до 

щорічного тестування у 2017р. було допущено 611 осіб з 1998 студентів 1-4 

курсів (30,6%), з них 208 чоловіків (34%) та 403 жінки (66%). Майже дві третини 

були не допущені до тестування з приводу того, що мають відхилення у стані 

здоров’я. За рівнями фізичної підготовленості в Україні високий рівень має 570,8 

тис. осіб, aбo 27,4 % до загальної кількості осіб, які допущені до всеукраїнського 

тестування. У ДНМУ студентів з таким рівнем було 11%.
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Достатній рівень ФП по Україні мають - 36,3 %, а в ДНМУ - 32%, середній рівень 

– відповідно 26,3 % та 31% (ДНМУ), низький рівень - 10,0% та 26% (ДНМУ) 

відповідно. 

Зв’язок рівня фізичної підготовленості, зацікавленості, загального рівня 

самосвідомості та інтересів студентів дозволив оцінити передумови модернізації 

процесу фізичного виховання з метою пошуку найбільш оптимальних засобів і 

методів проведення фізкультурно-масової роботи, виявлення індивідуальних 

інтересів і потреб до занять фізичним вихованням і спортом в учбовий час та при 

самостійних заняттях. Для того, щоб оцінити потреби (мотиву) в досягненні, 

нами була використана методика розроблена Ю. М. Орловим [7]. Тест 

спрямований на виявлення ступеня враженості потреби людини в досягненні 

успіху в будь-якій діяльності (тобто ступеня зарядженості на успіх). За даними 

нашого дослідження 79% студентів мають середню оцінку рівня потреби у 

досягненні, що досить суттєво, однак підвищену оцінку потреби у досягненнях 

отримало 19% студентів, усі вони мають вище середнього рівень фізичної 

підготовленості. Нижче за середню оцінку рівня потреби у досягненні мали лише 

2% студентів, а низьку та високу оцінку потреби не мав жоден зі студентів. Для 

більш деталізованого аналізу та визначення складової успіху у професіональній 

сфері, ми з’ясували, що значення рівня фізичного здоров’я для професійної 

діяльності студенти оцінили у 8 балів, а своє фізичне здоров’я та фізичну 

підготовленість переважна більшість студентів оцінює у 7 з 10 балів. 

На наш погляд мотив досягнення більш високого рівня фізичної 

підготовленості студентів ДНМУ поступово визначився та став тотожним 

прагненню підвищувати свої професійні здібності та вміння. Значний відсоток 

студентів (78 %) має бажання підтримувати свій фізичний стан на більш 

високому рівні в тих видах діяльності, по відношенню до яких досягнення 

вважаються обов'язковими. Медичний профіль навчання полегшує розуміння 

зв’язку психофізичних ознак людини з професійною якістю. Переважне значення 

для майбутньої роботи з переліку психофізичних ознак набули оперативна і 

довгострокова пам’ять (були відзначені у 82% студентів); у 73% студентів - 

швидкість обробки інформації; у 84% студентів - психічна стійкість; у 28% 

студентів – емпатія до незнайомих людей; сила волі була важливою для 50% 

студентів; параметри координації рухів – для 25% студентів; статична 

витривалість – для 25%; для 61% студентів бажаною стала загальна витривалість; 

швидкість прийняття рішення – для 72% студентів; важливість прагнення до 

самовдосконалення відмітило 63% студентів, рефлексії - 31%. 89% студентів 

вважають, що ці психофізичні якості можна розвинути на заняттях з фізичного 

виховання. Після ознайомлення з особливостями закономірностей, які лежать в 

основі накопичувальної (кумулятивної) адаптації організму до фізичних 

навантажень, 92% студентів визнали необхідність у триразових заняттях на 

тиждень по фізичному вихованню. Більшість студентів віддають
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перевагу самостійним зайняттям - 47%, трохи менший відсоток студентів віддає 

перевагу фізкультурно-оздоровчим заняттям у фітнес-центрах - 32%, заняттями 

в спортивних секціях у позанавчальний час цікавиться 21% студентів. 

Самостійно скласти програму фізкультурно-оздоровчих занять мають змогу 50% 

студентів, отже необхідність кваліфікованої допомоги вочевидь. Тільки 19% 

студентів надають перевагу навчальним заняттям з фізичного виховання, що дає 

привід оптимізувати саму цю форму організації занять і підтримати розвиток 

самостійної форми організації фізичного виховання.  

Висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку. 

Таким чином відмічається погіршення стану фізичної підготовленості 

студентської молоді яке, на нашу думку, зумовлено стрімким скороченням годин 

на навчальну дисципліну "Фізичне виховання" та визначення її як єдиної в 

Україні з ycix навчальних дисциплін у ЗВО, позакредитної дисципліни, яка 

поступово стримує розвиток спортивної роботи зі студентською молоддю. У 

порівнянні з даними всеукраїнського тестування, студенти ДНМУ мають суттєво 

нижчий стан фізичної підготовленості. Це дає привід звернути увагу не тільки на 

фізичний, але і на психічний стан студентів, які мають статус переселенців та 

навчаються у межах зони проведення антитерористичної операції на сході країни.  

Подальші дослідження будуть присвячені розробці теоретико-методичних 

засад формування системи самостійних занять у фізичному вихованні. 

 

Література. 

1. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 25.09.2015 № 

1/9-454 «Рекомендація щодо організації фізичного виховання у вищих 

навчальних закладах». 

2. Долгова Н. Європейські ініціативи у сфері фізичного виховання та спорту 

/Н.Долгова // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2015. - №2. – С. 55-58. 

3. Дутчак М. Концептуальні напрями вдосконалення системи фізичного 

виховання школярів і студентів для впровадження здорового способу життя / М. 

Дутчак, Т. Круцевич, С. Трачук // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2010. - №2. 

– С. 116-119. 

4. Лист Міністерства освіти і науки України від 13.03.2015 №1/9-126 «Щодо 

особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 

2015/2016 навчальному році». 

5. Лист Міністерства освіти і науки України Міністерства молоді та спорту 

України від 25.09.2015 №1/9-454 «Щодо організації фізичного виховання у 

вищих навчальних закладах». 

6. Лист Міністерства молоді та спорту України від 14.12.2017 №1550/5.1/17 

«Щодо надання інформації».   



69 

 

7. Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов / А. Карелин 

//-- М.: ЭКСМО, 2006. - 416 с. 

8. Круцевич Т.Ю. Сучасні тенденції щодо організації фізичного виховання 

у вищих навчальних закладах / Т.Ю. Круцевич, Н.Є. Пангелова // Спортивний 

вісник Придніпров’я. – 2016. – № 3. – С. 109-114. 

9. Москаленко Н. Технологія формування ціннісного ставлення у студентів 

до самостійних занять фізичною культурою / Москаленко Н., Корж Н. // 

Спортивний вісник Придніпров’я. – 2016.– № 1. – С.201-206. 

10. Hardman K. The Situation of Physical Education in Schools: A European 

Perspective / Hardman K. // Human Movement. – 2008. – Т. 9. - №1. – Р. 5 – 18. 

 

References. 

1. Dodatok do lysta Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 25.09.2015 № 1/9-

454 «Rekomendatsiia shchodo orhanizatsii fizychnoho vykhovannia u vyshchykh 

navchalnykh zakladakh». 

2. Dolhova N. Yevropeiski initsiatyvy u sferi fizychnoho vykhovannia ta sportu 

/N.Dolhova // Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. – 2015. - №2. – S. 55-58. 

3. Dutchak M. Kontseptualni napriamy vdoskonalennia systemy fizychnoho 

vykhovannia shkoliariv i studentiv dlia vprovadzhennia zdorovoho sposobu zhyttia / 

M. Dutchak, T. Krutsevych, S. Trachuk // Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. – 2010. - 

№2. – S. 116-119. 

4. Lyst Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 13.03.2015 №1/9-126 «Shchodo 

osoblyvostei orhanizatsii osvitnoho protsesu ta formuvannia navchalnykh planiv u 

2015/2016 navchalnomu rotsi». 

5. Lyst Ministerstva osvity i nauky Ukrainy Ministerstva molodi ta sportu Ukrainy 

vid 25.09.2015 №1/9-454 «Shchodo orhanizatsii fizychnoho vykhovannia u vyshchykh 

navchalnykh zakladakh». 

6. Lyst Ministerstva molodi ta sportu Ukrainy vid 14.12.2017 №1550/5.1/17 

«Shchodo nadannia informatsii». 

7. Karelyn A. Bolshaia эntsyklopedyia psykholohycheskykh testov / A. Karelyn 

//-- M.: ЭKSMO, 2006. - 416 s. 

8. Krutsevych T.Iu. Suchasni tendentsii shchodo orhanizatsii fizychnoho 

vykhovannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh / T.Iu. Krutsevych, N.Ie. Panhelova 

// Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. – 2016. – № 3. – S. 109-114. 

9. Moskalenko N. Tekhnolohiia formuvannia tsinnisnoho stavlennia u studentiv 

do samostiinykh zaniat fizychnoiu kulturoiu / Moskalenko N., Korzh N. // Sportyvnyi 

visnyk Prydniprovia. – 2016.– № 1. – S.201-206. 

10. Hardman K. The Situation of Physical Education in Schools: A European 

Perspective / Hardman K. // Human Movement. – 2008. – T. 9. - №1. – R. 5 – 18. 

  



70 

 

УДК 378: 796+793 

Ю.А. Янович, В.А. Коледа 

Белорусский государственный университет 

(г. Минск, Республика Беларусь) 

АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

СРЕДСТВАМИ ЧИРЛИДИНГА 

 

Ю.А. Яновіч, В.А. Коледа 

Білоруський державний університет 

(м .Мінськ, Республіка Білорусь) 

АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА» 

ЗАСОБАМИ ЧИРЛІДИНГУ 

 

Yu.А. Yanovich, V.А. Коlеdа 

Belarusian State University 

(Minsk, Republic of Belarus) 

ANALYSIS OF THE SOFTWARE OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

"PHYSICAL CULTURE" BY MEANS OF CHEERLEADING 

 

Аннотация. В статью включены результаты анализа программного 

обеспечения по учебной дисциплине «Физическая культура» средствами 

чирлидинга, разработанного на основе интеграции содержания и подходов 

общеподготовительного и спортивного направлений. Анализ проведен в 

контексте требований действующей типовой учебной программы «Физическая 

культура» для студентов учреждений высшего образования (УВО) и 

эмпирической основы исследования. 
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Анотація. В статтю включені результати аналізу програмного забезпечення 

з навчальної дисципліни «Фізична культура» засобами чирлідингу, розробленого 

на основі інтеграції змісту та підходів загально підготовчого і спортивного 

напрямів. Аналіз проведено в контексті вимог діючої типової навчальної 

програми «Фізична культура» для студентів закладів вищої освіти і емпіричної 

основи дослідження. 
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Annotation. The article includes the results of the analysis of the author's software 

for the discipline "Physical Culture", developed for students of the main and 

preparatory groups based on the mastering of cheerleading (a sport of the student's 

choice). The software integrates features of the content and  

approaches that are characteristic of the of general preparatory and sports orientation. 

The analysis was carried out in the context of the requirements of the current standard 

physical education curriculum for students of higher education institutions and the 

empirical basis of the study. 

Keywords: educational discipline “Physical culture”, students, cheerleading. 

 

Введение. Типовая учебная программа по дисциплине «Физическая 

культура» для студентов УВО ориентирует в соответствии с Кодексом 

Республики Беларусь об образовании1 на формирование социально-личностных 

компетенций выпускника при условии реализации в образовательном процессе 

дифференцированного, личностно-ориентированного, компетентностного, 

информационного, интегративного и других подходов. Руководствуясь типовой 

программой, кафедрам физического воспитания и спорта необходимо 

сосредоточить внимание на качестве общего физкультурного образования, 

совершенствовании физической культуры личности будущего специалиста [1, с. 

4]. В контексте программных требований к уровню освоения дисциплины и 

педагогики физического воспитания стремиться к созданию условий 

совместного сотрудничества преподавателя и студента в учебно-воспитательном 

процессе, а также к обновлению содержания дисциплины [2]. 

С целью создания условий, позволяющих повысить эффективность 

физического воспитания студентов УВО, кафедры разрабатывают программное 

обеспечение «… с учетом имеющейся материально-технической базы, кадрового 

потенциала, собственных научно-методических предпочтений и 

профессионального опыта профессорско-преподавательского состава» [1, с. 5]. 

Анализ научно-методической литературы, результаты педагогических 

экспериментов, многолетний опыт работы в УВО позволили определить подход 

и выявить его эффективность для студентов основного и подготовительного 

отделений (не имеющих отклонений в состоянии здоровья с высоким или 

средним уровнем физического и функционального состояния) в ходе освоения 

учебной дисциплины «Физическая культура» [3]. Методологическая основа 

этого подхода заключается в педагогической интеграции 

общеподготовительного и спортивного направлений учебной дисциплины 

«Физическая культура» в процессе освоения вида спорта, по выбору 

обучающегося [4]. Одной из предпосылок интеграции направлений с целью 

повышения эффективности физического воспитания студентов стал 

общеизвестный факт того, что занятия, организованные с учетом спортивных

                                                           
1 Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2011. – 400 с. 
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 интересов, способствуют вовлечения занимающихся в активную физкультурно-

спортивную деятельность [5–8]. 

Опыт межпредметной и внутрипредметной интеграции отражен в работах 

Ю. В. Верхошанского, В. М. Зациорского, Л. П. Матвеева, В. В. Петровского, 

В. Н. Платонова, Н. И. Пономарева и др.  

В рамках общеподготовительного направления у занимающихся 

формируется базовый уровень физической подготовленности, доступный 

каждому уровень развития физических способностей, двигательных умений и 

навыков [5, 7]. Спортивное направление предусматривает совершенствование в 

избранном виде спорта с высоким уровнем достижений [5, 7]; реализуется, 

прежде всего, в спортивном отделении. 

Исходя из результатов опроса студентов и профессионального опыта, в 2007 

году была впервые сформирована учебная группа, состоящая из 15 девушек и 10 

юношей 1-го курса юридического факультета Международного университета 

«МИТСО» (место работы автора с 2000 г. по октябрь 2019 г.). Из года в год 

желающих становилось больше, сформировалась сборная команда университета 

по чирлидингу и существует по настоящее время, но не является спортивным 

отделением. В соответствии с авторским программным обеспечением по 

дисциплине «Физическая культура» на основе интеграции 

общеподготовительного и спортивного направлений в ходе освоения вида спорта 

по выбору (на примере чирлидинга) занятия для студентов организованы два раза 

в неделю по два академических часа [9]. 

Целью статьи является анализ инновационного программного обеспечения 

дисциплины «Физическая культура» средствами чирлидинга для студентов 

основного и подготовительного отделений УВО в контексте требований 

действующей типовой учебной программы и эмпирической основы 

исследования. Эмпирическую основу исследования составили результаты 

анкетирования и тестирования физической подготовленности студентов, 

организованных в ходе констатирующего и формирующего педагогических 

экспериментов. 

Основная часть. Составляющими чирлидинга являются средства, 

заимствованные в акробатике, гимнастике, современных танцевальных 

направлениях, а также навыки скандирования и шоу. Как в любом виде спорта, 

подготовка чирлидеров направлена на собственно-соревновательную 

деятельность, кроме того их выступления широко востребованы в шоу-

программах, культурно-массовых мероприятиях, различных соревнованиях с 

целью создания и поддержки позитивного эмоционального фона среди 

участников и зрителей [4, 9]. 

Учебно-тренировочный процесс по дисциплине «Физическая культура» на 

основе чирлидинга обусловлен полом, амплуа и уровнем подготовленности
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занимающихся, следовательно, ориентирован на соблюдение таких подходов, 

как индивидуализации, дифференциации, направленности на личность [4, 9].  

Чирлидинг – преимущественно командный вид спорта. Учебно-

тренировочный процесс обращает чирлидеров, как участников единой команды, 

к сотрудничеству, взаимодействию, коллективному выполнению заданий, 

принятию ответственности, проявлению креативности, продуктивному 

функционированию и т.д. [9–10 ]. 

Учебно-тренировочные занятия студентов в ходе освоения чирлидинга 

имеют комплексный характер. Основой инновационного программного 

обеспечения является теоретический, методический и учебно-тренировочный 

материал чирлидинга в рамках практических занятий. В контексте требований 

действующей типовой учебной программы «Физическая культура» для 

студентов УВО к обеспечению общего физкультурного образования в 

содержание программного обеспечения включен общетеоретический курс, 

учебный материал по общей физической, профессионально-прикладной 

подготовке и контролю на занятиях [9]. 

Научно-методическими предпосылками разработки программного 

обеспечения дисциплины «Физическая культура» средствами чирлидинга для 

студентов основного и подготовительного отделений на основе интеграции 

общеподготовительного и спортивного направлений по данным научной 

литературы стали современные представления о сущности физической культуры 

личности, возможности ее формирования средствами спорта [3]. В соответствии 

с этим целевой направленностью реализации интегрированного на основе 

чирлидинга содержания учебной дисциплины «Физическая культура» было 

установлено формирование физической культуры личности студентов, одними 

из основных показателей которой являются: уровень физической 

подготовленности студентов, уровень их знаний общетеоретического курса 

дисциплины «Физическая культура», а также – мотивации здорового физически 

активного образа жизни« [3].  

Результаты ряда годичных педагогических экспериментов свидетельствуют 

о статистически достоверном улучшении показателей физической культуры 

личности студентов основного и подготовительного учебных отделений под 

влиянием интегрированного содержания занятий по дисциплине «Физическая 

культура» на основе чирлидинга (вида спорта по выбору), в сравнении с 

занятиями на основе содержания с общеподготовительной направленностью 

(p<0,01–0,05) [4, 10].  

Анализ научной и методической литературы дал возможность обнаружить 

ряд исследований, результаты которых схожи с нашими исследованиями. В ходе 

применения учебных занятий по дисциплине «Физическая культура» на основе 

общеподготовительной направленности остаются неучтенными спортивные 

интересы большей части студентов. Это является одним из
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факторов, негативно влияющих на эффективность физического воспитания в 

УВО (Кряж В.Н., Кулинкович Е.К., Коледа В.А., Виленский М.Я., Ильинич В.И., 

Лубышева Л.И., Раевский Р.Е., Шилько В.Г. и др.). 

Заключение. Анализ инновационного программного обеспечения 

дисциплины «Физическая культура» средствами чирлидинга для студентов 

основного и подготовительного учебных отделений УВО позволил выявить 

следующие его положительные аспекты в контексте требований действующей 

типовой учебной программы: 

1.  Освоение чирлидинга привносит обновление в содержание учебной 

дисциплины «Физическая культура» для студентов основного и 

подготовительного отделений; 

2.  Процесс подготовки чирлидеров организован на основе подходов 

индивидуализации, дифференциации, личностной ориентации, обусловленных 

полом, амплуа и уровнем подготовленности студентов; 

3.  Командный характер деятельности в чирлидинге, стремление 

студента, как участника команды, внести личный максимальный вклад для 

достижения высокого спортивного результата ориентирует на создание условий 

совместного сотрудничества преподавателя и студентов. 

Инновационное программное обеспечение дисциплины «Физическая 

культура» средствами чирлидинга для студентов основного и подготовительного 

учебных отделений является авторским, при этом сохраняется в соответствии с 

типовой учебной программой направленность на использование 

компетентностного подхода к обеспечению общего физкультурного образования 

в процессе формирования физической культуры личности будущего 

специалиста. 

Возможна перспектива разработок, научная проблематика которых 

заключается в поиске эффективных инновационных путей реализации 

программных требований учебной дисциплины «Физическая культура» для 

студентов в УВО на основе межпредметных и внутрипредметных интегративных 

процессов. 
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Анотація. У статті розглядаються сучасні підходи до організації занять з 

фізичного виховання, які сприяють формуванню здорового способу життя 

студентів. Представлені результати аналізу провідних форм і засобів мотивації 

студентів до занять фізичною культурою. Показано, що одна з причин їх низької 

рухової активності відсутність оптимального мотиваційного комплексу. 

Формування потреби в русі є пріоритетним навчально-фізкультурної діяльності, 

що можливо на основі систематичних занять. Проблеми освіти у галузі фізичного 

виховання розглянуто з точки зору розуміння індивідуальності, інтересів і потреб 

студентської молоді.  

Ключові слова: мотивація, студент, особистість, особисте здоров’я, фізичне 

виховання, здоровий спосіб життя. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к организации 

занятий по физическому воспитанию, которые способствуют формированию 

здорового образа жизни студентов. Представлены результаты анализа ведущих 

форм и средств мотивации студентов, положительно влияют на усиление 

интереса к физическому воспитанию. Показано, что одна из причин их низкой 

двигательной активности отсутствие оптимального мотивационного комплекса. 

Формирование потребности в движении является приоритетным учебно-

физкультурной деятельности, что возможно на основе систематических
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занятий. Проблемы образования в области физического воспитания рассмотрены 

с точки зрения понимания индивидуальности, интересов и потребностей 

студенческой молодежи.  

Ключевые слова: мотивация, студент, личность, личное здоровье, физическое 

воспитание, здоровый образ жизни. 

 

Abstract. The article deals with modern approaches to the organization of 

physical education classes, which contribute to the formation of healthy lifestyle of 

students. The results of the analysis of leading forms and means of student’s motivation, 

which positively influence the increase of interest in physical education, are presented. 

It is shown that one of the reasons for their low motor activity is the lack of an optimal 

motivational complex. Formation of the need for movement is a priority in educational 

and physical activity, which is possible on the basis of systematic lessons. Accounting 

for initial motives for exercise helps to adjust the direction of motives that do not have 

sufficient stability, to ensure that the motive moves from the result to the activity itself. 

Defects in the analysis of the literature of the defects in the formation of physical culture 

of students' personality, such as misunderstanding of the interdependence of absolute 

and private values of physical culture, lack of valeological thinking, inadequate 

assessment of their own level of health, irrational organization of life activity, indicate 

a low level of knowledge. In this regard, one of the main factors in the process of 

physical education of students is the provision of optimal theoretical and 

methodological and practical training. The problems of education in the field of 

physical education have been considered in terms of understanding the personality, 

interests and needs of student youth. 

Key words: motivation, student, personality, personal health, physical education, 

healthy lifestyle. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Проблема визначення ролі 

сучасного фізичного виховання у формуванні особистості та здорового способу 

життя набуває все більшої актуальності. Саме фізкультурно-спортивній 

діяльності віддано пріоритет у вихованні здорового підростаючого покоління, 

тому що вирішуються не тільки виховні та освітні завдання, а ще й оздоровчі. І 

роль оздоровчої фізичної культури і здорового способу життя, починаючи зі 

студентських років набуває особливого значення. 

В теперішній час фізкультурно-оздоровча робота зі студентською молоддю 

зазнає ряд структурних та організаційних перетворень. Слід зазначити, що якісні 

перетворення в економічній, політичній і соціальній сферах суспільства 

підвищують вимоги до фізичної підготовленості молоді. Вони можуть бути 

успішно вирішені за умови створення об’єктивних передумов і державних 

гарантій, які сприяють всебічно-гармонійному розвитку особистості. Зміни 

цільової спрямованості фізичного виховання, вимагають підвищення якості
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 навчання, розробку нових педагогічних і організаційних основ, що забезпечать 

формування позитивної мотивації до фізичної активності і здорового способу 

життя студентів вищих закладів освіти.  

Фізичне виховання, яке є підсистемою цілісного освітнього процесу, 

зорієнтоване на виконання соціального завдання суспільства з підготовки 

висококваліфікованого фахівця, здатного до організації здоров’язберігаючої 

освіти, яка базується на паритетному співвідношенні освіченості і здоров’я, і 

основною задачею є збереження і зміцнення здоров’я всіх учасників освітнього 

процесу [3, с. 142]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. Не дивлячись на те, що останнім часом у вищих 

закладах освіти все більше уваги приділяється проблемі здорового способу 

життя, фахівці вбачають слабкий інтерес та відсутність потреби у студентів до 

занять фізичною культурою і спортом, зокрема це стосується студентів 

університетів. 

Науковцями ведеться активний пошук стратегічних орієнтирів та умов 

вирішення проблеми формування здорового способу життя студента: І. Брехман, 

Е. Вайнер, О. Васильєва, О. Гладощук, Г. Зайцев, В. Колбанов, В. Панок, К. 

Петровський, А. Попов, Р. Раєвський, Т. Ротерс, В. Скумін, В. Сластьонін, Л. 

Татарникова, О. Язловецька та інші. 

Сучасна система освіти повинна створювати оптимальні умови для 

реалізації особистих потреб студентської молоді. Науковці М. Виленський, 

І. Мудрик, О. Леонов, Т. Круцевич, В. Кузьменко вважають, що стратегічною 

метою вищої освіти повинне бути створення середовища, яке сприяло б 

фізичному оздоровленню студентів, морально-етичному становленню 

особистості, можливості підтримати існуючий рівень здоров’я, поліпшити його, 

сформувати навички здорового способу життя.  

Вчені і практики ведуть пошук нових напрямків, форм і методів роботи з 

різними контингентами населення. Здоров’я відіграє визначальну роль в житті 

людини, особливо в молодому віці. Спосіб життя є базисом здоров’я, тому 

необхідно розробити систему навчання здоровому способу життя для 

студентської молоді. Проблема здорового способу життя піддана аналізу в працях 

вчених філософів, соціологів, медиків, психологів і педагогів [9, с. 444].  

Аналіз наукової літератури та педагогічної практики виявив, що існуюча 

система фізичного виховання не в повній мірі сприяє принципам всебічного 

розвитку особистості. Існує протиріччя між освітнім потенціалом фізичного 

виховання та неповною його реалізацією на практиці.  

Таким чином, вагомим фактором у формуванні особистих та професійних 

якостей студентів є вирішення питання оптимізації процесу фізичного виховання.  
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Мета статті – науково обґрунтувати та надати рекомендації, спрямовані на 

підвищення мотивації до фізкультурної діяльності студентів як провідного 

компонента формування здорового способу життя.  

Відповідно до мети визначено такі завдання:  

‒ проаналізувати теоретичні положення, розкрити зміст ключових понять 

обраної проблеми у науково-педагогічній літературі; 

‒ визначити причини, що перешкоджають активно займатися фізкультурно-

оздоровчою діяльністю студентській молоді; 

‒ виявити засоби, які формують інтерес до занять фізичними вправами і 

спортом; 

‒ з’ясувати рівень значущості фізкультурної діяльності для студентів 

закладів вищої освіти. 

‒ впровадження особистісно-орієнтованого підходу в процес організації 

занять з фізичного виховання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах психоемоційного 

напруження процесу навчання, фізичне виховання, що створює необхідні 

передумови здорового способу життя, традиційно і обґрунтовано вважається 

провідним чинником зміцнення здоров’я та підготовки студентської молоді до 

активного життя та продуктивної професійної діяльності [5, с. 168].  

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) «Здоров’я 

‒ це стан фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки 

відсутність хвороби і фізичних дефектів». Відповідно, вважається, що стан 

системи охорони здоров’я визначає лише 10% усього комплексу впливів на 

здоров’я людини, а решта 90 % обумовлюється: станом екології (20 %), 

спадковістю (20 %) і найбільше – способом життя (50 %). Тобто здоров’я людини 

вже не може розглядатися як суто медична проблема. Пріоритетом має стати 

здоровий спосіб життя, але наразі він ще не є загальноприйнятим в українському 

суспільстві. Тому є нагальна потреба у формуванні особистого здоров’я серед 

населення країни, особливо у молодіжному середовищі [10, с. 3].  

 З-поміж чинників, які найбільш мають вплив на особисте здоров’я 

студентів, є педагогічний, оскільки саме у вишах формуються основи фізичного, 

психічного, соціального і духовного здоров’я. Воно є складним динамічним 

процесом, який тісно пов’язаний зі способом життя людини. Взаємозв’язок між 

способом життя і здоров’ям найбільш повно розкриває поняття «здоровий спосіб 

життя» [1, с. 45].  

Мотивація дотримання здорового способу життя формується на основі 

біологічної потреби особистості в рухах, нових враженнях, новій інформації. 

Формування потреби в русі є пріоритетним навчально-фізкультурної діяльності, 

що можливо на основі систематичних занять. До процесу підвищення мотивації 

у студентів до занять фізичною культурою треба підходити всебічно. Мотивація 

до здорового способу життя – суттєвий складник життя сучасного студента. 
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Під такою мотивацією дослідник цієї проблеми Т. Кириченко розуміє «систему 

внутрішніх спонукальних сил, що сприяють його веденню та задовольняють 

природну потребу людини бути здоровою» [4, с. 34]. 

А. Леонтьєв визначає мотив, як спонукальну причину дій і вчинків людини, 

а основу мотиваційної сфери розглядає, як усвідомлення потреб, що 

проявляються у формі інтересів, бажань, прагнень та цілей [6, с. 22]. 

Основою у змісті мотивації вважається наявність спонукальних мотивів. На 

думку дослідників, найбільш прийнятою для впровадження у вищому закладі 

освіти є така структура реалізації мотивів здорового способу життя: 

1. Зосередження на особистісному та соціальному значенні здоров’я і 

здорового способу життя. 

2. Отримання інформації про здоров’я (експрес-оцінка функціонального 

стану й рухових можливостей організму, діагностування психічного стану 

здоров’я. анкетування і тестування для виявлення рівнів соціального, 

особистісного та духовного здоров’я).  

3. Вибір мотивів, усвідомлення потреби в здоровому способі життя. 

4. Вибір рішення (постановка мети). 

Тільки за умови усвідомлення студентською молоддю потреби бути 

здоровим і прагнення досягти цього можна привчити їх виконувати вимоги 

режиму дня й особистої гігієни, додержуватись рухового режиму, стежити за 

діяльністю свого організму. Перед закладом вищої освіти постає завдання 

виховати і підготувати гармонійно розвинених фахівців, здатних до розумової і 

фізичної роботи. Вирішення цього завдання супроводжується необхідністю 

збереження та зміцнення особистого здоров’я студентів вишів [8, c. 162]. 

Постійне оновлення різних сторін суспільного життя вимагає нових 

технологій в організації освіти. Великого значення відіграє освіта у процесі 

становлення особистості у галузі фізичного виховання. Головною метою реформи 

системи фізичного виховання має бути покращення здоров’я людини з 

урахуванням її потреб, мотивів діяльності, інтересів. Здатність студентської 

молоді до самовдосконалення, самовиховання, саморозвитку стає особливо 

значущою. У зв’язку з низькою мотивацією до занять фізичною культурою серед 

сучасної студентської молоді, виникає необхідність пошуку шляхів підвищення 

цієї мотивації і висвітленні досвіду її упровадження в освітньому процесі вищому 

закладі освіти [2, с. 601].  

Науковцями ведеться інтенсивний пошук нових напрямків, форм і методів 

фізкультурно-спортивної роботи у вищому закладі освіти, які б дозволили істотно 

підвищити зацікавленість студентів до фізкультурно-спортивної діяльності, 

забезпечити більш повну й ефективну соціокультурну значимість занять 
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фізичною культурою й спортом. Йдеться перш за все про модернізацію системи 

фізичного виховання на засадах принципів особистісно-орієнтованої 

педагогічної парадигми.  

Принцип індивідуалізації фізичного виховання студентів є одним з головних 

напрямків не тільки у теорії та методиці фізичного виховання, спортивного 

тренування і оздоровчої фізичної культури, а й принципом загальної педагогіки 

[7, c. 47].  

Оптимізація фізкультурно-спортивної роботи у вищому закладі освіти 

повинна базуватися, на думку Г. Іванової, на активізації оздоровчого напрямку 

фізичного виховання студентів. За її міркуванням, потенційні переваги 

оздоровчих занять для досягнення міцного здоров’я та доброї фізичної форми.  

Особистісно-орієнтований підхід у фізичному вихованні базується на таких 

пріоритетних аспектах: 

‒ відповідність індивідуальним особливостям і можливостям кожного 

студента;  

‒ одержання студентами задоволення від занять;  

‒ отримання позитивних перспектив на засадах підтримки індивідуального 

самостійного вдосконалення;  

‒ інтелектуалізація процесу. 

При проведенні занять з фізичного виховання враховується взаємодія 

викладача та студента як необхідна умова гармонійного розвитку особистості. 

Позитивний взаємовплив під час занять сприяє продуктивному вирішенню 

соціально та особистісно вагомих завдань, стимулює розвиток особистості в 

рамках групи та є основою особистісно-орієнтованого педагогічного впливу.  

Висновки та перспективи подальших досліджень.  

1. Особистісно-орієнтований підхід найкращим чином відповідає творчому 

розвитку студентів, оскільки він спрямований на задоволення інтересів і потреб, 

будується з урахуванням у них індивідуальних якостей і відповідає принципам 

гуманістичного напрямку в психології і педагогіці.  

2. З метою формування мотиву до фізичного та духовного 

самовдосконалення студентів необхідно, щоб пропоновані новітні технології 

фізичного виховання застосовувалися не тільки в освітньому просторі 

навчального закладу, а й у позанавчальний час. Це дозволило б реалізувати 

інтереси та потребу студентів до регулярних занять з фізичного виховання. 

3. Важливо скерувати студентів на опанування системою 

загальнотеоретичних, спеціальних і методичних знань із використанням фізичної 

культури у виховній роботі з подальшим їх використанням за фахом. 

Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо в корегуванні процесу 

фізичного виховання у вищому закладі освіти з використанням мотиваційно-

ціннісних пріоритетів, тим самим підвищуючи його ефективність.  
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Анотація. У статті розглядаються теоретичні аспекти формування 

особистого здоров’я студентів у вищих медичних закладах засобами фізичної 

культури. В організації фізичного виховання у вищих освітніх закладах є багато 

невирішених завдань, котрі пов’язані з недостатньою кількістю годин із 

фізичного виховання, погіршенням стану здоров’я та фізичної підготовленості, 

заниженою мотивацією до занять фізичною культурою й спортом студентської 

молоді, низьким рівнем культури ставлення до власного здоров’я. Часткове 

розв’язання завдань оздоровлення, убачається в збільшенні рухової активності 

студентів за допомогою впровадження інноваційних технологій і методик занять 
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із фізичного виховання в освітньо-виховний процес, для підвищення грамотності 

та обізнаності студента з питань здоров’я, фізичної культури й спорту. 

Ключові слова: особисте здоров’я, студентська молодь, вища освіта, фізична 

культура, особистість, рухова активність, фізкультурно-оздоровчі технології.  

 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты 

формирования личного здоровья студентов в высших медицинских учебных 

средствами физической культуры. В организации физического воспитания в 

высших учебных заведениях есть много нерешенных задач, которые связаны с 

недостаточным количеством часов по физическому воспитанию, ухудшением 

состояния здоровья и физической подготовленности, заниженной мотивацией к 

занятиям физической культурой и спортом студенческой молодежи, низким 

уровнем культуры отношения к собственного здоровья. Частичное решение задач 

оздоровления, усматривается в увеличении двигательной активности студентов 

посредством внедрения инновационных технологий и методик занятий по 

физическому воспитанию в образовательно-воспитательный процесс, для 

повышения грамотности и осведомленности студента по вопросам здоровья, 

физической культуры и спорта. 

Ключевые слова: личное здоровье, студенты, высшее образование, 

физическая культура, личность, двигательная активность, инновационные 

технологии. 

 

Abstract. The article deals with the theoretical aspects of the formation of 

students' personal health in higher education institutions by means of physical culture. 

Modern approach to formation of personal health of students of higher medical 

institutions by means of physical culture on the basis of theoretical analysis, 

generalizations and systematization is proposed.  

The relevance of the chosen topic of the study is determined by objective need of 

the society in the strengthening and preservation of health of younger generation and 

growing demand for specialists in the field of medicine who can successfully carry out 

their professional activities at the international labour market through effective quality 

of training. 

There are many unanswered tasks in the organization of physical education in 

higher education institutions, which are related to insufficient hours of physical 

education, deterioration of health and physical fitness, low motivation for physical 

education and sports of student youth, low level of attitude towards own health. Partial 

solution to the problems of health improvement is seen in the increase of students' 

physical activity through the introduction of innovative technologies and
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methods of physical education lessons in the educational process, to increase the 

literacy and awareness of the student in health, physical culture and sports. 

Key words: personal health, student youth, higher education, physical education, 

personality, motor activity, innovative technologies. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Інтегральним показником 

соціально-економічного і духовного розвитку суспільства є стан здоров’я нації, 

тому його збереження та зміцнення має пріоритетне значення. Здоров’я нації в 

наш час розглядається як показник цивілізованості держави. Саме тому державна 

політика щодо здорового способу життя формується цілеспрямовано і 

послідовно. Вона регламентується Законом України «Про вищу освіту» (2017), 

Законом України «Про фізичну культуру та спорт» (2015), Національною 

доктриною розвитку фізичної культури і спорту (2016), Національною стратегією 

«Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» (2016), 

Національною стратегією розвитку освіти в Україні (2013), та програмами: 

Державною Цільовою комплексною програмою «Фізичне виховання – здоров’я 

нації», Державною Цільовою соціальною програмою розвитку фізичної культури 

і спорту на період до 2020 року, спрямованими на пропаганду здорового способу 

життя дітей та молоді [8, с. 323]. 

Постає необхідність розробки і запровадження конкретних дій, спрямованих 

на необхідність підвищення ефективності процесу фізичного виховання студентів 

вищих медичних закладів, який має реалізовуватись переважно за умов 

збереження і зміцнення особистого здоров’я студентів, завдяки впровадженню 

інноваційних фізкультурно-оздоровчих підходів навчання з урахуванням їх 

майбутньої професійної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. Проблеми здоров’я і здорового способу життя 

дітей та молоді, а також забезпечення умов їх оптимізації стали предметом 

дослідження філософів, медиків, психологів, педагогів. Так, питання гармонізації 

фізичного і духовного розвитку людини привертало увагу ще стародавніх 

філософів Авіцена, Гіппократа, пізніше знайшло розвиток у творах вітчизняних 

Г. Ващенка, П. Лесгафта, А. Макаренка, Г. Сковороди, В. Сухомлинського, 

К. Ушинського та зарубіжних Я. Коменського, Дж. Локк, Й. Песталоцці 

педагогів-класиків.  

Теоретико-методологічні засади означеної проблеми сформульовано у 

працях сучасних дослідників І. Бехa, А. Здравомисловa, Н. Смірнова, 

В. Оржеховської, Л. Сущенка та інші.  

На думку науковців зменшення дефіциту рухової активності відіграє 

важливу роль у забезпеченні здоров’я студентської молоді, але по різному, а саме: 

зростанні шкідливих звичок, відсутності бажання займатися фізичною 

культурою, погіршення стану навколишнього середовища, умов праці, побуту й 
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відпочинку Проблема полягає в тому, щоб активізувати позитивний вплив 

факторів, які зміцнюють здоров’я, і нейтралізувати вплив тих факторів, які його 

погіршують.  

Проте, детальнішому аналізу потребує активізація пошуку сучасних 

трендових інноваційних фізкультурно-оздоровчих підходів з огляду на 

євроінтеграційні процеси, які застосовуються як засіб оздоровлення студентів. 

Мета статті – теоретично обґрунтувати сутність формування особистого 

здоров’я студентів медичних вишів засобами фізичної культури. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:  

‒ проаналізувати теоретичні положення, розкрити зміст ключових понять 

дослідження обраної проблеми у науково-педагогічній літературі; 

‒ визначити існуючий рівень мотивації майбутніх лікарів до занять 

фізичного виховання студентів медичних вишів з урахуванням їх особистого 

здоров’я; 

‒ з’ясувати зміст й особливості організації позанавчальної роботи та 

доцільність впровадження інноваційних фізкультурно-оздоровчих підходів до 

формування особистого здоров’я. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз науково-дослідних робіт 

А. Ляховича, О. Петришина, Д. Пятницької, В. Радзієвського, Л. Сущенкa, 

С. Собка, А. Турчака, І. Шостака, В. Язловецького дає змогу стверджувати, що 

останнім часом збільшується контингент молодих людей, які належать до 

спеціальних медичних груп вже на початку навчання у вишах. Згідно з даними 

вчених, здоров’я людини більш ніж на 50 % зумовлено її способом життя, близько 

40 % – соціальними і природними умовами, а також генетичною спадкоємністю, 

і лише 10 % залежить від медичного обслуговування [4, с. 318]. 

Досить гострою і актуальною залишається проблема розвитку фізично 

активної, гармонійно розвиненої особистості студентів вишів, формування її 

здорового способу життя, протидія шкідливим звичкам, дефіциту рухової 

активності, зниженню імунітету, а у зв’язку з цим – захворюванням. Зазначені 

явища зберігають стійку тенденцію, що обумовлюється протиріччям між 

декларативним та реальним ставленням до фізичної культури, що в першу чергу 

відбивається на стані здоров’я, фізичній підготовці студентської молоді, їхніх 

ціннісних орієнтаціях, ставленні до власного фізичного та психічного 

благополуччя і, врешті – решт, на майбутній життєдіяльності [6, с. 144].  

На думку Б. Шиян переважна більшість випускників вищих закладів освіти 

фізично не здатна виконувати професійні обов’язки з необхідною якістю й 

інтенсивністю, завдяки низькому рівню показників фізичного розвитку, фізичної 

підготовленості та працездатності студентів. Внаслідок цього, знижується 

працездатний потенціал молоді, від якого залежить соціальне й економічне 

благополуччя України. У зв’язку з цим одним із найважливіших завдань 

фізичного виховання у виші є зміцнення стану особистого здоров’я, підвищення 
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рівня фізичної підготовленості та фізичного стану особистості через її залучення 

до здорового способу життя [9, с. 1].  

Так, С. Канішевський зазначає: «У чинній системі фізичного виховання 

студентів використовують три рівні організації занять різного ступеня 

регламентації: 

– академічний (обов’язкові заняття у сітці навчального закладу);  

– факультативний (самодіяльні заняття у секціях, клубах за інтересом);  

– самостійний (індивідуальні й групові заняття спортивного чи 

фізкультурно-кондиційного характеру), спортивно-ігрові заняття за вільним 

характером, змагальні форми організації занять, туристичні походи, «малі» 

форми занять та ін. [3, с. 59].  

Збереження і зміцнення здоров’я залежить від конкретної особистості та від 

того способу життя, який вона собі обрала. На думку Ю. Бойко, Україні ще треба 

докласти багато зусиль, аби на її теренах зросла здорова нація [2, с. 14].  

Г. Соловйов вважає, що до основних завдань розвитку особистого здоров’я 

студентів належать: забезпечення цінності здоров’я; формування мотивації до 

підвищення рівня здоров’я; сприяння потрібним руховим навичкам й умінням, 

сучасним способам оздоровлення; формування стилю життя, що забезпечує 

саморозвиток здоров’я [7, с. 34]. 

Значимості набуває готовність до формування особистого здоров’я у студентів 

саме вищих медичних закладів, оскільки майбутні медичні працівники у вишах 

здобувають одну з найскладніших та найбільш ринкових професій. У перспективі 

вони повинні мати достатній рівень фізичної підготовленості, адже майбутня 

професія пов’язана з нічними викликами, роботою у вихідні дні або взагалі без 

них, з постійним пересуванням на достатньо великі відстані в несприятливих 

умовах, участю в ліквідації надзвичайних ситуацій [10, с. 3].  

Актуальною в цьому контексті є проблема набуття майбутніми медичними 

працівниками професійних знань, умінь і навичок з метою формування 

пріоритету особистого здоров’я, що має посідати одне з чільних місць у їх 

майбутній професійній діяльності. Зміст професійної підготовки фахівців 

медичного профілю визначається ґрунтовними знаннями та вміннями 

застосовувати їх в практичній діяльності, добре розвиненими значущими 

особистісними якостями та достатнім рівнем сформованості особистого здоров’я. 

Значний відсоток студентів віддають перевагу заняттям фізкультурно-

оздоровчої направленості. Тому перспективним кроком у вирішенні цієї 

проблеми є використання у процесі формування особистого здоров’я студентів 

вищих медичних закладів популярних видів рухової активності, залучення 

студентів до позааудиторних занять, які можна проводити в різноманітних 

організаційних формах і які можуть мати певні переваги щодо стимулювання 

активності студентів у досягненні оздоровчої мети, а також використання
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 інноваційних фізкультурно-оздоровчих підходів, сучасних видів рухової 

діяльності, які спонукають студентів до занять фізичними вправами [5, с. 1].  

Принцип оздоровчої спрямованості фізичного виховання конкретизується 

у фізкультурно-оздоровчих технологіях, які в даний час активно розвиваються. 

Основними напрямками впровадження фізичної культури є фізкультурно-

оздоровча діяльність, фізичне виховання та розвиток масового фізкультурно-

спортивного руху. Масова фізична культура як складне функціональне явище в 

житті вишів виконує оздоровче, виховне і освітнє завдання. Збереження і 

зміцнення здоров’я людини, підвищення рівня його фізичної підготовки і 

працездатності, продовження творчої активності – найважливіша соціальна 

задача. У студентів має виховуватися відповідальне ставлення до свого здоров’я, 

усвідомлення розуміння необхідності у руховій активності в режимі кожного дня. 

Масова фізична культура широко використовується як засіб охорони і зміцнення 

здоров’я студентської молоді, є дієвим засобом боротьби з гіподинамією в умовах 

автоматизації і комплексної комп’ютеризації сучасного виробництва, засобом 

профілактики різних захворювань [1, c. 126]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 

активний прояв студентів у фізкультурно-оздоровчій діяльності – необхідна 

умова гармонійного розвитку особистості, що набуває якості цілеспрямованого 

впливу на конкретну людину згідно її потреб. У кожного студента необхідно 

формувати дбайливе ставлення до власного здоров’я та фізичної кондиційності, 

комплексно розвивати фізичні й психічні якості, сприяти активному і творчому 

використанню засобів фізичної культури в організації здорового способу життя 

майбутніх лікарів.  

Перспективи подальших досліджень мають практичну цінність з метою 

розроблення здоров’язбережувальних технологій для студентської молоді.  
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Анотація. У статті розглянуті теоретичні основи здоров’я молодого 

покоління українців, наведено характеристику стану сформованості здорового 

образу життя у сучасної молоді. Доведені складові фізичного та психічного 

здоров’я молоді та чинники, що на них впливають. Простежено елементи, що 

характеризують стан сформованості здорового образу життя у сучасної молоді. 

Ключові слова: молодь, здоров’я, психічне здоров’я, фізичне здоров’я, 

здоровий спосіб життя. 

 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы здоровья молодого 

поколения украинцев, приведена характеристика состояния сформированности 

здорового образа жизни у современной молодежи. Доказаны составляющие 

физического и психического здоровья молодежи и факторы, на них влияющие. 

Прослежено элементы, характеризующие состояние сформированности 

здорового образа жизни у современной молодежи. 

Ключевые слова: молодежь, здоровье, психическое здоровье, физическое 

здоровье, здоровый образ жизни. 
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Annotation. The article discusses the theoretical foundations of health of the 

young generation of Ukrainians, describes the state of formation of healthy lifestyle in 

modern youth. The components of physical and mental health of young people and the 

factors that influence them have been proven. The elements characterizing the state of 

healthy lifestyle formation in modern youth have been traced. 

Key words: youth, health, mental health, physical health, healthy lifestyles. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасному суспільстві 

проблеми формування потреби сучасної молоді ЗВО у здоровому способі життя 

посідають ключові позиції, оскільки сучасна молодь основний резерв і значна 

частина трудових ресурсів народного господарства, а стан здоров’я сучасної 

молоді сьогодні – це суспільне здоров’я, здоров’я нації через 10, 20, 30 років. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. Питаннями фізичної підготовки та здорового 

способу життя сучасної молоді різних професій і спеціальностей займалися 

вітчизняні та зарубіжні фахівці, зокрема, Л.П. Матвеєв, О.Д.Новіков, 

В.А. Головін, В.А. Масляков, А.В. Коробков, Е.А. Пірогов, С.А. Душанін, 

Л.Я. Іващенко, В.І. Ільініч, В.А, Кабачков, С.А. Полієвський, А.А. Александров, 

Р.Т. Раєвський В.І. Філінков, В.М. Заціорський, А.М. Максименко, 

С.В. Янанисом, В.Д. Мазниченко, А.М. Шлеміна. У своїх роботах автори 

розглядають взаємозв’язок фізичної культури і спорту в режимі навчальної праці, 

побуту і відпочинку сучасної молоді. 

Дослідники приділяють значну увагу особливостям методики проведення 

навчальних занять з фізичного виховання, формуванню мотиваційних передумов 

до самостійних систематичних занять фізичним вихованням, розвитку базових 

фізичних якостей, практичних умінь і навичок, необхідних для подальшої 

продуктивної роботи протягом життя. 

Мета дослідження. На основі теоретичних джерел та проведених 

досліджень розглянути теоретичні аспекти стану сформованості здорового 

способу життя сучасної молоді. 

Завдання дослідження. Узагальнення, систематизація відомостей, що 

стосується питання стану сформованості здорового способу життя сучасної 

молоді та розкрити чинники, фактори, що зумовлюють порушення стану 

сформованості здорового способу життя сучасної молоді. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Впродовж останніх років все більшої актуальності набуває проблема 

афективних психотичних, соматофорних та невротичних розладів, пов’язаних із 

стресом.   
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Безперечно, ця група патологій динамічно відображає соціально-

економічний рівень суспільного життя, та є індикатором суспільних криз, 

добробуту, психічного здоров’я, духовності та психологічного комфорту 

населення в цілому та молоді зокрема. 

Ще на початку ХХ століття Мюллер-Лієр у своїй роботі «Соціологія 

страждання» обґрунтував соціологічні закономірності страждань особистості, 

народу, нації, людства, наголошуючи на тому, що саме вони лежать в основі 

кризових станів. А в кінці ХХ століття дослідження 15 економічно найбільш 

розвинутих країн, переконливо показали катастрофічний ріст соціально 

детермінованих психічних та поведінкових розладів [Юрьєва Л.Н.]. 

Такі мікросоціальні фактори, як ментальність населення, що формується 

протягом кількох поколінь, морально-етичні установки та ідеали впливають на 

розвиток кризових станів. Докорінна, нав’язана ззовні зміна національної 

свідомості носить характер хронічної психотравми і поступово погіршує 

психологічний стан населення в цілому, що є підґрунтям для розвитку 

психологічних та поведінкових розладів. 

Психологічна дезадаптація, спричинена соціальними потрясіннями 

називається «кризою ідентичності». Людина втрачає відчуття самої себе як 

особистості, яка здатна прийняти роль, що приписує їй суспільство на певному 

етапі своєї історії, адаптуватися до неї. 

Під час радикальних соціальних перетворень загострюється проблема 

аномії, пов’язана з пошуком нових цінностей. Сьогодні під аномією розуміють 

конфлікт, викликаний невідповідністю задекларованих соціальних норм, 

цінностей, ідеалів та дійсністю, а також комплекс переживань людини, 

викликаний несумісністю найважливіших для людини внутрішніх установок з 

вимогами повсякденного життя. За дослідженнями американського соціолога Лео 

Строула, існує типовий психологічний портрет людей, які стали жертвами 

соціальної аномії: відсутність сенсу життя, переживання втрати, непотрібності, 

приреченості.  

Згідно проведеного дослідження щодо афективної та невротичної патології 

по Вінницькій області за період від 1999 року по 2005 рік відбулося поступове 

зниження показників (Рис.1).   



96 

 

 
Рис. 1. Динаміка різних видів розладів, пов’язаних зі стресом у Вінницькій 

області (на 100 тис.)  

 

Україна – країна, що пройшла пострадянську кризу. Дані соціологічних 

досліджень 80-90-х років свідчать про підвищення тривожності, песимістичних 

установок, «екзистенційного вакууму», соціальної нереалізації та втрати 

перспективи у більшості респондентів. Стабільне поступове зниження 

показників може пояснюватися тим, що на даному етапі пострадянські країни 

знаходяться на шляху виходу з соціальної, політичної та економічної кризи, та 

шляхом спроб і помилок обирають актуальні цінності та загальну спрямованість. 

Такий пошук заповнює «екзистенційний вакуум» і призводить до зниження 

зоогенних неврозів. 

Проте ситуація залишається загрозливою через постійний ріст депресивних 

розладів, тривожності та астенії в розглянутій групі патологій, особливо у молоді. 

Посткризові проблеми у суспільстві негативно вплинули на формування 

здорової, гармонійної особистості. Зниження рівня життя примусило батьків 

звернути увагу і докласти зусиль не на виховання дитини, а на виживання. За 

статистичними даними, школярі більше часу проводять перед телеекранами, ніж 

у школі. Психіка дітей спотворюється до такого стану, що це часто призводить 

до здійснення суїциду. 

Згідно досліджень І. Беха, на Україні приходить до першого класу 33% 

здорових дітей, а випускається здоровими 6-9%. Серед учнів загальноосвітніх 

шкіл 33% дітей мають певну професійну непридатність. 

Одним із елементів, що характеризують стан сформованості здорового 

образу життя у сучасної молоді, є тривожність. 

У психоаналізі тривожність розглядається як невирішений конфлікт між 

структурними елементами особистості. Це може бути конфлікт між

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Уперше в житті встановлений 
діагноз

Перебуває під наглядом



97 

 

несвідомими потягами та репресивними нормами; між різними потягами, що 

прагнуть заволодіти центром уваги особистості; між уявним світом та досвідом 

реального світу; між прагненням до величі, досконалості та досвідом власної 

нікчемності і недосконалості; між бажанням бути прийнятим людьми, 

суспільством., Всесвітом та досвідом відторгнення; між волею бути і тим 

нестерпним тягарем буття, яке викликає явне чи приховане бажання не бути. 

Основними наслідками тривожності є: формування соматофорних розладів, 

неможливість само актуалізації, порушення соціальної адаптації тощо. 

Особливої уваги потребують побічні розлади як наслідок тривожності. На 

думку П. Тіліха, страх виникає в результаті тривоги, через відсутність об’єкта. 

Подолати його може лише мужність. Для юнацтва джерелом хвилювання 

виступають соціальні мотиви. 

За результатами тестування 400 студентів Вінницького медичного коледжу 

можемо вивести критерії страху та хвилювання молоді: 

- Страх публічних виступів (60%); 

- Думка оточуючих, інших (45%); 

- Хвилювання через розлуку з рідними місцями (42%); 

- Страх публічних заходів (31%); 

- Страх самотніх поїздок (29%); 

- Страх смерті (21%); 

- Страх втратити контроль над собою та ситуацією (17%); 

- Страх натовпу, публічних місць, обмеженого простору (15%);страх 

вживання їжі перед іншими (14%). 

Отже, проведене тестування показало, що 67% мають високий рівень 

тривожності, у 41 % студентів фіксується виражена психічна напруга. 

Наступним складником, що характеризує стан сформованості здорового 

образу життя у сучасної молоді, є астенія, яка вважається тягарем сучасного 

суспільства. 

Нині усе більшу увагу привертає синдром хронічної втоми, в основі якого 

лежить астенія. 

Причинами виникнення астенії є соціальні фактори: Реакція організму на 

шалений ритм життя, фізичні, розумові та емоційні перевантаження, 

невпорядкованість побуту тощо. 

У патогенезі астенії основним є «перевантаження» активуючої ретикулярної 

формації – основного регулятора поведінки людини та її енергетичних ресурсів, 

а також десинхроноз. 

Астенічний синдром не минає без наслідків. Астенія пригнічує опірність 

організму, знижує працездатність, погіршує якість життя, сприяє виникненню 

соматоформної патології, є основою для розвитку невротичних розладів. 

Велике значення для стану сформованості здорового образу життя у 

сучасної молоді має проблема депресії.   
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Останнім часом все частіше депресивні розлади спостерігаються у молоді. 

Ознаками депресії у молоді є: знижений, тужливий настрій; втрата самоповаги та 

впевненості у собі; відчуття провини; втрата цікавості до життя та почуття 

радості; думки про самогубство. 

Основним з аспектів, що негативно позначається на психофізичному стані 

молоді, є тенденція зниження рухової активності.  

Сьогодні молодь не відзначається міцним здоров’ям. Більше половини 

сучасної молоді має відхилення в стані здоров’я. Ці порушення спостерігаються 

на рівні функціональних систем, дефектів опорно-рухового апарату, захворювань 

нервової системи тощо. Багато з сучасної молоді страждають на серйозні 

хронічні захворювання, які ускладнюють процес їх адаптації до фізичних та 

розумових навантажень. 

В якості чинників, які визначають стан здоров’я сучасної молоді, є: 

«природне середовище», зусилля самої людини, умови життя, спадкові чинники, 

шкідливі звички.  

Виділяють наступні фактори, що визначають ризик для здоров’я сучасної 

молоді: 

- Спосіб життя – шкідливі умов праці, погані матеріально-побутові умови, 

стресові ситуації, гіподинамія, самотність, низький освітній та культурний 

рівень, надмірно високий рівень урбанізації, незбалансоване харчування, 

куріння, зловживання алкоголем та ліками тощо; 

- Генетика, біологія людини – схильність до спадкових і дегенеративних 

хвороб; 

- Зовнішнє середовище, природно-кліматичні умови – забруднення повітря, 

води і ґрунту, різка зміна атмосферних явищ, підвищені магнітні та інші 

випромінювання;  

- Охорона здоров’я – неефективність особистих гігієнічних і громадських 

профілактичних заходів, низька якість медичної допомоги, несвоєчасність її 

надання. 

В якості чинників, які впливають на турботу про своє здоров’я, сучасної 

молоді відмічаються наступні: бажання бути сильним, виховання, погіршення 

здоров’я, приклад оточення.  

Молоді люди не завжди володіють необхідними знаннями та 

переконаннями, щоб свідомо вибирати здоровий спосіб життя. Іноді їм 

заважають шкідливі для здорового способу життя традиції та звички.  

Складником стану сформованості здорового образу життя у сучасної молоді 

є стан фізичного розвитку молоді. Фізичне виховання є складовою частиною 

загальноосвітньої системи виховання молоді і прилучає молодих людей до 

культури через рухову активність у всіх формах, відіграє вирішальну роль у 

формуванні індивідуальності молодих людей [4, с.80].   
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Основними завданнями фізичного виховання є: 

1. Вдосконалення фізичного розвитку. 

2. Вдосконалення розвитку функціональних систем організму: серцево-

судинної, дихальної, нервової (центральної, вегетативної і 

периферичної), ендокринної, травної та ін. 

3. Профілактика захворювань, зміцнення і збереження здоров’я, 

продовження життя, відновлення після навчальної і трудової діяльності. 

4. Вдосконалення розвитку фізичних якостей: швидкості, витривалості, 

сили, координації рухів, гнучкості і їх поєднань. 

5. Оволодіння і вдосконалення рухових умінь і навичок, які необхідні для 

природного життя і професійної діяльності. 

6. Оволодіння знаннями в галузі фізичної культури, здатності до 

самостійного використання засобів і методів фізичного виховання для 

зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення. 

7. Формування морально-етичних, естетичних і етичних, патріотичних 

норм сучасної культурної людини на основі загальнолюдських цінностей 

[1, с.20].  

Фізичні заняття – це один з основних способів підтримки у задовільній 

формі і здоров’я. 

Серед різних заходів підвищення працездатності, зниження стомлюваності і 

профілактики відхилень у стані здоров’я однією з найбільш ефективних 

вважають фізичну підготовку. 

Процес формування у сучасної молоді ставлення до здорового способу 

життя як професійної цінності включає в себе три етапи: мотиваційно-

інформаційний, оцінний, діяльнісно-практичний. Логіка процесу визначає 

механізм засвоєння особистістю цінностей «усвідомлення – осмислення – 

прийняття», що припускає оцінку і вибір молодою людиною значущих цінностей 

і проектування на цій основі майбутньої професійної діяльності. Відбувається 

послідовне формування досліджуваного особистісного утворення відповідно 

рівням його прояву. 

Проблема формування здорового способу життя серед сучасної молоді 

залишається актуальною і вимагає негайного вирішення засобами освіти, самою 

молоддю, реалізацією стратегії, яка буде орієнтована на здоровий спосіб життя 

молодого покоління. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Сучасний стан 

здоров’я української молоді та загальна демографічна ситуація в суспільстві 

свідчать, що існує реальна потреба в розвитку культури здорового способу життя 

різних груп населення нашої країни, в першу чергу – підростаючого покоління. 

У характеристиці стану сформованості здорового образу життя у сучасної 

молоді виокремлюються певні проблеми, зокрема тривожність, депресія, 
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малорухомий спосіб життя, спосіб життя, генетичні особливості, зовнішнє 

середовище та інші. 

Формування здорового способу життя, виховання здорових, всебічно 

розвинених, патріотично налаштованих молодих громадян має стати державним 

пріоритетом, 

Одним із важливих напрямів соціального виховання молодого покоління 

країни є формування здорового способу життя та і профілактика негативних 

явищ у молодіжному середовищі. 
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особенности личности и др. 

Ключевые слова: фехтование, техническая подготовка, тактическая 
подготовка, спортивная тренировка, начальный этап. 

 
Анотація. У статті розглянуті теоретичні основи технічної і тактичної 

підготовки у фехтуванні, які є основними складовими тренувального процесу на 
всіх етапах багаторічної підготовки. На початковому етапі формуються техніко-
тактичні знання, вміння і навички, які дають передумови до прояву таких 
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психічних процесів спортсмена як: сприйняття, ідеомоторні подання, мислення, 
пам'ять, рухові реакції, індивідуально-психологічні особливості особистості та 
ін. 

Ключові слова: фехтування, технічна підготовка, тактична підготовка, 
спортивне тренування, початковий етап.  

 

Abstract. The article discusses theoretical basis of technical and tactical training 

in fencing, which are basic components of the training process at all stages of multi-

year training. Technical and tactical knowledge, skills and abilities are formed at an 

early stage and can be a source of manifestation of such mental process as perception, 

ideomotor response, thinking, memory, motor responses, individual psychological 

personality characteristics etc. 

Key words: fencing, technical training, tactical training, workout, early stage. 

 

Постановка проблемы в общем виде. В современном фехтовании все чаще 

происходят значительные изменения в области правил проведения соревнований, 

правил фехтования и судейства. Эти изменения оказывают значительное влияние 

на методику обучения фехтованию и ставят задачу разработки оптимальных 

тренировочных программ, обеспечивающих развитие основных физических 

качеств. 

Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато 

решение проблемы. Техническая и тактическая подготовка фехтовальщиков на 

различных этапах спортивной тренировки, в том числе и на начальном этапе, 

рассматривались в трудах специалистов по фехтованию А.В. Бакум, В. Г. Войтов, 

И. А. Кабанова, Э. Д. Сладков, М. А. Г.Д. Рыдник, А.В. Стукалин, Тышлер, Д. А. 

Тышлер [1,2,4,6,7,8,9] и других. Не смотря на то, что многие труды этих авторов 

публиковались более 20 лет назад, проблемы в улучшении обучения, закрепления 

и совершенствования технико-тактической подготовки актуальна по сей день. 

Например, А. В. Бакум [1] в своем диссертационном исследовании провел 

сравнительный анализ характеристик кинематической структуры техники 

выполнения боевых действий рапиристами разной квалификации, что позволило 

выявить различия в самой структуре движений оружия, биозвеньев спортсмена, 

а так же различия в пространственных, временных и пространственно-временных 

характеристиках движения тела спортсмена. Для получения данных 

использовалась аппаратура «Qualisys» - оптико-электронная система 

регистрации и анализа движений. Так же Гамалий В.В. и Шевчук Е.Н. в своей 

статье [3] определяя особенности процесса совершенствования технико-

тактического мастерства спортсменов на разных этапах многолетней подготовки 

пришли к тому, что программа совершенствования техники двигательных 

действий спортсменов должна
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строиться на объективных количественных моделях базовых механизмов 

технических действий ведущих спортсменов. 

Цель исследования. Рассмотреть теоретические аспекты технической и 

тактической подготовки в фехтовании на начальном этапе спортивной 

тренировки на основе литературных источников. 

Задачи исследования. Обобщение данных литературных источников 

касающихся технической и тактической подготовки фехтовальщиков на 

начальном этапе спортивной тренировки.  

Изложение основного материала исследования. Система многолетней 

подготовки спортсменов фехтовальщиков рассчитана на то, что дети начинают 

заниматься спортом с 8-10 лет. Если следовать этой системе, то переход к этапу 

спортивного совершенствования требует не менее 6-7 лет систематической 

тренировки [5]. 

Таким образом, система многолетней подготовки предполагает 5 этапов: 

- этап начальной подготовки (продолжительность не менее двух лет); 

- этап начальной спортивной специализации (продолжительность два года); 

- этап углубленной тренировки в избранном виде оружия 

(продолжительность 2-3 года); 

- этап спортивного совершенствования (продолжительность 2-3 года); 

- этап сохранения спортивных достижений. 

Следует учитывать, что возрастной диапазон начинающих фехтовальщиков 

может варьироваться от 6 до 13 лет и важным условием на начальном этапе 

спортивной подготовки будет индивидуальный подход к каждому ребенку в 

зависимости от пола, возраста, антропометрических данных, от исходного 

уровня физических и психических данных, от специфических возрастных 

особенностей. 

Дети 6-7 лет плохо усваивают словесную информацию так как процессы 

возбуждения преобладают над процессами торможения, но лучше усваивают 

зрительное представление информации, особенно если она дается на фоне 

повышенной информационной заинтересованности. Однако, при формировании 

основ технических умений необходимо снизить уровень эмоционального 

возбуждения. Запоминание в этот возрастной период происходит 

преимущественно за счет механических повторений с максимально упрощенным 

анализом ситуаций и событий. Важно помнить, что выполнение монотонной 

работы требующей концентрации внимания, например передвижения в 

фехтовальной стойке, быстро приводит к утомлению. Поэтому такую работу 

нужно дозировать и совмещать с подвижными играми. Так же следует учитывать, 

что при нахождении в условиях выбора дети часто теряются.   
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Дети 8-10 лет отличаются значительными изменениями в моторной сфере, 

появляется сила и точность движений. Хоть внимание все еще не устойчиво, на 

непродолжительное время можно добиться определенной концентрации. В этот 

возрастной период можно смело обучать выполнению мелких движений, таких 

как: переводы, круговые движения оружием и др., таким образом, можно делать 

акцент на точность завершения движения, однако преимущество в 

тренировочном процессе необходимо отдавать игровой деятельности. 

Дети 11-13 лет отличаются координацией и быстротой движений. Они 

способны точно дифференцировать усилия при выполнении двигательных 

действий, эта способность лежит в основе формирования базовой техники 

фехтовальщика. Избирательно и целенаправленно воспринимают информацию и 

самостоятельно принимают решения. 

Следует принимать во внимание и такое понятие, как сенситивный период 

развития физических качеств. Сенситивный период — это ограниченный 

промежуток времени развития, в течение которого человек отличается большей 

восприимчивостью конкретных сигналов, чем в другие периоды жизни [10]. 

Известно, что последовательность и смена сенситивных периодов развития 

психомоторных качеств заключается в следующем: 

- для успешной организации всей двигательной деятельности человека, 

создаются предпосылки для развития координационных способностей. 

Сенситивный период приходится на возраст 4-5 лет; 

- в возрасте 8-10 лет интенсивно развиваются различные формы быстроты 

(частота движений, быстрота одиночного движения и простого двигательного 

реагирования), для этого возраста характерно усвоение двигательной и 

ритмической структуры движения; 

- в возрасте 10 лет, при согласовании ритмических, скоростно-силовых и 

координационных компонентов, начинают формироваться способности к 

формированию техники сложно-координационных и спортивных упражнений; 

- в возрасте 10-14 лет у фехтовальщиков наблюдается значительный рост 

показателей выносливости и физической работоспособности, хотя выносливость, 

как способность длительное время выдерживать нервно-психические и 

физические нагрузки не снижая качества выполняемой работы, характеризуется 

более поздним сенситивным периодом развития. 

Учитывая все возрастные особенности, основой обучения на начальном 

этапе специализации, с учетом специфики избранного вида оружия, выступает 

изучение техники выполнения основных приемов фехтования. С овладением 

технических основ целесообразно формировать начальные тактические умения. 

По мере совершенствования технической составляющей фехтовальщиков 

доминирующей подготовкой выступает тактическая. Постепенно формируется 

тактическое мышление что способствует эффективному решению задач 

соревновательной деятельности, предугадывании предстоящих действий
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соперника во время боя. Но без соответствующей физической и психологической 

готовности выполнение разнообразных технических и тактических приемов 

невозможно, поэтому важной составляющей спортивной подготовки являются: 

ОФП, подвижные и спортивные игры и пр. 

Следует помнить, что излишняя тщательность в отработке приемов при 

обучении неизбежно приведет к неоправданной задержке в формировании 

тактических способностей и боевых качеств, являющихся обязательными 

предпосылками для роста спортивного мастерства [10]. 

В практике подготовки фехтовальщиков различного возраста и 

квалификации в настоящее время четко выделились семь форм организации 

занятий, среди которых: групповой урок, боевая практика, индивидуальный урок, 

занятия по теоретической и физической подготовке, контрольные и официальные 

соревнования [8] . 

Групповой урок – основная форма проведения учебно-воспитательной и 

тренировочной работы с юными фехтовальщиками. Включает в себя различные 

упражнения, прежде всего, с партнером и имеет наибольший положительный 

эффект при занятиях в группе от 6 человек. 

Боевая практика — тренировочное занятие богатое сериями поединков 

которые формируют функциональную подготовленность фехтовальщиков. 

Индивидуальный урок — самостоятельная форма организации 

тренировочного процесса, включающая все необходимые методы воздействия на 

процесс формирования состава средств ведения поединка и его 

индивидуализацию, воспитание морально-психологических установок и 

технико-тактическую подготовку. 

Занятия по теоретической подготовке — как правило, включает разбор 

тактики ведения поединков предстоящих противников в боевых действиях. 

Рационален анализ эффективности используемых методов и средств проведения 

учебного процесса. 

Занятия по физической подготовке — распространены на всех этапах 

годичного цикла. У юных фехтовальщиков широкое использование занятий 

приходится в основном на летний период или имеет место в условиях сбора. 

Контрольные соревнования — составная часть тренировочного процесса, 

реализует частные эффекты воздействия средств и методов спортивной 

тренировки. 

Официальные соревнования — используются как основной способ 

диагностики подготовленности, объективизации процесса отбора. 

В различных сочетаниях, все эти формы организации занятий (кроме 

официальных соревнований), могут являться составной частью содержания 

группового урока и использоваться в тренировочном процессе самостоятельно, 

не зависимо друг от друга.   
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Выводы и перспективы дальнейших исследований. Исходя из 

вышеизложенного, важным моментом в формировании технико – тактических 

действий на начальном этапе спортивной подготовки является учет всех 

особенностей занимающихся, а именно: пол, возраст, антропометрические 

данные, исходный уровень физических и психических данных, специфические 

возрастные особенности. Это дает основание для экспериментального 

исследования всех составляющих данного возрастного контингента. Так же на 

результат будет влиять наличие достойной спортивной базы с необходимым 

техническим оснащением и инвентарем. 
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PREVENTION AND CORRECTION DEVIANT BEHAVIOR NEFORMALS 

ENVIRONMENT BY MEANS OF PHYSICAL CULTURE 

 

Аннотация. Статья посвящена обоснованию необходимости 

профилактики и коррекции девиантного поведения неформалов средствами 

физической культуры. Проанализировано, как с помощью досуговой 

деятельности физкультурной направленности можно привлечь неформала к 

просоциальной группе. Доказано, что физическая культура и спорт являются 

эффективным средством физического развития подростка и благоприятно 

влияют на его социальную активность, положение в обществе, трудовую 

деятельность и нормальную социализацию личности.  

Ключевые слова: коррекция, девиантное поведение, неформал, 

неформальная молодежная организация, физкультура, спорт, здоровый образ 

жизни.  

  



110 

 

Анотація. Стаття присвячена обґрунтуванню необхідності профілактики 

та корекції девіантної поведінки неформалів засобами фізичної культури. 

Проаналізовано, як за допомогою дозвільної діяльності фізкультурної 

спрямованості можна залучити неформала до просоціальної групи. Доведено, що 

фізична культура і спорт є ефективним засобом фізичного розвитку підлітка і 

сприятливо впливає на його соціальну активність, положення в суспільстві, 

трудову діяльність і нормальну соціалізацію особистості.  

Ключові слова: корекція, девіантна поведінка, неформал, неформальна 

молодіжна організація, фізкультура, спорт, здоровий спосіб життя. 

 

Annotation. The paper is devoted to substantiation of correction of deviant 

behavior of high school students in informal youth organizations by means of physical 

culture. The ways of involving high school student-hipsters into physical leisure 

activities thereby bringing them to social groups are analyzed. Physical education and 

sport are proved to be effective means of physical development of teenagers and have 

positive effect on their social activity, social status, work and normal socialization. 

Key words: correction, deviant behavior, hipster, unofficial youth organization, 

physical culture, sports, healthy lifestyle. 

 

Постановка проблемы в общем виде. Проблема распространенности 

девиантного поведения в среде молодежи, в частности, в малых молодежных 

группах, приобрела серьезные масштабы и нуждается в 

социокультурологическом анализе с целью совершенствования методов 

контроля, профилактики, коррекции и пресечения антисоциальных процессов в 

молодежной среде. Девиантное поведение в малых молодежных группах 

приобрело в последние годы массовый характер и поставило проблемы девиации 

и ее происхождения в центр внимания социологов, социальных психологов, 

медиков, криминологов. 

Важнейшим средством понимания своей социальной значимости для 

старшеклассников является обучение. В школе они сталкиваются с 

определенными жизненными трудностями, и от их решения зависит успешная 

социализация и становления личности. Достижения определенных успехов в 

учебно-воспитательном процессе очень важно для ощущения собственной 

полноценности. Социальная незрелость ребенка часто становится причиной 

срывов и конфликтов с родителями и учителями. Не добившись успеха в 

обучении, ученик пытается найти удовлетворение в общении со сверстниками, 

причем не всегда приемлемыми для общества нормами поведения, и свои успехи 

ребята могут достичь в рядах неформальных молодежных организаций.   
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Проблема девиантного поведения старшеклассников в среде 

неформальных молодежных организаций в последние годы является одной из 

наиболее приоритетных в современной педагогике во многих странах. В 

настоящее время изменения, происходящие в Украине во всех сферах жизни 

(экономическое неблагополучие, социальная нестабильность, сложные семейно-

бытовые отношения, усиление влияния неформальных организаций) болезненно 

отразились на учащихся старшего школьного возраста. Проявления девиантного 

поведения в среде неформальных молодежных организаций приобретают 

массовый характер и широко распространяются в современном обществе. Своим 

девиантным поведением неформалы могут навредить в первую очередь себе, 

друзьям, одноклассникам, классу, школе, своей семье и обществу. 

Анализ последних исследований и публикаций, в которых 

обозначены решения данной проблемы. Педагогические и психологические 

основы исследования отклоняющегося поведения детей и подростков заложены 

в работах таких отечественных учёных, как П. П. Блонский, Л. С. Выготский, В. 

Н. Сорока-Росинский, В. П. Кащенко, С. Т. Шацкий и др. В исследованиях Б. Н. 

Алмазова, С. А. Беличевой, А. Д. Гонеева, Е. В. Змановской, Ю. А. Клейберга, И. 

С. Кона, Э. Г. Костяшкина, В. Т. Лисовского, А. В. Мудрика, А. М. Печенюка, В. 

Г. Степанова, отражены вопросы выявления, профилактики и коррекции 

девиантного поведения подростков в обществе, семье, общеобразовательной 

школе, учреждениях дополнительного образования и т. д. 

Проблемы девиантного поведения в подростковой среде рассмотрены 

также зарубежными авторами, среди которых можно выделить Э. Дюркгейма, Т. 

Парсонса, А. Коэна, А. Маслоу, К. Роджерса, Г. Тарда, Э. Фромма и др. 

В контексте настоящего исследования особое значение имеют работы, 

посвящённые воспитанию подростков девиантного поведения в процессе 

занятий физической культурой и спортом, их участия в спортивных 

соревнованиях (А. А. Винниченко, Е. Л. Ефимова, Ю. А. Зотов, А. И. Михеев, А. 

А. Остапец-Свешников, В. А. Кабачков, В. А. Куренцов, В. Д. Чепик и др.). 

Цель исследования. Обозначенная проблема требует усиленного 

внимания со стороны ученых к профилактической и воспитательной работе, 

создания эффективной программы коррекции и профилактики девиантного 

поведения неформалов. При этом следует подчеркнуть, что современные 

педагоги и психологи считают физическую культуру и спорт одним из 

эффективных средств коррекции и профилактики девиантного поведения. 

Цель работы – проанализировать и научно обосновать возможность и 

перспективы коррекции и профилактики девиантного поведения 

старшеклассников в среде неформальных молодежных организаций средствами 

физической культуры.   
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Решаемые задачи:  

1) провести анализ литературы по проблеме коррекции девиантного 

поведения старшеклассников в среде неформальных молодежных организаций 

средствами физической культуры; 

2) разработать систему досуговой занятости учащихся 9-11 классов во 

внеурочное время как меры профилактики и коррекции девиантного поведения 

неформалов;  

3) повысить уровень знаний по формированию здорового образа жизни 

как важной составляющей социализации и самореализации личности 

неформалов и их физического воспитания.  

Изложение основного материала. Современная социальная ситуация 

меняется непрерывно, делая предельно нестабильной систему, на фоне которой 

происходит формирование подростковой субкультуры. Будучи одной из самых 

адаптированных и социально незащищенных групп, подростки несут на себе 

отпечаток общей неопределенности, неуверенности и тревожности. 

Неформальные организации сегодняшнего дня включают в себя целый спектр 

асоциальных проявлений, но часто расцениваются подростками как норма. 

Неформальные организации асоциальной направленности негативно влияют на 

развитие и становление личности старшеклассников.  

Совместная деятельность неформалов носит хулиганский характер, 

который выражается в нарушении общественного порядка, употреблении 

спиртных напитков, хищениях государственной и личной собственности, сбыте 

и хранении наркотических веществ и т.п. Данное поведение характерно для таких 

неформальных молодежных организаций, как «рокеры», «хиппи», «панки», 

«Околофутбол», «скинхеды», «гопники» и других.  

О. Беспалько считает, что девиантное поведение человека – это система 

поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе 

нормам и проявляющиеся в виде несбалансированных психических процессов, 

неадаптированности, нарушении процессов самоактуализации и в виде 

уклонения от нравственного и этического контроля личности над собственным 

поведением [1, с. 127-130]. A. C. Воронин под девиантным поведением понимает 

поступки человека (в нашем случае неформала), носящие характер отклонения от 

принятых в обществе правовых, моральных или культурных норм [3, с. 23]. Такое 

поведение в рядах неформальных молодежных организаций и групп выступает 

как средство достижения определенной цели, как один из способов 

удовлетворить потребности человека. Со временем такие антисоциальные 

организации могут перерасти в устойчивые криминальные группы. Поэтому 

очень важно своевременно начать работу с «трудным» подростком и привлечь 

его к здоровому образу жизни, а значит привить любовь и привычку к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом.   
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Ученые М. А. Ковальчук и М. И. Рожков в своих работах отмечают, что 

«профилактическая, коррекционная и реабилитационная работа – это 

компоненты единого воспитательного процесса, игнорирование одного из 

которых отрицательно сказывается на эффективности реализации других и в 

целом воспитательного процесса» и определяют педагогическую коррекцию как 

«комплекс мероприятий различного характера помощи подросткам, которые 

имеют девиантное поведение» [9, с. 20].  

Мы считаем, что с помощью физической культуры и систематических 

занятий спортом в коррекционной работе с детьми-неформалами можно 

приобщить их к просоциальным группам. Очень важно, что в процессе 

физического воспитания решаются не только задачи, связанные с особенностями 

отдельного вида воспитания, но и общие задачи, преследуемые в социальной 

системе воспитания в целом [10, с. 161].  

Спортивные психологи отмечают, что занятия физической культурой и 

спортом способствуют развитию многих волевых качеств личности неформала 

старшего школьного возраста. При этом в отдельных видах спорта некоторые из 

волевых качеств имеют преимущественно ведущее значение. Так, например, в 

занятиях спортивными играми (баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, хоккей) 

ведущими волевыми качествами являются смелость и настойчивость, 

инициативность и решительность. В работах отдельных исследователей 

отмечается, что в процессе занятий физкультурно-спортивной деятельностью 

возможно не только воспитание новых качеств личности, но и перевоспитание 

уже имеющихся, с отрицательной направленностью [10]. Для того чтобы 

«вытянуть» подростка из такой асоциальной группы необходимо создать такие 

педагогические условия, чтобы отвлечь и привлечь его в другую среду с 

положительной социальной направленностью: кружки по интересам или 

спортивные секции.  

Досуг неформала может быть пассивным (зрительный, слушательский) и 

активным, контролируемым и неконтролируемым, коллективным и 

индивидуальным. Наиболее распространенной формой организации досуга 

является клубная деятельность. Социальные педагоги используют ее для 

профилактики и коррекции девиантного поведения неформалов [2; 8].  

Клубная деятельность организуется на добровольном объединении людей 

с общими интересами, с учетом их возрастных и социокультурных особенностей. 

Посещение клуба способствует включению неформала в различные виды 

деятельности. Следует также отметить, что значительное количество 

старшеклассников, которые находятся в неформальной молодежной организации 

асоциальной направленности, занимаются различными видами единоборств 

(бокс, каратэ, дзюдо, айкидо, ушу), а также посещают тренажерные залы.   
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Таким образом, учителю физической культуры, спортивному тренеру 

можно привлечь неформала заниматься профессионально определенным видом 

единоборств или тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом (так популярными среди 

молодежи), то есть неформал будет посещать тренировки и принимать участие в 

соревнованиях, а общаться с членами своей неформальной организации станет 

все реже [6]. 

В процессе занятий в спортивных кружках неформал сможет закалить 

свой характер, усовершенствовать определенные умения и навыки, научится 

быстро и правильно ориентироваться в различных сложных ситуациях, 

своевременно принимать решения, разумно рисковать или воздерживаться от 

риска. Соревнования проводятся по определенным правилам, которые 

обусловливают не только сам ход соревновательной борьбы, но и подготовку к 

ней. Правила могут определять психологическую подготовку спортсмена-

неформала. Они требуют от него конкретных проявлений определенных свойств 

мышления, волевых усилий и физических качеств [5; 7].  

Неформал будет работать в спортивном зале над развитием силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости над техникой выполнения 

физических упражнений. Ему придется учиться управлять своим настроением, 

справляться с чрезмерным волнением, стараться овладеть и контролировать свои 

эмоции, тренировать свою волю. Все это он будет делать сознательно, чтобы 

достичь лучшего результата в соревнованиях [4; 5]. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, очень 

важно помочь подростку найти свое место в жизни, понять его стремления, 

интересы, дать возможность развиваться его индивидуальным способностям и 

навыкам. Именно организация досуговой деятельности должна стать той 

системой, где ребенок сможет найти себя, повысить свою самооценку и 

научиться самореализовываться и самовыражаться. Также необходимо 

разъяснение педагогам, учителям, преподавателям физической культуры, 

спортивным тренерам и родителям важность привлечения неформалов в эту 

сферу, так как именно здесь они могут проявить свои способности, укрепить свое 

здоровье и свое физическое состояние отказаться от вредных привычек. 

Совершенствуясь в спорте, неформал будет совершенствоваться и развиваться 

всесторонне. 
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Анотація. У статті показано, що для управління процесом розвитку 

фізичних якостей важливе значення має стан фізичної підготовленості студентів, 

нормування фізичних навантажень у навчально-виховному процесі з фізичного 

виховання та в фізкультурно-оздоровчій діяльності у позанавчальний час. 

Доведено, що фізична підготовленість, в певній мірі, є показником фізичної 

активності студента, інтегральним показником функціонування органів і систем 

його організму. Фізичні вправи та тести оцінювання фізичної підготовленості 

студента надають можливість викладачу визначити рівень функціонування 

певних систем організму від яких залежить рівень розвитку фізичних якостей.  
Ключові слова: фізичне виховання, фізичні якості, фізична підготовка, 

фізична підготовленість, студент. 

 

Аннотация. В статье показано, что для управления процессом развития 

физических качеств важное значение имеет состояние физической 

подготовленности студентов, нормирование физических нагрузок в учебно-

воспитательном процессе по физическому воспитанию и в физкультурно-

оздоровительной деятельности во внеучебное время. Доказано, что физическая 

подготовленность, в определенной степени, является показателем физической 

активности студента, интегральным показателем функционирования органов и 

систем его организма. Физические упражнения и тесты оценки физической 

подготовленности студента предоставляют возможность преподавателю 

определить уровень функционирования определенных систем организма от 

которых зависит уровень развития физических качеств. 

Ключевые слова: физическое воспитание, физические качества, физическая 

подготовка, физическая подготовленность, студент. 

 

Annotation. In the article it is shown that for the management of the process of 

development of physical qualities the state of physical fitness of students, the 

normalization of physical activity in the educational process of physical education and 

in the physical-health activity during extra-curricular time is important. It is proved that 

physical fitness is, to some extent, an indicator of a student's physical activity, an 

integral indicator of the functioning of organs and systems of his body. Physical 

exercises and tests of assessment of physical fitness of the student allow the teacher to 
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determine the level of functioning of certain systems of the organism on which the level 

of development of physical qualities depends. The process of formation of physical 

qualities in students provides: 1) a holistic reflection in the content of teaching the tasks 

of forming a comprehensively developed personality of the student; 2) the complexity 

of the content of the educational process to the student's real capabilities: health status, 

level of physical development and physical fitness, availability of skills and technical 

skills to perform the exercises; 3) compliance with the amount of content of the 

educational material allotted time for its assimilation or implementation. 

Keywords: physical education, physical qualities, physical training, physical 

itness, student. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. За роки незалежності України 

система фізичного виховання студентів закладів вищої освіти (ЗВО) перебувала 

у глибокому кризовому стані і не змогла задовольнити потреб фізичного 

розвитку і фізичної підготовленості студентської молоді. В останні роки 

Міністерством освіти і науки України фізичному вихованню студентів було 

завдано непоправної шкоди, що призвело до різкого зниження стану здоров’я, 

фізичного розвитку і фізичної підготовленості студентів та якості навчально-

виховної і фізкультурно-оздоровчої діяльності у ЗВО України. Фізичне 

виховання практично почало знищуватися: переведення навчальної дисципліни 

на факультативну і самостійну форму роботи, до якої ні студенти та викладачі не 

були підготовлені; ліквідація поліклінік і медпунктів призвела до не якісного 

медичного обстеження студентів; слабка та в багатьох ЗВО відсутня матеріально-

технічна база для фізкультурно-оздоровчих занять; менталітет українських 

студентів, які не бажають відвідувати фізкультурно-оздоровчі заняття і не несуть 

відповідальності за стан власного здоров’я і рівень фізичної працездатності; 

скорочення і закриття кафедр фізичного виховання та відсутність нових 

здоров’язбережувальних технологій тощо призвело до нових ще більш гострих 

проблем краху майбутньої еліти українського суспільства. Незважаючи на 

численні наукові дослідження, рекомендації державних органів та галузевих 

фахівців, які займалися проблемами фізичного виховання у вітчизняних ЗВО не 

були почуті у вищих державних ешелонах влади. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливим компонентом 

здоров’я, основою високої працездатності, базою, на якій відбувається вся рухова 

діяльність людини, є рівень розвитку фізичних якостей людини. Основу фізичної 

підготовленості студентів складає рівень розвитку окремих фізичних якостей. 

Підвищення рівня фізичної підготовленості студентської молоді є одним із 

першочергових завдань кафедр фізичного виховання.   
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Фізична підготовленість – це готовність студента до виконання фізичних 

навантажень, що передбачені навчальною програмою. Вона показує рівень 

розвитку фізичних якостей, який був досягнутий у процесі фізичного виховання. 

Фізична підготовленість є результатом фізичної активності студентів, їх 

інтегральним показником, тому що під час виконання фізичних вправ у 

взаємозв’язок вступають практично всі органи й системи організму [12]. Фізична 

підготовленість розглядається не тільки як функція рухового апарата, а і як 

функціонування цілісного організму [16]. 

Фізична підготовленість залежить від рівня фізичного здоров’я, але не 

можна однозначно стверджувати, що студент, який має високий рівень фізичного 

здоров’я, також має й високий рівень фізичної підготовленості. Тому результати 

рухових тестів студентів з «безпечним» рівнем можуть служити як ціль для 

розвитку фізичних якостей студентів з нижчими рівнями фізичного здоров’я. 

Очевидно, що фізична підготовленість, перш за все, повинна бути орієнтована на 

поліпшення здоров’я студентів і лише опосередковано на результати рухових 

тестів [10]. На рівень фізичної підготовленості студентів ЗВО впливає досить 

багато чинників, частина з яких безпосередньо не залежить від науково-

методичного забезпечення навчального процесу з фізичного виховання, 

професійного рівня викладацького складу кафедри, матеріально-технічного 

забезпечення і оснащення спортивної бази та стану фізкультурно-оздоровчої і 

спортивної діяльності. Всі чинники, які впливають на рівень фізичної 

підготовленості студента можна розділити на дві загальні групи: ті, що має 

абітурієнт або які впливали на його життєдіяльність до вступу у ЗВО; група 

чинників, що впливають безпосередньо на студента під час його навчання. Рівень 

впливу цих чинників є не однозначним і залежить також від індивідуальних 

особливостей студентів, викладачів та багатьох інших факторів, які можуть 

виникати у процесі фізичної підготовки [3, с. 192]. 

Фізична підготовка студентів – це частина процесу фізичного виховання, яка 

направлена на підвищення функціональних можливостей організму, розвиток 

фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості, гнучкості, координації) з 

одночасним поліпшенням спеціальної фізичної і технічної підготовленості в 

видах рухової активності, набуття професійно-прикладних психофізичних 

навиків і вмінь, а в цілому і поліпшення стану здоров’я [3, c. 115]. 

Рівень фізичної підготовленості студента залежить від оволодіння ним 

засобами, формами та видами фізичної підготовки, які використовуються під час 

навчальних і самостійних занять фізичними вправами. Використовуючи 

відповідні фізичні вправи та регулюючи інтенсивність їх виконання можна 

цілеспрямовано впливати на стимуляцію всіх систем організму, підвищувати 

рівень їх функціонування, тим самим забезпечувати високий рівень фізичної 

підготовленості студентів.   
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В той же час наявні методи фізичного виховання не забезпечують за період 

навчання у ЗВО підвищення фізичної підготовленості значної частини студентів 

до рівня вимог навчальних програм та не сприяють готовності студентів до 

життєздатності, а прогресивна форма організації занять з конкретною 

спортивною спрямованістю не знайшла широкого застосування у практиці 

роботи кафедр фізичного виховання. Досліджуючи динаміку фізичної 

підготовленості студентів протягом навчання у ЗВО можна з впевненістю 

сказати, що вихідний рівень фізичної підготовленості студентів-чоловіків є 

суттєво вищим в порівнянні з жінками. Як жінки, так і чоловіки першого курсу 

показують незадовільну успішність з фізичної підготовки – 1,83 та 2,63 бали. 

Найвищий рівень фізичної підготовленості виявлений у студентів другого курсу: 

у жінок успішність рівнялася – 2,48 бала, у чоловіків – 3,0 бала. У жінок на 

третьому і четвертому курсі спостерігається тенденція до зниження фізичної 

підготовленості, відповідно успішність з фізичної підготовленості складає 2,08 

та 2,04 бала. У чоловіків на третьому курсі відбулося несуттєве зниження 

фізичної підготовленості до 2,79 балів, а на четвертому спостерігається знову 

підвищення до 2,96 балів [7, с. 20].  

Аналіз літературних джерел дає підстави уважати, що розвиток фізичних 

якостей у студентів ЗВО України потребує суттєвого удосконалення, пошуку 

нових здоров’язбережувалиних технологій та покращання матеріально-

технічного забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності тощо. Освітній 

процес із фізичного виховання становить собою цілеспрямовану структуру з 

певною ієрархією. Це означає, що фізкультурно-оздоровча робота, яка 

проводиться з групою студентів, орієнтується на певну мету у вигляді 

формування мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичного виховання, 

зміцнення здоров’я, підвищення фізичної підготовленості, залучення студентів 

до самостійних занять фізичними вправами тощо. Низький рівень фізичної 

підготовленості студентів [3, 5, 6, 8, 9] вимагає кардинальних змін в 

удосконаленні системи фізичного виховання, потребує наукового обґрунтування 

найбільш ефективних методичних підходів і технологій організації та 

проведення навчально-виховних занять, а також упровадження особистого 

обрання видів спортивної діяльності. 

Метою статті є обґрунтування ефективних шляхів управління розвитком 

фізичних якостей студентів вищих освітніх закладів.  

Завдання дослідження: 1. Зробити аналіз фізичної підготовленості 

студентів закладів вищої освіти.  

2. Запропонувати методичні підходи для удосконалення фізичних якостей 

студентів в освітньому процесі університетів.  

Викладення основного матеріалу. Основний шлях поліпшення фізичного 

розвитку та забезпечення фізичної підготовленості студентів – це розвиток 

фізичних якостей за допомогою систематичного виконання різноманітних
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вправ. Фізичні якості визначають ступінь рухової обдарованості людини. 

Основою розвитку фізичних якостей є використання здатності організму до 

накопичувальної пристосованості до навантажень, в процесі якої під впливом 

регулярних занять виникає адаптація до характеру таких навантажень і, як 

наслідок, підвищення функціональних можливостей організму. 

У фізкультурно-оздоровчому процесі ЗВО методи, засоби, форми 

взаємодіють між собою і створюють специфічні напрямки у фізичному вихованні 

студентів – динамічні підсистеми, які враховують певні аспекти фізкультурно-

оздоровчої і тренувальної діяльності та підготовки до неї особистості студента. 

Методична система фізичного виховання студентів [4] має враховувати всі 

обставини, які складаються у конкретних умовах навчально-виховного процесу, 

залежать від особливостей контингенту студентів, вимог часу та інших 

внутрішніх і зовнішніх чинників, які можуть впливати на формування фізичних 

якостей.  

Однією із найбільш успішних є принципова схема побудови алгоритму 

методики розвитку фізичних якостей, яка вимагає виконання певних операцій: 1) 

постановки педагогічного завдання з врахуванням стану фізичної 

підготовленості студентів та визначення яку саме фізичну якість та до якого рівня 

необхідно розвивати; 2) вибору найбільш ефективних фізичних вправ для 

вирішення поставленого педагогічного завдання з кожним студентом чи групою; 

3) вибору адекватних методів виконання вправ; 4) визначення місця вправ у 

конкретному занятті і системі суміжних занять відповідно до закономірностей 

перенесення фізичних якостей; 5) визначення тривалості та кількості навчально-

тренувальних занять для розвитку певної фізичної якості; 6) визначення загальної 

величини навчальних навантажень та їхньої динаміки відповідно до 

закономірностей адаптації до фізичної діяльності [14, с. 177]. 

Важливою є поурочна методика розвитку фізичних якостей у студентів. 

Основу наповнення організаційно-змістового і процесуально-діяльнісного блоків 

методичної системи фізичного виховання складає фізична підготовка студентів. 

Фізична підготовка студентів розглядається як частина процесу фізичного 

виховання, яка направлена на підвищення функціональних можливостей 

організму, розвиток фізичних якостей з одночасним поліпшенням спеціальної 

фізичної і технічної підготовленості у видах рухової активності, на активізацію 

вольових виявів і набуття професійно-прикладних психофізичних навиків і 

вмінь, а в цілому і на поліпшення стану здоров’я. Під час виконання фізичних 

вправ, які направлені на розвиток окремих фізичних якостей слід дотримуватися 

такої ЧСС: вправи на розвиток швидкості – 150–160 за 1 хв; координаційної 

здатності – 140, швидкісно-силової якості, швидкісної і швидкісно-силової 

витривалості – 170–190, загальної витривалості – 130–140 за 1 хв [13]. Тому під 

час реалізації завдань з розвитку фізичних якостей і навиків застосовується 

термін «методика», який означає сукупність способів доцільного
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проведення навчально-виховного процесу. У методиці, по можливості, повинні 

бути точні вказівки щодо виконання у визначеній послідовності певних дій, які 

призводять до вирішення поставленого завдання, з визначенням основних 

параметрів цих дій та вірогідних результатів. При цьому необхідно з’ясувати 

деталі дій та корегувати процес залежно від конкретних завдань, ходу 

навчального процесу та індивідуальних особливостей і підготовленості 

студентів. 

Важливою умовою високої результативності у процесі навчальних занять з 

фізичного виховання, розвитку самостійності, ініціативності й активності 

студентів є також оцінка їхньої діяльності, що виявляється не лише в цифрах, а й 

у вираженні викладачем свого ставлення до студента, його успіхів, невдач і 

поведінки. Основним принципом оцінювання фізичної підготовленості студентів 

повинен бути принцип взаємоповаги й співпраці. Викладач, який не застосовує 

заохочення, похвали, не бажає зрозуміти студента, який не може виконати 

норматив з фізичного тестування, назавжди відіб’є бажання студента до занять 

фізичними вправами. Незадовільні оцінки з тестування фізичної підготовленості 

не повинні принижувати гідність студента. Показники тестування слід 

використовувати у трьох аспектах з метою: 1) визначення рівня фізичної 

підготовленості студентів та його оцінювання; 2) оптимізації фізичного 

навантаження на навчальних заняттях з фізичного виховання і скоректовування 

застосування засобів розвитку фізичних якостей; 3) активізації мотивації 

студентів до фізичного вдосконалення і самостійних занять фізичними вправами. 

Застосування здоров’яформувальних технологій особистісно-орієнтованого 

фізичного виховання [1, 2, 11, 15 та ін.] має переваги у порівнянні з традиційними 

формами організації і педагогічної реалізації. Суть особистісно-орієнтованого 

фізичного виховання полягає у власному виборі студентом виду рухової 

активності, де в більшій мірі використовується метод спортивної підготовки, 

тобто тренування. Особливість даного підходу полягає в тому, що фізкультурно-

оздоровча освіта студентів здійснюється у формі обов’язкових навчально-

тренувальних занять, що можуть також проводитися за межами академічного 

розкладу. Таким чином, для практичних занять групи можуть комплектуватися 

за типологічними ознаками без жорсткої прив’язки до календарного віку, але з 

урахуванням спільності інтересів до конкретних видів фізкультурної, оздоровчої 

або спортивної діяльності. Тобто практичним виявом фізкультурно-оздоровчих 

технологій у фізичному вихованні є різні фітнес-програми, тобто форми рухової 

активності, що спеціально організовані у рамках групових або індивідуальних 

занять. Вони можуть мати як оздоровчу спрямованість, так і розвивати фізичні 

якості.   
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Реалізація принципово нових підходів до підвищення ефективності 

фізичного виховання студентів і посилення їх здоров’яформувальної і 

соціокультурної функції гальмуються цілим рядом чинників, а саме: 1) 

відсутністю національної політики модернізації державної системи фізичного 

виховання учнівської і студентської молоді як однієї з обов’язкових умов 

фізичного і духовного оздоровлення населення України; 2) відсутністю в 

українських ЗВО належної матеріально-технічної бази, здатної забезпечити 

умови для повноцінних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів 

і занять у системі масового фізичного виховання студентської молоді; 3) 

відсутністю педагогічних кадрів, готових без перенавчання або додаткової 

підготовки працювати за інноваційними технологіями викладання фізичного 

виховання; 4) відсутністю діагностичного медичного устаткування і необхідних 

кадрів, здатних забезпечити повноцінне формування здоров’я і всебічну фізичну 

підготовленість студентської молоді; 5) надзвичайно низьким рівнем освітньої і 

загальної культури окремих фахівців з фізичного виховання та переважної 

частини студентської молоді. 

Упровадження нових форм та технологій фізичної підготовки студентів 

вимагає створення принципово нової інфраструктури національної системи 

фізичного виховання студентської молоді. Теоретико-методологічні і правові 

засади проектування даної інфраструктури та її подальша експлуатація повинні 

бути закладені в національній доктрині фізичного виховання учнівської і 

студентської молоді України. У частині оновлення основних фондів матеріально-

технічного забезпечення масового фізичного виховання студентів необхідно 

передбачити у ЗВО України проектування і будівництво різних типових варіантів 

навчально-спортивних споруд та їх експлуатацію в режимі цілого дня. Головною 

вимогою до таких споруд повинна бути їх універсальність, що забезпечує 

можливість вирішення задач, перш за все, загальної фізичної підготовки з 

використанням тренувальних режимів рухової активності. При цьому 

найважливішими елементами даної споруди повинні бути: тренажерне, 

контрольно-діагностичне оснащення, відеотехніка, універсальні можливості 

трансформацій устаткування, конфігурацій місць занять тощо. Нові форми та 

технології фізичної підготовки студентів у кінцевому підсумку багато в чому 

визначаються не тільки ефективністю використання методик, наявністю 

навчальних баз, матеріально-технічним їх забезпеченням, вихідним рівнем 

фізичної підготовленості та станом здоров’я студентів, а також цілим 

комплексом екологічних, соціально-економічних, психолого-педагогічних та 

санітарно-гігієнічних факторів.  

Висновки. Процес формування фізичних якостей у студентів передбачає: 1) 

цілісне відображення у змісті навчання завдань формування всебічно розвиненої 

особистості студента; 2) відповідність складності змісту навчального процесу 

реальним можливостям студента: стану здоров’я, рівню фізичного
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розвитку і фізичної підготовленості, наявності умінь і технічних навиків щодо 

виконання вправ; 3) відповідність обсягу змісту навчального матеріалу 

відведеному часу для його засвоєння або виконання.  

Перспективи подальших досліджень спрямовані на вивчення змісту 

здоров’язбережувальних технологій.  
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Анотація. У статті розглядаються теоретичні аспекти спортивного відбору 

й орієнтації підготовки спортсменів. Розв’язання загальних питань відбору 

свідчить про науково-практичну значущість проблеми пошуку обдарованих 

спортсменів і їхньої орієнтації на певний вид спорту. З’ясовано, що зібраний 

спеціалістами науковий матеріал уможливлює судити про різноманітні сторони 

спортивних здібностей, форми організації та методику відбору, а також про 

методичні підходи у вивченні даної проблеми дослідження. 

Ключові слова: спортсмен, задатки, здібності, спортивний результат, етапи 

підготовки, спортивний відбір. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты спортивного 

отбора и ориентации подготовки спортсменов. Решение общих вопросов отбора 

свидетельствует о научно-практической значимости проблемы поиска одаренных 

спортсменов и их ориентации на определенный вид спорта. Выяснено, что 

собранный специалистами научный материал позволяет судить о различных 

сторонах спортивных способностей, формы организации и методику отбора, а 

также о методических подходах в изучении данной проблемы исследования. 

Ключевые слова: спортсмен, задатки, способности, спортивный результат, 

этапы подготовки, спортивный отбор, двигательная деятельность, физическое 

воспитание. 
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Abstract. The article deals with theoretical aspects of sports selection and 

orientation of athletes training. Addressing general selection issues testifies to the 

scientific and practical importance of the problem of finding gifted athletes and their 

orientation to a particular sport. It has been found out that the scientific material 

collected by specialists makes it possible to judge the various aspects of sports abilities, 

forms of organization and selection methods, as well as methodical approaches in 

studying this research problem. 

Methodological approaches are based on a strictly consistent, systematic, exactly 

following the plan methodology. It represents the fundamental foundations of a deep, 

social understanding of scientific research in general or in any field of knowledge. 

Selection is defined as a system of organizational and methodological measures of 

a complex nature, covering pedagogical, social and biological-biological methods of 

research, on the basis of which the inclinations and abilities of the younger generation 

to specialize in a particular type or group of sports are revealed. 

The key concepts of selection are: makings, opportunities, abilities, giftedness and 

perspective. 

But, in our opinion, the problem of finding talented athletes is still not completely 

solved, and therefore requires further scientific research. 

Key words: athlete, makings, abilities, sports result, stages of preparation, sports 

selection, physical activity, physical education. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Спортивний відбір є однією 

з основних теоретичних та прикладних медико-біологічних проблем фізичної 

культури та спорту в нашій країні. Розвиток теорії спортивного відбору впливає 

на рівень спортивних досягнень та розвиток спортивної науки загалом.  

Рівень результатів у сучасному спорті настільки високий, що для їхнього 

досягнення спортсмену необхідно мати рідкісні морфологічні дані, володіти 

унікальною гармонією комплексу фізичних і психологічних здатностей, що 

потребують на гранично високому рівні розвитку. Така «гармонія» навіть при 

найсприятливіший побудові багаторічної підготовки можлива при наявності всіх 

необхідних умов трапляється дуже рідко. Тому однією із центральних у системі 

підготовки спортсменів високої кваліфікації є проблема відбору й орієнтації 

підготовки спортсменів [7, с. 101].  

Зростання спортивних досягнень із різних видів спорту, вимагає подальшого 

вивчення індивідуальних можливостей спортсменів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. В сучасних умовах спорту вищих досягнень, 

особливу значимість набуває виявлення найбільш обдарованих, перспективних 

спортсменів.  
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Н. Ж. Булгакова, С. М. Вайцеховський, І. Д. Глазирін, Б. Н. Никитский, А. В. 

Парфенов, В. Н. Платонов констатують, що рекордні досягнення характерні для 

спортсменів, які володіють найбільш оптимальними показниками, характерними 

для даного виду спорту. 

Такі автори, як В. А. Бублік, В. М. Волков, В. П. Філін, В. С. Гіріс, 

Р. С. Мотилянська, Т. С. Тімакова, Г. С. Туманян та інші, детально розглядають 

етапи спортивного відбору, вивчають фактори, що обмежують зріст спортивних 

досягнень у різних видах спорту, особливо вказують на вибір інформативних 

показників, які відповідають етапам спортивного відбору, специфіці виду спорту, 

статі тощо. 

Все це підкреслює актуальність і необхідність спортивного відбору, який 

перетворюється в питання, зачіпає одночасно особисті і державні інтереси, 

економічні та моральні аспекти. 

Мета статті – теоретично обґрунтувати сутність проблеми спортивного 

відбору у виявленні потенційних можливостей спортсменів. 

Відповідно до мети визначено такі завдання:  

‒ проаналізувати теоретичні положення, розкрити зміст ключових понять 

обраної проблеми у науково-педагогічній літературі; 

‒ визначити завдання і критерії етапів багаторічного відбору з урахуванням 

закономірностей вікового та статевого розвитку спортсменів; 

‒ з’ясувати особливості eфективнoстi організації спортивного відбору 

тренувального процесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Цілеспрямоване багаторічне 

навчання та виховання спортсменів високого класу – складний процес, якість 

якого визначається низкою факторів. Одним із таких факторів є відбір 

обдарованої молоді, а також спортивна спрямованість. Своєчасно розпізнати 

рухові задатки, визначити схильність особистості до певного виду рухової 

діяльності є одним з головних завдань не тільки спортивної орієнтації, але й 

фізичного виховання [9, с. 15]. 

На розвиток масової фізичної культури і спеціалізовану підготовку 

спортсменів в дитячо-юнацьких спортивних школах, школах-інтернатах 

спортивного профілю, школах вищої спортивної майстерності витрачаються 

великі державні кошти, але в зв’язку з низьким рівнем лікарського контролю в 

масовому спорті, невисоким – на наступних етапах підготовки спортсменів, а 

також недосконалою системою спортивного відбору, вершин світових досягнень 

досягають одиниці. Мета спортивної діяльності – досягти максимально 

можливого для конкретного спортивного результату [4, с. 31]. 

Перед спортом поставлене завдання – досягнення високих результатів не 

лише за рахунок відбору, а й за рахунок поєднання видатних природних задатків 

із сучасними методами їх розвитку. Саме це мають на увазі, коли говорять про 

підвищення спортивних досягнень за допомогою відбору спортивних талантів. 
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Важливість спортивного відбору полягає не стільки у виявленні придатності до 

певного виду спорту, скільки у виявленні потенційних можливостей спортсменів 

[10, с. 58]. 

Спортивний відбір – процес пошуку найбільш обдарованої молоді, здатних 

досягти високих результатів в конкретному виді спорту. Поняття відбору є 

базовим із ним тісно функціонують такі поняття: спортивна орієнтація і 

спортивна селекція [3, с. 40].  

Під спортивною орієнтацією автори розуміють визначення перспективних 

напрямків досягнення вищої спортивної майстерності, заснованої на вивченні 

задатків і здібностей спортсменів, індивідуальних особливостей формування 

їхньої майстерності. 

Орієнтація може стосуватися вибору вузької спортивної спеціалізації в 

межах даного виду спорту (спринтер-стаєр);  

 – визначення індивідуальної структури багаторічної підготовки, динаміки 

навантажень і темпів зростання досягнень;  

– встановлення провідних чинників підготовленості та змагальної 

діяльності, здатних вплинути на рівень спортивних результатів спортсмена; 

– виявлення засобів, методів, навантажень, які можуть негативно вплинути 

на розвиток задатків, придушити індивідуальність спортсмена. 

Спортивна селекція – система заходів, яка передбачає періодичний вибір 

кращих спортсменів на різних етапах спортивної селекції [1, с. 15].  

Спортивний відбір виник на основі професійного відбору і на сучасному 

етапі розвивається паралельно з ним, носить тривалий багатоетапний характер, 

це не одноразове дослідження. Розрізняють три основні різновиди спортивного 

відбору:  

1. Відбір та спортивна орієнтація бажаючих займатися спортом. 

2. Відбір до складу збірних команд різного рангу з метою більш досконалої 

спортивної підготовки. 

3. Відбір до складу збірних команд різного рангу для виступу на спортивних 

змаганнях. 

Відбір визначається як система організаційно-методичних заходів 

комплексного характеру, що охоплює педагогічні, соціальні та медико-біологічні 

заходи дослідження, на основі яких виявляються задатки й здібності 

підростаючого покоління для спеціалізації в окремому виді або групі видів спорту 

[2, с. 30]. 

Спортивний відбір і орієнтація – не разова подія на тому чи іншому етапі 

спортивного вдосконалення, а практично безперервний процес, що охоплює всю 

багаторічну підготовку спортсмена. Обумовлено це неможливістю чіткого 

виявлення здібностей на окремому етапі вікового розвитку або багаторічної 
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підготовки, а також складним характером взаємовідносин між спадковими 

факторами, які проявляються у вигляді задатків, і набутими, які є наслідком 

спеціально організованого тренування[5, с. 8]. 

У процесі відбору та орієнтації використовуються найрізноманітніші 

дослідження, які дозволяють отримати досить повну інформацію про спортсмена:  

– стан здоров’я і рівень фізичного розвитку; 

 – особливості будови тіла; особливості біологічного дозрівання; 

– властивості нервової системи; 

– функціональні можливості і перспективи вдосконалення найважливіших 

систем організму спортсмена;  

– рівень розвитку рухових якостей і перспективи їх вдосконалення; 

– здатності до освоєння спортивної техніки і тактики, перебудови рухових 

навичок і техніко-тактичних схем;  

– здатності до перенесення тренувальних і змагальних навантажень, 

інтенсивному протіканню відновних процесів;  

– психофізіологічні здібності м’язово-рухової і просторово-часової 

диференціювання, оперативному сприйняттю ситуації і прийняття адекватних 

рішень; 

– мотивація, працьовитість, наполегливість, рішучість, мобілізаційна 

готовність; 

– змагальний досвід, вміння пристосовуватися до партнерів і суперникам, 

особливостям суддівства; 

– рівень спортивної майстерності та здатність реалізовувати його в 

екстремальних умовах, характерних для головних змагань. 

Ключовими поняттями відбору є: задатки, можливості, здібності, 

обдарованість та перспективність. Необхідність чіткого визначення цих понять 

пов’язана з розумінням проблеми відбору в цілому. Поняття «задатки» і 

«здібності», на наш погляд, є базовими й визначальними, оскільки вивчення 

природи формування задатків, генетичних факторів, що зумовлюють 

обдарованість, є теоретичною основою [6, с. 87].  

 Ефективність спортивного відбору багато в чому залежить від якості 

тренувального процесу. В значній мірі воно обумовлено ступенем обліку 

морфофункціональних особливостей молоді різного віку, індивідуальних 

особливостей росту і розвитку їх організму та сенситивних періодів рухових 

функцій.  

Етапи відбору встановлюються з урахуванням закономірностей вікового та 

статевого розвитку спортсменів, процесів їх морфологічного, функціонального, 

фізичного і психофізіологічного розвитку. Критерієм класифікації етапів відбору 

повинна бути їхня цільова спрямованість.  
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Відносно організації відбору висловлюються й інші точки зору.  

Ряд дослідників В. Н. Артамонов, В. Н. Волков, Р. С. Мотилянська, В. П. 

Філін, Б. В. Шварц та інші висловлюють думку про доцільність виділення 

чотирьох етапів відбору:  

1. Етап попереднього відбору дітей і підлітків. 

2. Етап поглибленої перевірки відповідності відібраного контингенту 

вимогам, що пред’являються до успішної спеціалізації в обраному виді спорту.  

3. Етап спортивної орієнтації.  

4. Етап відбору у збірні команди ДЮСШ, областей, країни.  

Думки різних авторів зводяться до висновку, що відбір повинен розглядатися 

як проблема, що вимагає поглибленої перевірки потенційних можливостей 

спортсменів та будується на комплексі показників, які охоплюють різні системи 

організму [8, с. 20]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, у цілому 

аналіз спеціальної літератури із загальних питань відбору свідчить про науково-

практичну значущість проблеми пошуку обдарованих спортсменів і їхньої 

орієнтації на певний вид спорту.  

Але, на наш погляд, проблема пошуку обдарованих спортсменів усе-таки 

остаточно не розв’язана, а тому потребує подальших наукових досліджень. 
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Анотація. У даній статті були розглянуті теоретичні та методичні аспекти 

анатомо-фізіологічних особливостей силової підготовки дівчат 18-20 років, що 

займаються пауерліфтингом, а також наведені практичні рекомендації методики, 

яка включає в себе як змагальні і спеціально-підготовчі вправи, так і загально 

підготовчі. 

Ключові слова. Пауерліфтинг, силова підготовка, Важка атлетика, вправи, 

витривалість, здоров'я.   
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Аннотация. В данной статье были рассмотрены теоретические и 

методические аспекты анатомо-физиологических особенностей силовой 

подготовки девушек 18-20 лет, занимающихся пауэрлифтингом, а также наведены 

практические рекомендации методики, которая включает в себя как 

соревновательные и специально-подготовительные упражнения, так и обще 

подготовительные. 

Ключевые слова. Пауэрлифтинг, силовая подготовка, тяжелая атлетика, 

упражнения, выносливость, здоровье. 

 

Annotation. In this article theoretical and methodical aspects of anatomical and 

physiological features of power training of girls of 18-20 years engaged in powerlifting 

were considered, and also practical recommendations of a technique which includes 

both competitive and specially-preparatory exercises, and General preparatory are 

induced. 

Keyword. Powerlifting, strength training, weightlifting, exercise, endurance, 

health. 

 

Актуальность выбранной темы. Powerlifting (пауэрлифтинг) - это молодой 

спорт, который динамично развивается в нашей стране. Пауэрлифтинг или, как 

его еще называют, энергетический триатлон - такой вид спорта, в котором главная 

задача - поднимать тяжести. Можно сказать, что это спорт чистой силы. 

Спортсмен тренирует свое тело настолько, насколько это возможно. Основным 

соревновательным и тренировочным снарядом в данном виде спорта является 

штанга. От тяжёлой атлетики силовое троеборье отличается более мощными 

упражнениями, в которых основной упор сделан на силу. Заниматься 

пауэрлифтингом может любой человек, у которого нет противопоказаний к 

физическим нагрузкам. Можно сказать, что, пауэрлифтинг является одним из 

наиболее открытых видов спорта. 

Как и в любом другом спорте, в пауэрлифтинге существуют определённые 

правила выполнения упражнений, своя техника. Силовое троеборье популярно во 

всём мире. В нашей стране эти видом спорта занимаются и мужчины, и женщины 

– активно тренируются, принимают участие в соревнованиях различного 

масштаба и показывают там довольно хорошие результаты. По данным 

мониторинга Института социологии, лишь каждая четвертая девушка в возрасте 

18-20 лет считается здоровой, что обусловливает актуальность занятия таким 

видом спорта как пауэрлифтинг [4]. 

Цель, задачи. Разработка методики, направленная на развитие силовых 

способностей у девушек 18-20 лет, занимающихся пауэрлифтингом. 

Изложение основного материала. Организм женщины имеет свои 

определенные анатомо-физиологические особенности, которые нужно учитывать 

при составлении тренировки в пауэрлифтинге. Ведь в будущем 
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женщине еще нужно выполнять репродуктивную функцию и строить 

тренировочный процесс таким образом, чтобы это никак не повлияло на ее 

здоровье. Абсолютные физические показатели у девушек намного ниже, чем у 

парней: сила девушек составляет 60-80 % силы парня. В общих чертах методика 

развития силы для парней и для девушек совпадает. 

Современные взгляды на силовую подготовку девушек, занимающихся 

пауэрлифтингом. 

Пауэрлифтинг — это разновидность тяжёлой атлетики, состоящая из трёх 

упражнений:  

1) приседаний со штангой на спине; 

2) жима штанги лежа; 

3) становой тяги штанги [11]. 

В последнее время в пауэрлифтинге все больше и больше растет количество 

атлетов женского пола. Многие думают, что силовой спорт — это не место для 

девушек, но существует очень много женщин, которые добились больших 

результатов в пауэрлифтинге, поэтому можно сделать вывод, что девушки и 

силовой спорт вполне совместимы. 

Особенности спортивной тренировки женщин связаны с физиологическими 

особенностями их организма, объективными различиями между парнями и 

девушками можно выделить следующие: 

- девушки в среднем меньше и легче, чем парни; 

- гормональная структура женского организма ограничивает рост 

мышечной массы; 

- доля мышц в общей массе тела у девушек значительно меньше и 

составляет всего 30-35 % по сравнению с 40-47 % у парней; 

- центр тяжести тела девушек находится ниже, чем у парней, 

объясняется это их телосложением; 

- девушки, в среднем, обладают большей гибкостью по сравнению с 

парнями; 

- девушки имеют более высокий болевой порог чем парни. 

Также необходимо помнить о том, что женский организм, в отличии от 

мужского характеризуется менее прочным строением костей, меньшим 

развитием мускулатуры тела, а жировая ткань женщин составляет до 28% веса 

тела (в сравнение - у мужчин 18-19%). У женщин значительно слабее развиты 

мышцы сгибателей кисти. В отличие от мужчин у них хуже развиты скоростные 

и силовые двигательные качества. В первую очередь это обусловлено строением 

тела женщины. Однако женщины превосходят мужчин в гибкости и 

выносливости. Поэтому на тренировках следует учитывать сильные и слабые 

стороны женского организма. Темп роста у девушек замедляется и в основном 

заканчивается к 16-18 годам [6]. 



137 

 

Относительно физических показателей женского организма можно сказать, 

что средняя масса сердца у женщин 250 г. Масса сердца у женщин меньше на 10-

15 %, чем у мужчин, объем сердца также меньше в среднем на 160-180 см3. 

Систолический объем (СО, ударный объем) - количество (объем) крови, 

выбрасываемое каждым из желудочков сердца при одном сокращении, у женщин 

из-за меньших размеров сердца СО примерно на 25% меньше, чем у мужчин. 

У женщин также имеются физиологические особенности в регуляции 

дыхания при мышечной работе. Они достигают одинаковых с мужчинами 

величин легочной вентиляции менее выгодным соотношением частоты и глубины 

дыхания, что связано с уменьшенным легочным объемом и более слабой 

дыхательной мускулатурой. 

Стоит отметить немаловажную вещь, что нервная система женщины более 

эмоциональна, возбудима, впечатлительна. 

Еще раз уточним тот факт, что наиболее важные отличия женского организма 

связаны с особенностями репродуктивной системы. Физиологическое состояние 

разных систем организма и физическая работоспособность у женщин находятся 

в определенной зависимости от фаз менструального цикла. И это очень важная 

зависимость. Таким образом, можно отметить, что женщины по своим 

физическим особенностям сильно отличаются от мужчин. 

В середине менструального цикла уменьшаются содержание гемоглобина в 

крови, концентрация эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, что связано с 

увеличением объема плазмы крови, поскольку происходит задержка натрия и 

воды в организме. 

К снижению кислородной емкости крови приводит потеря гемоглобина и 

эритроцитов в дни менструального цикла, что напрямую зависит от объема 

кровопотери. Непосредственно перед менструацией и в фазу менструации 

понижены основной обмен и температура тела. В фазу менструации при 

мышечной работе раньше начинается потоотделение, что связано со снижением 

содержания эстрогенов, оказывающих тормозящее действие на потоотделение. В 

это время мышечная работоспособность особенно чувствительна к повышенной 

температуре окружающей среды. 

Максимальная мышечная сила снижается за несколько дней до начала 

менструации и остается пониженной в менструальную фазу. 

В целом овариально-менструальный цикл обычно не влияет существенно на 

спортивную работоспособность, но имеются индивидуальные различия, большое 

значение оказывает и выбранный вид спорта. 

Подстраивать макро и мезо циклы под менструальный цикл некорректно, 

поскольку цикл девушки пауэрлифтера должен, в первую очередь, преследовать 

цель развития конкретных скоростно-силовых качеств. В тоже время очевиден
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 тот факт, что менструальные циклы накладывают свой отпечаток на 

тренировочный процесс, что нельзя не учитывать [5]. 

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 показывают более 

впечатляющие результаты, специализируясь именно на жиме. 

Во-вторых, основное влияние во время менструального цикла оказывает 

скорее психологическое состояние спортсменки, что ей самой или тренеру 

следует учитывать. Но не следует забывать о таком заболевании, как дисменорея 

(боль в животе, связанная со спазмами матки во время менструации), поскольку 

от степени тяжести этого заболевания вообще зависит способность девушки 

заниматься пауэрлифтингом. Если у девушки первая степень заболевания, то она 

свободно лечится и на спортивных результатах практически не сказывается. 

Вторая степень заболевания приводит к резким болям и является следствием 

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 тренироваться. 

Фаза менструации в большей степени влияет на работоспособность женщин, 

которые тренируют выносливость, и в меньшей степени - на спринтеров, в этот 

период эффективно развитие гибкости. 

В фолликулярную фазу затруднены быстрые реакции и эффективнее 

происходит развитие выносливости. 

В фазу постовуляции эффективно развитие скоростно-силовых качеств. 

Перед менструацией и в фазу менструации мышечная работоспособность 

особенно чувствительна к повышенной температуре окружающей среды. 

Соответственно, все эти моменты нужно обязательно учитывать при построении 

тренировочного процесса [7]. 

Женский организм гораздо лучше переносит нагрузки, направленные на 

развитие выносливости. Поэтому, в тренировочных занятиях женщин широко 

применяются методы развития силовой выносливости: они связаны с 

небольшими отягощениями, быстро снижают жировой компонент массы тела, 

способствует решению задач эстетической коррекции телосложения [2]. 

Выводы. В любом виде спорта есть положительные и отрицательные 

моменты, системность и правильная методика занятий пауэрлифтингом. 

- К 18-20 годам пауэрлифтинг благотворно влияет на все жизненно 

необходимые системы организма. Формируется и укрепляется спина, 

совершенствуется осанка и талия, укрепляются мышцы тела. Немаловажную 

роль в рывке играет работа ног. 

- Возрастные особенности человека являются важнейшим фактором 

правильной организации и содержания занятий силовой подготовки.   
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- Если тренировать физические качества в период их интенсивного 

возрастного развития, то они быстрее достигают уровня развития у взрослого 

человека. 

- Пауэрлифтинг в силу своей доступности является одним из эффективных 

средств развития физических качеств и укрепления здоровья занимающихся.  

- Пауэрлифтинг благотворно влияет на все жизненно необходимые системы 

организма. Формирует и укрепляет спину, совершенствует осанку и талию, 

укрепляет мышцы тела. 

- Возрастные особенности человека являются важнейшим фактором 

правильной организации и содержания занятий силовой подготовки. 

- Если тренировать физические качества в период их интенсивного 

возрастного развития, то они быстрее достигают своего уровня развития. 

Практические рекомендации. Начинающим пауэрлифтерам в возрасте 18 -

20 лет рекомендуется использовать метод повторных усилий для развития 

силовых способностей. При этом величину отягощения следует подбирать так, 

чтобы атлетика могла выполнить от 8 до 12 повторений в каждом подходе. 

Данный метод развития силовых способностей позволит эффективно развивать 

как собственно силовые способности, так и силовую выносливость. 

В содержание методики рекомендуется включать как соревновательные и 

специально-подготовительные упражнения, так и обще подготовительные. Такие 

как: подтягивания, отжимания, жимы гантелей, разводки гантелей, тяги штанги 

или гантелей стоя в наклоне, упражнения для мышц брюшного пресса, 

разгибателей спины и др. При этом объем обще подготовительных упражнений 

для пауэрлифтеров, стаж занятий которых, от 1 до 2 лет, должен составлять около 

30 - 50 %.  

Количество занятий в неделю для девушек, занимающихся пауэрлифтингом 

– три. Продолжительность каждого занятия – около 80 - 90 минут. Паузы отдыха 

между подходами варьируются от 1 до 3 минут, в зависимости от объема и 

интенсивности упражнений [11]. 
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Анотація. У статті визначаються показники значущості дисциплін 

гуманітарної та професійної підготовки у студентів ВНЗ за спеціальністю 

«Фізична культура і спорт». У дослідженні взяли участь студенти 1 – го курсу
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(n=30); 2 – го курсу (n=20). Для вирішення завдань були застосовані такі методи 

дослідження: аналіз наукової літератури, педагогічне анкетування, для обробки 

даних – методи математичної статистики. 

Ключові слова: фізичне виховання, професійно-педагогічні компетентності, 

професійна підготовка. 

Аннотация. В статье определяются показатели значимости дисциплин 

гуманитарной и профессиональной підготовки у студентов ЗВО по спеціальності 

«Физическая культура и спорт». В исследовании взяли участие студенти 1 – курса 

(n=30); 2 – го курса (n=20). Для решения задач были использованы такие методы 

исследования: анализ научной литературы, педагогическое анкетирование, для 

обработки данных – методы математической статистики. 

Ключевые слова: физическое воспитание, профессионально - 

педагогические компетентности, профессиональная подготовка. 

 

Annotation. The article defines the indicators of the importance of the disciplines 

of humanitarian and professional training among university students in the specialty 

"Physical Culture and Sports". The study involved 1-year students (n = 30); 2nd year 

(n = 20). To solve the problems, the following research methods were used: analysis of 

scientific literature, pedagogical questioning, and methods of mathematical statistics 

for data processing. 

Key words: physical education, professional - pedagogical competencies, 

professional training. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. Головною метою системи 

фізичного виховання науковці вважають формування цілісної особистості, що 

передбачає активний вплив не лише на її фізичний потенціал, а й на свідомість, 

психіку та інтелект, сприяє формуванню стійкої позитивної мотивації, ціннісних 

орієнтацій, інтересів і потреб у фізичній активності та здоровому способі життя 

(О. Д. Дубогай [2], Т. Ю. Круцевич [3]. Актуальність дослідження спричинена: 

– об’єктивною важливістю проблеми професійної підготовки вчителів 

фізичного виховання у ЗВО і станом її розв’язання в педагогічній науці та 

практиці; 

– проблемною ситуацією, пов’язаною з невідповідністю змісту, форм і 

методів підготовки викладачів фізичного виховання до суспільних потреб; 

– відсутністю системного зв’язку між педагогічними теоріями і практикою 

підготовки тренерів – викладачів фізичного виховання. 

Таким чином, актуальність проблеми, її значущість і недостатня 

розробленість зумовили дослідження стану підготовки майбутніх тренерів – 

викладачів фізичного виховання у вищому навчальному закладі.   
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми професійної 

підготовки викладачів фізичної культури у вищій освіті вивчали 

(О. В. Тимошенко [8], О. Л. Шабалина [9], Б. М. Шиян [10] та ін.). 

Підписання Болонської конвенції актуалізувало низку інновацій у системі 

вищої освіти України, серед яких компетентнісний підхід, що є одним із 

концептуально важливих засобів управління якістю підготовки майбутніх 

фахівців у ЗВО. 

Розглядаючи питання про професійну підготовленість викладачів фізичного 

виховання з урахуванням компетентнісного підходу, дослідники зазначають, що 

це комплекс професійно-педагогічних компетентностей, котрі сформовані на 

теоретичних заняттях, передбачених навчальними програмами, у процесі 

практичної спортивно-педагогічної підготовки, а також під час педагогічної 

практики В. Соловйов [6]. 

Щоб визначити стан професійної підготовки вчителів, тренерів-викладачів у 

ЗВО галузі ФКіС, необхідно визначити критерії, показники та рівні 

сформованості цих професійно-педагогічних компетентностей. 

Відомі фахівці О. В. Антоненко [1], Г. А. Лещенко [4], Р. Й. Тур [7] 

визначають наступні професійно-педагогічної компетентності: 

1. Мотиваційно-педагогічний компонент відображає спрямованість, мотиви, 

потреби в навчанні, ціннісні орієнтації викладача, а також готовність до 

стимулювання в учнів рухової активності, фізичного самовдосконалення. 

2. Когнітивно-педагогічний компонент охоплює знання предмета (фізичної 

культури), знання дитячої та вікової психології, вікових анатомічних, морфо-

функціональних та індивідуальних особливостей людини. 

3. Конструювально-педагогічний компонент пов’язаний із формуванням 

цілей діяльності, складанням планів і програм, плануванням занять із фізичного 

виховання і спорту, відбору цілеспрямованих видів діяльності з фізичного 

виховання учнів. 

4. Організаційно-педагогічний компонент охоплює здатність і готовність 

викладача належним чином організовувати освітній процес, управляти цим 

процесом і моніторити його ефективність, вчасно виявляючи недоліки в 

організації фізичного виховання, виправляти їх спроможність. 

5. Педагогічно-технологічний компонент компетентності викладача 

фізичного виховання відображає психолого-педагогічні вміння та навички 

викладання предмету «Фізична культура». Це потребує володіння всіма руховими 

навичками, застосування словесних, наочних і практичних методів і прийомів 

фізичного виховання. 

6. Педагогічно-рефлексивний компонент тренера-викладача фізичного 

виховання передбачає вміння усвідомлювати рівень особистої діяльності, вміння 

бачити причини недоліків у своїй діяльності, застосовувати кращий досвід в
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управлінні фізичною підготовкою, проводити експериментальні дослідження та 

робити аргументовані висновки на основі одержаних учнями результатів. 

На основі характеристики компонентів професійно-педагогічної 

компетентності Н. І. Степанченко [5] пропонує критерії ефективності системи 

професійної підготовки викладачів фізичного виховання: вмотивованість 

(діагностичні зрізи змін професійної мотивації студентів), навченість 

(порівняння успішності студентів із загальних та фахових дисциплін), вправність 

(динаміка змін самооцінки педагогічних умінь у студентів), практична 

спрямованість (динаміка змін практичних педагогічних умінь у студентів), 

результативність (порівняння результатів випускного оцінювання студентів), 

рефлексивність (зміни показників спрямованості особистості студентів), 

умотивованість викладачів (динаміки розвитку професійно-педагогічної 

мотивації у викладачів), рефлексивність викладачів (зміна рівня вдоволення 

викладачів власною педагогічною діяльністю), майстерність викладачів 

(динаміка оцінювання студентами професійно-педагогічної діяльності 

викладачів). Далі фахівець надає послідовність розрахунків та систему 

оцінювання отриманих показників за переліченими вище критеріями. 

Мета дослідження: визначити системність підготовки майбутніх викладачів 

фізичного виховання у вищих навчальних закладах. 

Завдання дослідження: 

1.З'ясувати педагогічну сутність професійної діяльності та професійно-

педагогічної компетентності тренера - викладача фізичного виховання. 

2. Визначити уявлення студентів про майбутню професійну діяльність за 

спеціальністю «Фізична культура і спорт». 

Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь студенти 1-го курсу 

(n=30); 2-го курсу (n=20). У роботі використано наступні методи дослідження: 

аналіз наукової літератури (вивчення навчально-нормативної документації для 

визначення сучасного стану досліджуваної проблеми; аналіз концепцій), 

анкетування, експеримент, для обробки даних – методи математичної статистики 

(графічне відображення даних, аналіз параметрів розподілу). 

Виклад основного матеріалу. Для вирішення поставлених завдань був 

проведений констатувальний експеримент, який дозволив визначити рівні 

значущості дисциплін гуманітарної, природничо-наукової підготовки та 

професійної і практичної підготовки у студентів ЗВО за спеціальністю «Фізична 

культура і спорт». Результати дослідження значущості навчальних предметів для 

підготовки студентів аналізувалися, виходячи з таких показників: 0 – 4,0 бали – 

низький; 4,1 – 7,9 балів – середній рівень; 8,0 – 10,0 балів – високий рівень. 

Результати дослідження представлені в таблиці 1. У студентів 1 курсу 

спостерігаються високий рівень значущості для професійної підготовки за 

напрямком природничо-наукової підготовки «Анатомія людини» (8,1), 

професійної і практичної підготовки (ТМВГ, ТМВСІ, ТМФВ, ТМСТ, ПСМ).   
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Найменші показники отримали предмети «Нові інформаційні технології» 

(4,9), «Основи охорони праці» (4,9).  

Таблиця 1 

Порівняльний аналіз показників значущості дисциплін у студентів 1 курсу 

за спеціальністю «Фізична культура і спорт» 
Рівень Бали Зміст дисциплін 

Високий 

8,1 -10,0 Анатомія людини; ТМВГ; ТМВ спорт. ігр; ТМФВ; ТМСТ; ПСМ 

7,5-8,0 
Фізіолог.людини; Основи медич. знань; Педагог фіз. вих. і спорту, 

Психологія фіз. вихов.; Оздоров. фіз. культура. 

Середній 

7,0 - 7,4 

Вступ до спеціальності; ТМВ легкої атлетики; ТМВ атлетизму; Загальна 

педагогіка; Загальна психологія; Олімпійський і професійний спорт; 

Спортивна медицина 

6,5 – 6,9 
Історія фізичної культури; ТМВ плавання; ТМВ фітнесу; ТМВ рухливих 

ігор і забав; Адаптивне фіз. вих. 

6,0 -6,4 
Біохімія спорту; Спортивна метрологія; Управління фізичною культурою 

і спортом; ТМВ єдиноборств 

5,0 -5,9 
Історія України; Іноземна мова; Українська мова; Філософія; Біохімія; 

ОНД; ТМВ лижного спорту; ТМВ туризму; Скелелазіння; Біомеханіка 

4,1– 4,9 Нові інф. технології; Охорона праці 

низький 0 – 4,0  

 

У таблиці 2 надано показники значущості дисциплін 2 курсу. Аналіз 

середніх величин показав, що студенти 2 курсу (n=20) визначають високий рівень 

значущості для професійної підготовки, наступні дисципліни «Основи медичних 

знань та перша долікарська допомога» (8,3) та професійної підготовки ТМВГ, 

ТМВ спортивних ігр,ТМВ плавання; ТМФВ; ТМСТ, ПСМ; «Спортивна 

медицина» (8,9). 

У студентів 2 курсу спостерігається більший перелік дисциплін 

гуманітарної та природно-наукової підготовки з низьким та середнім рівнем 

значущості «Українська мова» (4,8), «Філософія» (2,4), «Біохімія» (3,8); «Біохімія 

спорту» (4,7); «Нові інформаційні технології» (3,3), «Основи охорони праці» (3,1) 

та блоку професійної підготовки «Основи наукових досліджень» (4,8).   
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Таблиця 2  

Порівняльний аналіз показників значущості дисциплін у студентів 2 курсу 

за спеціальністю «Фізична культура і спорт» 
Місце Бали Зміст дисциплін 

Високий 

8,1 -10,0 
Основи медич. знань; ТМВГ, ТМВ спорт. ігр;ТМВ плавання; ТМФВ; 

ТМСТ, ПСМ; Спортивна медицина 

7,5-8,0 
ТМВ легкої атлетики; ТМВ атлетизму; Психологія фіз. вих.; 

Педагогічна практика; Основи пед. майст. 

Середній 

7,0 - 7,4 
Анатомія людини; Загальна психологія; Оздоровча фіз. культ.; 

Адаптивне ф.в  

6,5 – 6,9 
Фізіологія людини; Фізіологія фіз. вих. і спорту; Загальна педагогіка; 

Психологія ф. в. і спорту; ТМВ фітнесу 

6,0 -6,4 
Іноземна мова; Вступ до спеціальності; Спортивна метрологія; 

Фізкультурно-спортивні споруди; ТМВ рух. ігр. 

5,0 -5,9 
Історія фіз. кул.; ТМВ лижного спорту; ТМВ єдиноборств; ТМВ 

скелелазіння; Біомеханіка 

4,1– 4,9 Українська мова, Біохімія спорту; ОНД 

Низький 0 – 4,0 
Філософія; Історія України; Біохімія; Нові інф. технології; Охорона 

праці 

 

Висновки. 

1. Професійно-педагогічна підготовка тренера-викладача фізичного 

виховання спрямована на формування наступних компонентів: мотиваційно-

педагогічного, когнітивно-педагогічного, конструювально-педагогічного, 

організаційно-педагогічного, педагогічно-технологічного та педагогічно-

рефлексивного. 

2. Найбільший вплив на професійно-педагогічну мотивацію студентів 1 – 2 

курсу чинять дисципліни, розташовані у загально-професійному та 

професійному блоці. 

3. Спостерігається недостатня орієнтація студентів 1 – 2 курсу на ґрунтовне 

осмислення вміння організовувати та виконувати наукові дослідження в галузі 

фізичного виховання і спорту. 
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TECHNOLOGIES FOR THE CONSTRUCTION OF REHABILITATION 

PROGRAMS IN THE SYSTEM FOR TRAINING SPECIALISTS OF HUMAN 

HEALTH 

 

Анотація. У статті розглянуті технології побудови реабілітаційних програм 

в системі підготовки спеціалістів зі здоров’я людини. Доведена реалізація в 

навчальному процесі ідеї побудови та застосування реабілітаційних програм 

студентами, яка дає змогу покращити рівень обізнаності студентами знань про 

здоров’я та здоровий спосіб життя, розраховувати власні сили та дії, які 

спонукають їх до самостійної оздоровчої діяльності та ведуть до збільшення 

резервів власного здоров’я. 

Ключові слова: реабілітаційна програма, студенти, здоров’я, технології. 

 

Аннотация. В статье рассмотрены технологии построения 

реабилитационных программ в системе подготовки специалистов по здоровью 

человека. Доказана реализация в учебном процессе идеи построения и 

применения реабилитационных программ студентами, которая дает возможность 

улучшить уровень осведомленности студентами знаний о здоровье и здоровом 

образе жизни, рассчитывать свои силы и действия, побуждающие их
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к самостоятельной оздоровительной деятельности, ведущей к увеличению 

резервов собственного здоровья. 

Ключевые слова: реабилитационная программа, студенты, здоровье, 

технологии. 

 

Annotation. The article deals with the technologies for the construction of 

rehabilitation programs in the system of training of human health. In the educational 

process, the idea of building and applying rehabilitation programs for students has been 

realized, which allows them to improve the level of knowledge about health and healthy 

lifestyle, to calculate their own forces and actions that encourage them to independent 

health activity and lead to increase of reserves of their own health. The prospect and 

practical value of the study is to use a blended learning system with the optimum 

combination of an open e-learning course «My Health», which provides access to 

various sources of information from the discipline, a combination of independent 

combination (auditorium and extracurricular) work of student under supervision. 

Key words: rehabilitation program, students, health, technology. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні проблема здоров’я 

людини постає об’єктом дослідження в багатьох галузях науки і практики. 

Процес фізичної реабілітації є діяльністю з відновлення здоров’я людини шляхом 

усунення або компенсації різноманітних вад. Сучасна практика фізичної 

реабілітації застосовує технології побудови реабілітаційних програм з метою 

покращення рівня розвитку фізичних якостей, нервово-м’язової працездатності, 

моторно-вісцеральної регуляції, профілактики контрактур, парезів, паралічів, 

формування компенсаторних механізмів, адаптації до різноманітних умов життя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. Розвиток нового фаху «Фізична реабілітація» 

супроводжується активним обговоренням проблем методологічного, 

теоретичного та професійно-прикладного характеру. До цього часу по-різному 

трактується навіть саме поняття «фізична реабілітація», що створює певні 

труднощі на шляху формування теоретичних і наукових основ фізичної 

реабілітації як педагогічної дисципліни [2]. Для з’ясування змістової 

наповненості діяльності фахівців даної сфери доцільно навести кілька визначень 

цього поняття. 

Мухін В. М. досліджував, що «Фізична реабілітація – це застосування з 

лікувальною і профілактичною метою фізичних вправ і природних чинників у 

комплексному процесі відновлення здоров’я, фізичного стану та працездатності 

хворих і інвалідів» [3, с. 23]. Тобто фізична реабілітація є багатогранним
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(комплексним) процесом, де використовуються як фізичні вправи, так і природні 

чинники.  

Попова С. М. визначає, що «Фізична реабілітація – складова частина 

медичної, соціальної і професійної реабілітації, система заходів з відновлення або 

компенсації фізичних можливостей та інтелектуальних здібностей, підвищення 

функціонального стану організму, покращання фізичних якостей, 

психоемоційної стійкості та адаптаційних резервів організму людини засобами 

та методами фізичної культури, елементів спорту, масажу, фізіотерапії і 

природних факторів» [6, с. 19]. Дане визначення акцентує увагу на використанні 

засобів фізичної культури у процесі фізичної реабілітації і окремо виділяє 

можливість (необхідність) застосування природних факторів. 

«Фізична реабілітація – навчально-професійна галузь науково-практичних 

знань природничо-валеологічного й фізкультурно-реабілітаційного напрямків, 

яка вивчає закономірності механізмів оздоровлення хворої людини з метою 

досягнення нею оптимального рівня функціонування систем організму, розвитку 

здібностей в пристосуванні до незалежної діяльності в різних сферах соціальних 

відносин, покращання якості життя, внутрішньої і навколишньої екології за 

рахунок засобів рухової активності, природовикористання, підвищення власної 

відповідальності за індивідуальне здоров’я» [1]. 

Проаналізувавши вищезазначені дефініції, можемо стверджувати, що 

діяльність фахівця з фізичної реабілітації має на меті відновлення або 

покращання функціонального стану та загальне оздоровлення організму людини 

з використанням засобів фізичної культури і природних факторів. Проблема 

здоров’я людини здебільшого пов’язується з фізичною культурою, фізичним 

вихованням, а викладачі фізичної культури ототожнюють з «учителем здоров’я». 

Для цього є досить вагомі, підтверджені тривалою практикою підстави, що 

сконцентровані у фразі «рух – це життя». Можливо, тому характерною рисою 

сучасного стану розвитку фізреабілітаційної освіти, що відокремилась від 

фізичної культури, є ототожнення фізичної реабілітації з лікувальною фізичною 

культурою та фізичним вихованням у цілому. На відміну від фізичного 

виховання, процес фізичної реабілітації має іншу професійну спрямованість, яка 

пов’язана з вибором головної мети діяльності. Фізичне виховання передбачає 

перш за все розвиток фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості, 

гнучкості, спритності), забезпечуючи оптимальне пристосування людини до 

умов життя. Мета процесу фізичної реабілітації – відновлення та зміцнення 

здоров’я людини. 

Метою дослідження є вивчення технології побудови реабілітаційних 

програм в системі сучасної підготовки спеціалістів зі здоров’я людини. 

Завдання дослідження. Теоретично розробити та обґрунтувати технології 

побудови реабілітаційних програм під час навчання у майбутніх фахівців; 

впровадити технології побудови реабілітаційних програм в системі сучасної
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 підготовки спеціалістів зі здоров’я людини на базі класичного університету з 

використанням електронних освітніх технологій; реалізувати освітній процес 

навчання здоров’я на базі відкритого дистанційного курсу «Основи здоров’я та 

фізична реабілітація»; впровадити технології побудови реабілітаційних програм 

шляхом організації самостійної роботи студентів на базі відкритого 

дистанційного курсу «Основи здоров’я та фізична реабілітація». 

Виклад основного матеріалу дослідження. Все більше перед вищим 

навчальним закладом, а отже і перед викладачами, постає завдання навчити 

студента самостійно оволодівати новими знаннями та виробити потребу в 

навчанні продовж життя, тобто стати людиною для якої отримання знань стає 

сутнісною рисою способу життя. Оволодіння знаннями є вагомим результатом, 

оскільки це веде до створення бажаного чи прогнозованого ставлення і стає 

необхідною умовою для подальшого формування у людини здорової поведінки, 

у ставленні людини до власного здоров’я залежать від набутих знань. Потребою 

кожної людини є здоровий стан організму, в поєднанні зі здоровими умовами 

довкілля. Студенти ще не замислюються, що здоров’я слід берегти і для цього 

потрібні знання і навички здорового способу життя. Молоді необхідно 

усвідомити, що наше майбутнє – за здоровими людьми, бо лише фізично і 

морально здорова людина здатна творити і приносити користь людям. Тому ми 

пропонуємо застосовувати та розробляти реабілітаційні програми під час 

навчання у вищих навчальних закладах. У зв’язку з цим ми поставили перед 

собою завдання – теоретично розробити та обґрунтувати технології побудови 

реабілітаційних програм під час навчання. 

Технології побудови реабілітаційних програм передбачає залучення у 

практику повсякденного життя студента різноманітних нових для нього форм 

поведінки, корисних для здоров’я; зміни або повна відмова від багатьох 

шкідливих для здоров’я звичок; оволодіння знаннями, на основі яких можна 

грамотно, безпечно і з користю для здоров’я почати вести здоровий спосіб життя, 

поступово добиваючись, щоб ці повсякденні форми зміцнення здоров’я стали 

звичними. 

Розробляючи реабілітаційну програму, потрібно дотримуватись основних 

принципів її побудови. Вірно розроблена реабілітаційна програма – запорука 

вашого духовного, психічного, фізичного та соціального благополуччя. 

Насамперед слід дотримуватись принципу цілеспрямованості, виходячи з того, 

що метою реабілітаційної програми є формування, збереження та зміцнення 

здоров’я. Принцип науковості вимагає, щоб розробка програми спиралась на 

об’єктивні закономірності розвитку природи, суспільства та на ваш досвід. 

Принцип системності передбачає врахування всіх аспектів формування здоров’я. 

Принцип єдності теоретичних знань і практики забезпечить практичне значення 

індивідуальної реабілітаційної програми. Принцип урахування індивідуальних 

особливостей вимагає всебічного вивчення всіх особливостей
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організму індивіда (фізіологічних, психологічних), його складного внутрішнього 

світу, а також досвіду особистості. 

Головною метою програми розвитку особистості є підтримка та збагачення 

здоров’я окремої людини, сім’ї, колективу, нації [4]. Технології побудови 

реабілітаційних програм має вміщувати у собі всі аспекти здорового способу 

життя, вона повинна акцентувати увагу на індивідуальному підході до власного 

оздоровлення, тобто вміщувати саме ті необхідні рекомендації та принципи 

оздоровлення, що мають місце лише у даному конкретному випадку. 

Для складання реабілітаційних програм необхідно враховувати весь 

комплекс морфологічних, фізіологічних і психосоціальних правил, які 

передбачають всі відомі вимоги [3]. 

Не мало важливим є питання того на скільки хворий, якого ми реабілітуємо 

здатний відновиться до повсякденної та професійному житті. Відновлення 

адаптації пацієнта до повсякденної та професійному житті повинна займати 

провідне місце при складанні реабілітаційних програм. 

Отже, для створення ефективної реабілітаційної програми необхідно вміло 

використовувати перелічені принципи в їхньому взаємозв’язку і з урахуванням 

реальних можливостей вашого організму та побутових умов. 

В сучасній системі навчання у вищих навчальних закладах, де акцентується 

увага переважно на методах передачі та репродукції готових емпіричних знань, 

не забезпечується єдність свідомості, поведінки й діяльності, а також формування 

на основі тісного взаємозв’язку набутих знань та практичного досвіду стійкої 

мотивації на здоров’я та здоровий спосіб життя. 

Таким чином, можна констатувати, що реалізація в навчальному процесі ідеї 

побудови та застосування реабілітаційних програм студентами, дасть змогу 

покращити рівень обізнаності студентами знань про здоров’я та здоровий спосіб 

життя, який ґрунтується на особистісно зорієнтованому підході, створити у 

студентів стійке мотиваційно-ціннісне ставлення до свого організму, сформувати 

в них наукове розуміння сутності здорового способу життя та сприяти 

поліпшенню стану здоров’я студентів. При використанні знань про здоров’я 

студенти можуть розраховувати свої сили та дії, які спонукають їх до самостійної 

діяльності застосування реабілітаційних оздоровчих програм в житті, які ведуть 

до збільшення резервів власного здоров’я та формують свідомість до 

самопізнання, самоактивності. 

Досліджуючи питання збереження та зміцнення здоров’я у студентів ми 

врахували досягнення зарубіжних спеціалістів з цього питання та використали на 

практиці власний позитивний досвід. Для дослідження даної теми були 

розроблені: 

1 – електронний паспорт здоров’я, який розміщений системі LMS Moodle 

відкритого дистанційного курсу «Основи здоров’я та фізична реабілітація» 

(режим доступу https://dist.karazin.ua/for-students/courses/128 ) [8], в якому і 

https://dist.karazin.ua/for-students/courses/128
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здійснювалися дослідження стану здоров’я студентів. Також в курсі 

розташований відеопідказчик, який допомагає в домашніх умовах здійснити 

певні вимірювання антропометричних та фізіометричних показників та пояснити 

особливості використання певних індексів здоров’я задля оцінки його стану та 

адаптації організму. 

2 – впровадження технологій збільшення рухової активності спільно з 

кафедрою фізичного виховання та спорту, яка реалізована завдяки відвідуванням 

студентами 14 секцій з різних видів спорту за власним 

бажанням (режим доступу https://docs.google.com/forms/d/1OfxO1z_levPszth6vw

xfU-oT4yy8fPH7Z44jmll8AE0/edit) [9]. 

В останні роки з’явилися грунтовні праці зарубіжних авторів. Передусім, це 

праця американського доктора медичних наук Вернона У. Фостера, яка має назву 

«Новий старт» («New Start») [7]. Монографія присвячена досвіду роботи в 

Веймарському інституті (США), де з 1977 року впроваджувалася програма 

здорового способу життя. Так народився Центр нового способу життя – «NEW 

START», який став моделлю зміни способу життя. Тут запроваджувалася в життя 

філософія здоров’я, яка вчить молодих людей, як прожити повноцінне життя, а 

людей похилого віку, як знову знайти здоров’я, використовуючи цілющі 

властивості природи, серед якої вони живуть. Основні фактори, які формують 

основу філософії здоров’я у Веймарському інституті, наступні: 1) харчування 

(N); 2) вправи (E); 3) вода (W); 4) сонце (S); 5) обмеження (T); 6) повітря (A); 7) 

відпочинок (R); 8) віра (T). 

Американські спеціалісти в галузі оздоровлення населення 

Р. Паффенбаргер, Е. Ольсен у своїй праці «Здоровий спосіб життя» стверджують, 

що дуже важливу роль для більш довгого, здорового та енергійного життя 

відіграє рухова активність людини [5]. Автори підкреслюють, що негативні 

тенденції різкого погіршення стану здоров’я усього людства у зв’язку з 

обмеженням фізичної активності, нераціональним харчуванням, шкідливими 

звичками, стресами, забрудненням довкілля ставлять перед наукою завдання 

пошуку засобів для їхнього запобігання. На їхню думку, найбільш ефективним та 

гуманним розв’язанням цієї проблеми є кардинальні зміни способу життя 

сучасної людини. Ці зміни залежать від наступних чотирьох факторів: 1) бажання 

змінити свій спосіб життя на краще; 2) віра в можливість такої зміни; 3) 

розуміння, яку користь принесуть такі зміни; 4) усвідомлення того, що треба 

змінити і в який спосіб це зробити? 

Р. Паффенбаргер та Е. Ольсен сформулювали основні принципи активного 

життя, на нашу думку, дуже корисні для виховання основ здорового способу 

життя студентів, а саме [5: 

1) одним із найкращих та ефективних способів залучення і дотримання 

активного способу життя при мінімальному ризику отримання травм – заняття
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видами фізичної активності, які найбільше відповідають фізичним можливостям 

і темпераменту людини;  

2) найкращий спосіб залучення до активного способу життя – це отримання 

задоволення від виду фізичної активності, який вибирає людина; 

3) після аналізу різнобічних видів рухової активності, які найбільше 

підходять людині з погляду фізичних та психічних можливостей її організму, 

треба визначити результати, які людина чекає отримати від активного життя; 

4) для підтримання рівня мотивації ставити чіткі цілі; вести самоконтроль за 

своїми навантаженнями та досягнутими результатами. 

Під час побудови реабілітаційної програми треба виходити з нижче 

наведених загальних вимог, які ми пропонуємо: 

1. Розробка реабілітаційної програми повинна ґрунтуватися на сучасних 

наукових досягненнях фізичної реабілітації та валеології, як кваліфікований 

викладач чи вчитель «основ здоров’я» шляхом надання консультацій щодо 

застосування тих чи інших оздоровчих технологій, спрямованих на зміцнення та 

збереження вашого здоров’я, допоможе впровадити в індивідуальну практику. 

2. Створення реабілітаційної оздоровчої системи повинно відбуватися 

шляхом гармонійного поєднання наукових знань про людину та природу як 

узагальнююче і послідовне використання набутих знань на лекціях. 

3. Підбір індивідуальних оздоровчих методик повинен мати комплексний 

характер, ставши запорукою збереження та зміцнення не лише фізичного 

здоров’я, а й психічного, соціального та духовного. 

З метою впливу на духовний аспект здоров’я використовують елементи 

самовиховання та самопізнання; на психічний – аутогенне тренування та 

релаксацію; на фізичний – оптимальний руховий режим, дихальна гімнастика та 

загартовування. Задля збільшення оздоровчого ефекту використовують 

гармонійне поєднання оздоровчих технологій. 

4. Розробка реабілітаційної програми повинна враховувати не лише тілесні 

фізичні можливості тіла, а й біоенергетичний потенціал. 

5. Добір індивідуальних оздоровчих технологій повинен враховувати 

особливості конституції тіла та індивідуальні особливості фізіологічних процесів 

організму у відповідності до віку та природного ритму життя (режиму навчання 

та відпочинку, сну та бадьорості, харчування тощо. 

6. Визначення оздоровчих методик реабілітаційної програми повинно 

враховувати не лише психологічні особливості особистості, а й матеріальні та 

побутові умови життя. Якщо ви мешкаєте у приватному будинку, то можете з 

мінімальною затратою часу проводити ефективне загартування, обливання за 

системою П. Іванова, а якщо в багатоповерховому методики загартування 

можуть бути іншими. Вибір занять певним видом спорту залежить від 

матеріальних можливостей родини. Проте підібрати ефективний комплекс 

фізичних вправ можна за будь-яких умов.   
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7. Національні та родинні традиції повинні стати успішним 

вдосконаленням не лише реабілітаційної програми, а й запорукою розвитку 

української нації та передачі нащадкам систематизованої системи знань. Успішне 

застосування та вдосконалення реабілітаційної програми можливе тільки при 

ведені щоденника здоров’я. Такий щоденник надалі дозволить правильно та 

систематизовано її модифікувати. 

Під час розробки та виконання оздоровчих технологій реабілітаційної 

програми слід також враховувати такі рекомендації: 

•  застосування оздоровчих технологій на початкових етапах вимагає певних 

вольових зусиль. Відхід від правильного їх виконання не дасть бажаного 

результату. У процесі оздоровчих технологій треба враховувати стан організму, 

його реакції на певні дії та за необхідності змінювати технології, імпровізувати, 

виконувати те, що «підказує» вам ваш організм; 

•  вибравши певну оздоровчу систему, дотримуйтесь її, не переключайтесь із 

однієї системи оздоровлення на іншу; 

•  систематичне виконання оздоровчих технологій – це запорука успіху 

реабілітаційної програми. Не припускайте навіть тимчасового невиконання 

оздоровчих технологій; 

•  будь-яке навантаження оздоровчих технологій треба підвищувати 

поступово. Це стосується фізичних і дихальних вправ, загартувальних процедур, 

змін у харчуванні тощо; 

•  ніколи, ні за яких ситуацій не конфліктуйте. Це не вимагає від вас великих 

вольових зусиль, однак буде сприяти покращанню духовного здоров’я; 

•  підбирайте та модифікуйте оздоровчі технології з урахуванням 

екологічного стану навколишнього середовища регіону вашого проживання. Не 

можна бігати, займатися фізичними вправами, збирати ягоди і трави поблизу 

доріг і екологічно забруднених зон. 

Перелік вправ та рекомендацій щодо щоденного застосування в 

реабілітаційній програмі: слідкувати за правильним диханням; забезпечити сон 

із доступом свіжого повітря; при потребі робити самомасаж певних частин тіла 

для зняття втоми; проводити релаксацію, аутогенне тренування для зняття втоми; 

правильно підбирати продукти харчування; вживати переважно рослинну їжу; 

вживання солі, цукру звести до мінімуму; пити чисту воду; правильно готувати 

чай; харчуватись із урахуванням екологічного стану місця проживання; 

загартовувати організм; виконувати вправи для корекції зору; дотримуватись 

режиму навчання, праці та відпочинку; організовувати своє життя з урахуванням 

біоритмів природи й індивідуальних біоритмів; боротися зі шкідливими 

звичками; не вживати наркотиків, алкоголю, тютюну; гуманно ставитись до 

оточення; підтримувати добрий мікроклімат у сім’ї; дотримуватись мовного 

етикету; постійно підтримувати гарний настрій; не допускати конфліктних 

ситуацій; вести щоденник здоров’я; усвідомлено
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ставитись до життя, сприймати його як найвищий дар природи; формувати 

індивідуальний здоровий стиль життя; готуватися до обрання своєї професії з 

урахуванням стану здоров’я. 

При побудові реабілітаційної програми людина має на своїй меті придбання 

знань і умінь, необхідних для підвищення якості життя, розвиток здатності 

самоорганізовуватися і організовувати. Самоорганізація включає наступні 

компоненти: здібність до самоаналізу, самоконтролю, саморегуляції, уміння 

передбачати, цілеспрямованість, самостійність, рішучість, наполегливість, 

мужність, енергійність, ініціативність, самовладання, стриманість, 

самокритичність, самодисципліна, терпіння. 

Самовиховання має на меті самоврядування особистості, її свідому, 

цілеспрямовану поведінку, яка творчо перетворює діяльність людини, і індивід 

вольовим зусиллям. Важливий процес самовиховання виражається в пошуку 

відповідей на три ключові питання: ким я був(ла)? що я зробив(ла)? ким я 

став(ла)? Самовиховання вимагає розвиненого інтелекту, професійних знань і 

широкої ерудиції. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Провідною метою 

виховання залишається ідеал всебічно розвиненої особистості, який орієнтує 

викладача на широкий підхід до кожного студента, кожної людини й застерігає 

від однобічного виховання, зведення його до вузької і пасивної адаптації молоді 

до конкретних умов і вимог суспільства. У зв’язку з впровадженням електронних 

освітніх технологій сучасне навчання стає більш доступним для студентів, а 

завдяки цьому виникає можливість організувати самостійну роботу студентів на 

базі електронних освітніх сервісів. Тому нами розроблена технологія побудови 

реабілітаційних програм під час навчання у майбутніх фахівців на базі фахових 

дистанційних курсів, яка успішно впроваджена в систему сучасної підготовки 

спеціалістів зі здоров’я людини на базі класичного університету; в освітній 

процес навчання здоров’я реалізовано на базі відкритого дистанційного курсу 

«Основи здоров’я та фізична реабілітація», впровадження даної технології для 

студентів інших спеціальностей реалізовано шляхом організації самостійної 

роботи студентів на базі відкритого дистанційного курсу «Основи здоров’я та 

фізична реабілітація» та варіативних секцій з фізичного виховання. Саме ці 

поєднання є вирішальним чинником для здорового формування особистості на 

сучасному етапі розвитку інформатизованого суспільства.   
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В статье приводятся аргументы о том, что феномен здоровья уже не является 

сугубо медицинской проблемой, а определяется условиями и образом жизни 

человека. Акцентируется внимание на том, что формирование валеологического 

мировоззрения заключается в преемственности действий общества на создание 

условий, которые обеспечивают осознание человеком необходимости 

сохранения, укрепления, потребления, восстановления и передачи здоровья как 

духовно-ценностной категории. Обосновывается необходимость реализации 

идеи воспитания у учащейся молодежи социальной ответственности за здоровье 

как деятельностной основы оптимизации подготовки к жизненной практике. 

Ключевые слова: феномен здоровья, преемственность в формировании 

здорового образа жизни, идея социальной ответственности, личностное и 

общественное здоровье, валеологическое мировоззрение, образование. 

 

Анотація. Пристинський В.М., Степанов Б.О., Маляренко Д.В. Реалізація 

ідеї формування соціальної відповідальності за здоров’я як діяльнісна засада 

підготовки учнівської молоді до життєвої практики. У статті наводяться 

аргументи про те, що феномен здоров'я вже не є медичною проблемою, а 

визначається умовами й способом життя людини. Акцентується увага на тому, 

що формування валеологічного світогляду полягає в наступності дій суспільства 

на створення умов, які забезпечують усвідомлення людиною необхідності 

збереження, зміцнення, споживання, відновлення й передачі здоров'я як духовно-

ціннісної категорії. Обґрунтовується необхідність реалізації ідеї виховання в 

учнівської молоді соціальної відповідальності за здоров'я як основи оптимізації 

підготовки до життєвої практики. 

Ключові слова: феномен здоров'я, наступність у формуванні здорового 

способу життя, ідея соціальної відповідальності, особистісне й суспільне 

здоров'я, валеологічний світогляд, освіта. 

 

Annotation. Prystyns’kyi V.M., Stepanov B.O., Malyarenko D.V. 

Implementation the idea of forming social responsibility for health as the activity basis 

for preparing young students to life practice. The article assumes that the phenomenon 

of health is no longer a purely medical problem, and is predetermined by the conditions 

and the lifestyle of an individual. 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.   
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными 

и практическими задачами. Сохранение здоровья человека считается одной из 

глобальных проблем, решение которой обуславливает не только перспективы 

будущего развития человечества, но и сам факт его дальнейшего существования 

как биологического вида. Проблема угрозы здоровью рассматривается мировым 

сообществом как антропологический вызов планетарного масштаба наряду с 

угрозой мировой войны, экологическими катаклизмами, неравенством в 

экономическом развитии стран, демографической угрозой, недостаточностью 

природных ресурсов, следствиями научно-технического прогресса. 

В связи с этим считаем, что идея социальной ответственности за здоровье 

должна быть одной из важнейших в формировании духовной культуры учащейся 

молодежи, а факторы ее реализации требуют дальнейшего научного 

обоснования. Статья подготовлена в соответствии с необходимостью реализации 

социальных программ «Спорт в интересах устойчивого развития общества», 

«Молодежь за здоровый образ жизни», украинско-канадского проекта 

«Молодежь – за здоровье», а также календарным планом работы Научно-

исследовательской лаборатории духовного и физического развития детей и 

учащейся молодежи Донбасского государственного педагогического 

университета (Славянск, Украина) и Научно-исследовательского института 

духовного развития человека Восточноукраинского национального университета 

им. Владимира Даля (Северодонецк, Украина). 

 

Анализ последних исследований и публикаций, в которых представлено 

решение данной проблемы свидетельствует, что здоровье человека уже не 

является сугубо медицинской проблемой, а составляет лишь незначительную 

часть феномена здоровья. Обобщенные данные научных исследований 

зависимости здоровья от разных факторов свидетельствуют, что система 

здравоохранения обуславливает лишь около 10 %, приблизительно 20 % 

приходится на экологию, 20 % – на наследственность и около 50% – на условия 

и образ жизни человека [1, 2, 3]. 

В тоже время, специалисты в области медицины, валеологии, теории и 

методики физического воспитания, рекреации, педагогики и социальной 

педагогики считают оптимальную двигательную активность человека 

(использование средств физической культуры и спорта, разнообразных систем 

оздоровления), развитие познавательной сферы – ведущими факторами в 

сохранении здоровья, компонентом формирования преемственности физической 

культуры в воспитании школьников и студентов [4, 5, 6, 7]. 

Физическая культура в данном контексте является результатом 

многогранной творческой деятельности общества, которая наследует такие его 

духовные ценности, как генерирование здорового образа жизни и укрепление 

здоровья; гармоничная взаимосвязь интеллектуального и физического развития; 
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обеспечение продуктивной профессиональной и соревновательно-

развлекательной деятельности; воспитание эстетических идеалов и этических 

норм личности. В связи с этим, формирование преемственности здорового образа 

жизни школьников и студентов, развитие современного валеологического 

мировоззрения должно заключаться в направленности действий общества на 

создания условий, которые обеспечивают осознание человеком необходимости 

сохранения, укрепления, потребления, восстановления и передачи здоровья как 

духовно-ценностного феномена культуры личности [8, 9, 10]. 

Целью статьи является теоретическое обоснование необходимости 

реализации идеи воспитания социальной ответственности за здоровье, как 

деятельностной основы подготовки учащейся молодежи к жизненной практике. 

Изложение основного материала исследования. Здоровье человека 

считается феноменом глобального значения, который рассматривается как 

философская, социально-педагогическая, экономическая, биологическая, 

медицинская категории, як объект потребления и привнесения экономического 

капитала страны, как личностная и общественная ценность. 

Понимание феномена здоровья предусматривает, по крайней мере, четыре 

взаимосвязанные компонента: соматический (физический), психический 

(умственный), социальный (общественный), духовный (собственные идеалы и 

мировоззрение). В таком контексте здоровый образ жизни следует понимать как 

совокупность человеческой деятельности, направленной на реализацию 

социальных функций по созданию условий здоровьесберегающей среды 

обучения, профессиональной деятельности, быта, досуга, тоесть, жизненной 

позиции человека, его действий, которые направлены на формирование, 

сохранение, укрепление, восстановление и передачу здоровья. При этом следует 

подчеркнуть, что реализация потенциала здоровья каждого человека и здоровья 

общества может быть эффективно осуществлена только на основе 

государственной политики страны, тоесть целенаправленной системой 

формирования у подрастающего поколения преемственности здорового образа 

жизни. 

Большое значение в формировании здорового образа жизни человека имеет 

образование, миссия которого, на наш взгляд, заключается не только в 

формировании профессиональных компетентностей, но и в воспитании у 

молодежи неопровержимых ценностей личностного и общественного здоровья. 

В развитом обществе состояние здоровья в значительной степени определяется 

уровнем образованности человека. Чем выше образовательный уровень 

определенной социальной среды (учебного заведения), тем более высоки, как 

правило, в ней показатели здоровья. Забота о собственном и общественном 

здоровье невозможна без понимания социальной ответственности за его 

состояние. Образованность человека относительно здоровья – это не только
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валеологические, но и естественнонаучные, философские, гуманитарные знания. 

Когда речь идет о здоровье определенной социальной группы людей, мы 

предполагаем наиболее близкое и относительно постоянное ее окружение – 

семья, друзья, знакомые, коллеги, тоесть среду общения. Находясь в этой среде, 

человек влияет на нее своими действиями, поступками, поведением, как и среда 

(окружение) своим отношением к жизненным проявлениям влияет на 

мировоззрение человека. Именно в ближайшем окружении и происходит 

формирование валеологического мировоззрения. Такое влияние через 

ближайшее окружение в значительной мере формирует активную жизненную 

позицию, создает соответствующую психолого-педагогическая среду, 

определяет духовные ценности и социальную ответственность. В связи с этим, 

человек, как субъект окружения, имеет возможность положительно (или же 

отрицательно) влиять на среду личным примером, предоставлением 

информации, отношением к действиям и процессам, которые происходят в его 

окружении. Такая совокупность воздействий, факторов и условий жизни в 

ближайшем окружении предопределяют необходимость формирования 

ценностей здоровья социальной группы. Тоесть, как каждый человека несет 

личную ответственность за здоровье общества, так и общество (учебное 

заведение) должно быть ответственным за здоровье каждого своего гражданина. 

В практической плоскости такое понимание социальной ответственности 

определяет потребность руководствоваться тем, что, с одной стороны, 

государство отвечает за здоровье своих граждан, а с другой – каждый человек 

ответственен за здоровье общества. На наше убеждение, реализация 

преемственности в воспитании физической культуры личности должна 

предполагать формирование сознательной ответственности и социальной 

потребности в ведении здорового образа жизни. 

Идея социальной ответственности за здоровье имеет все основания быть 

одной из методологических основ разработки инновационных технологий 

формирования духовной культуры личности. Под ответственностью мы склонны 

понимать, прежде всего, духовность и свободу личности. Именно социальная 

ответственность, в таком контексте, устанавливает характер взаимосвязи 

свободы личности и необходимости быть здоровым, выступает процессуальной 

основой духовно-практической деятельности педагога по воспитания у 

подрастающего поколения валеологического мировоззрения. Еще древние 

философы утверждали, что необходимость – это внешний мир, а свобода 

личности – это мир человека, тоесть деятельность, которая связана с выбором 

человека. Таким образом, жизненно активный и социально оправданный выбор 

предопределяет ответственность и поведение человека
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относительно необходимости быть здоровым, превращая его в действительно 

культурного и свободного субъекта. 

Формирование сознательного и ответственного валеологического 

мировоззрения учащейся молодежи должно осуществляться на основе создания 

социально-педагогических условий, а именно: 

• формирование гносеологических (познавательных) ценностей – 

ответственности за адекватное восприятие объективной необходимости быть 

здоровым (целеполагание), адекватную самооценку своих намерений 

реализовать необходимость быть здоровым (рефлексия), воспитывать такую 

потребность у подрастающего поколения; 

• формирование самоопределения – ответственности за выбор наиболее 

эффективных средств, методов, форм, оздоровительных технологий; за 

ценностный и обоснованный выбор альтернатив поведения, действий, поступков 

для сохранения здоровья; за выбор активной жизненной позиции относительно 

укрепления, потребления, восстановления и передачи здоровья; 

• формирование потребности к самосовершенствованию – ответственности 

за волевую интенцию и результаты практических действий, благодаря которым 

достигается поставленная цель – быть здоровым; за верность идеи постоянного 

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 формирования социальной 

ответственности за здоровье. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, 

результатом нашего методологического рассуждения является возможность 

разработки инновационных образовательных моделей, интерактивных 

технологий, социально-педагогических условий создания в учебном заведении 

здоровьесберегающей среды. В этой связи, дальнейшее научное обоснование 

получают положения, характеризующие современное понимание феномена 

здоровья человека, идеи социальной ответственности учащейся молодежи 

необходимости ведения здорового образа жизни. Развитие данных положений, на 

наш взгляд, будет способствовать формированию современного 

валеологического мировоззрения. 

Перспективой дальнейших исследований в данном направлении является 

разработка, научное обоснование и внедрение в учебно-воспитательный процесс 

учебных заведений дидактико-оздоровительного комплекса методов и 

интерактивных технологий, направленных на генерирование здорового образа 

жизни, как фактора реализации стремления личности к гармоничному развитию, 

идеалу интеграции духовного и телесного совершенствования. 
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Аннотация. Пристинская Т.Н., Лакомов С.В. Оздоровительная физическая 

культура как фактор социализации детей и учащейся молодежи. В статье 

представлена характеристика объединений и организаций, которые определяют 

социальную среду современной учащейся молодежи. Определены факторы и 

мотивы, побуждающие детей и подростков к вступлению в неформальные 
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объединения. Показано, что сфера физкультурно-оздоровительной деятельности 

является не только эффективным средством рекреации, но и фактором 

воспитания ценностных ориентаций личности, которая охватывает пространство 

идеального, материального, духовного и социального мира. 

Ключевые слова: дети и подростки, неформальные молодежные организации 

и объединения, физкультурно-оздоровительная деятельность. 
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характеристику об’єднань та організацій, які визначають соціальне середовище 

сучасної учнівської молоді. Визначено чинники та мотиви, що спонукають дітей 

і підлітків до вступу в неформальні об'єднання. Показано, що сфера 

фізкультурно-оздоровчої діяльності є не тільки ефективним засобом рекреації, а 

й фактором виховання ціннісних орієнтацій особистості, котра охоплює простір 

ідеального, матеріального, духовного й соціального середовища. 

Ключові слова: діти й підлітки, неформальні молодіжні організації й 

об'єднання, фізкультурно-оздоровча діяльність. 
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social environment of children and students. The selected factors encouraging children 

and teenagers joining in informal groups and associations. The motives of entry of 

children and teenagers in the informal youth organizations were experimentally 

determined. It is proved that the sphere of sports and recreational activities is not only 

an effective means of recreation, but also an education of evaluating orientations of the 

personality. This sphere includes the area of the ideal, material, spiritual and social 

world. 

Key words: children and teenagers, informal youth organizations and associations, 

sports and recreational activities. 

 

Постановка проблемы в общем виде. Развитие современного общества 

предполагает высокие стандарты демократии, социально ориентированные права 

и свободы человека. В связи с этим, формирование адекватной социокультурной 

среды обеспечивает оптимальные возможности для самовыражения и 

самоутверждения личности в развитии гармонии тела и духа подрастающего 

поколения, что является актуальной научной и практической задачей. 

Анализ последних исследований и публикаций по данной проблеме 

свидетельствует, что реализация задач физического воспитания учащейся 

молодежи должна осуществляться во взаимосвязи с мероприятиями по 
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социализации личности [1; 3; 4; 5; 8], что будет способствовать организации 

активного досуга, формированию физической культуры личности, отвлекать 

подростка от влияния антисоциальных молодежных организаций и 

объединений [2; 6; 7; 9; 10]. 

Целью статьи является обоснование позитивного влияния физкультурно-

оздоровительной среды на социализацию детей и подростков, которые склонны 

к вступлению в неформальные молодежные группы и организации. 

Исследование выполнено в соответствии с календарным планом работы 

Научно-исследовательской лаборатории духовного и физического развития детей 

и учащейся молодежи ГВУЗ ”Донбасский государственный педагогический 

университет” (Славянск). 

В ходе исследования были использованы теоретические (анализ, 

систематизация, обобщение теоретических изысканий и современной практики), 

эмпирические (анкетирование, беседа) и обсервационные методы (прямое и 

опосредованное наблюдение). 

Изложение основного материала исследования. Организованная группа 

лиц является социальной средой для самоутверждения и самопознания личности, 

то есть объективной потребностью человека. В зависимости от цели выделяют 

формальные и неформальные молодежные группы. Формальные группы 

создаются для осуществления деятельности в соответствии с выбранной 

стратегией – это организованные внешкольные организации, такие как 

спортивные общества, клубы по интересам, центры детского и юношеского 

творчества и другие; неформальные – это так называемые молодежные 

субкультуры (“эмо”, “панки”, “готы”, “трансеры”, “металлисты”, “рэперы” и 

другие), которые стихийно образованы группами лиц, вступающих в общение и 

взаимодействие для достижения определенных целей [2; 7; 8; 9]. 

В ходе проведенного исследования было установлено, что преобладающими 

факторами, которые побуждают подростков к вступлению в неформальные 

группы и организации являются недостаточный контакт ребенка в понимании его 

проблем родными и близкими, “вызов семье”; плохая успеваемость в обучении и 

отчуждение в школьном коллективе; нежелание “быть как все”; отсутствие 

интереса к проявлению собственных способностей, цели в жизни. 

Обобщение результатов теоретических исследований, а также 

педагогические наблюдения показали, что у неформальных объединений есть ряд 

признаков, по которым они отличаются от других самодеятельных организаций, 

а именно: такие группы, как правило, не имеют официального статуса; в этих 

группах недостаточно представлена внутренняя структура, связи и интересы; в 

таких группах, как правило, отсутствует выраженный лидер (хотя есть 

исключения); в таких группах нет четкой программы деятельности (действуют 

по инициативе небольшой группы лиц).   
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В связи с этим считаем, что одной из важных профессиональных миссий 

учителя физической культуры, тренера-преподавателя должна быть 

деятельность, направленная на отвлечение подростка от влияния неформальных 

групп антисоциальной направленности. Юношеская субкультура 

характеризуется рядом постоянных признаков, специфичность которых 

заключается в наборе ценностей и норм поведения, вкусов и предпочтений, стиле 

одежды и внешнего вида, на формирование которых может и должен влиять 

спортивный педагог. 

Для выяснения мотивов вхождения подростка в неформальную группу мы 

провели анкетирование по методикам И. Кона “Я и мои родители”, “Я и мои 

друзья”, а также В. Гейтенко “Я и моя спортивная команда” [2]. В беседах с 

подростками, которые склонны к вхождению в группы антисоциальной 

направленности мы подчеркивали, что присоединяясь к таким группам, 

подросток как раз и “теряет” свою индивидуальность, а не проявляет ее, как 

многие считали ранее; объясняли тем, кто желает “выделиться”, что при 

вступлении в такую группу они вовсе не приобретают индивидуальность, а лишь 

на некоторое время привлекают к себе внимание. 

Результатом проведенных социально-педагогических мероприятий явилась 

положительная динамика в формировании самовыражения старшеклассников, 

которые были склонны в вступлению в группы, близкие к антисоциальным. Так, 

при проведении воспитательных тренингов на тему: “Разрешите представиться”, 

нами были услышаны мнения подростков и о поп-музыке, и о спорте, и о 

здоровье и здоровом образе жизни, и о том, как эти факторы влияют на 

формирование их ценностных ориентаций. Использование в беседах идей 

педагогической герменевтики (искусство толкования), компетентная манера 

действий педагога внушала воспитанникам доверие, ощущение 

профессионализма и порядочности педагога, позитивного эмоционального 

климата. 

Известно, что в подростковом возрасте наблюдается стабилизация темпов 

развития большинства качеств личности, формируются черты характера, 

направленность жизненной позиции; развивается сфера нравственного сознания, 

складываются относительно устойчивые моральные взгляды, оценки, суждения, 

ценности; функциональные и физические кондиции. Одним из важнейших 

новообразований подросткового возраста является формирование самосознания 

– образа Я, самооценки и рефлексии, в том числе к собственному здоровью и 

здоровью окружающих, к необходимости вести здоровый образ жизни. 

В связи с этим мы акцентировали внимание подростков на том, что сфера 

физкультурно-оздоровительной деятельности является не только эффективным 

средством рекреации, но и фактором воспитания ценностных ориентаций 

личности, которая охватывает пространство идеального, материального, 
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духовного и социального мира. Оздоровительная физическая культура должна 

проявляться как уровень общей культуры личности в конкретном изменении 

индивидуальных представлений, отношений, сознания, мышления, действий, 

поступков, поведения. Это позволяет формировать практические умения и 

навыки в сохранении, укреплении, потреблении, восстановлении здоровья, в 

самоопределении духовных ценностей физической культуры; приобретать опыт 

творческого использования оздоровительного потенциала физической культуры 

для достижения учебных, профессиональных и жизненных приоритетов. 

В ходе проводимых мероприятий мы обращали внимание подростков на то, 

что практическая реализация оздоровительного потенциала физической 

культуры предусматривает саморазвитие и самоутверждение личности, в первую 

очередь, в контексте ценностей здоровья и здорового образа жизни. Под 

влиянием целенаправленно организованных физкультурно-спортивных занятий 

и воспитательных тренингов мы наблюдали у 25,5 % респондентов развитие 

индивидуальной Я концепции здоровья; у 53,4 % понимание влияния 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности на развитие 

функциональных систем организма; 33,1 % подростков демонстрировали 

повышение познавательной активности в приобретении знаний, умений и 

навыков ведения здорового образа жизни; 75,4 % учащихся усвоили, что 

оптимальная психофизическая нагрузка в сочетании с рациональным питанием и 

активной жизненной позицией определяют состояние благополучия и комфорта, 

в чем немалая заслуга физической культуры и спорта. 

В ходе исследования мы наблюдали реализацию оздоровительных функций 

физической культуры. Так, воздействие социально-генетической функции 

проявлялось в усвоении подростками социально-исторического опыта в сфере 

физической культуры и спорта, здоровья и здорового стиля жизни; творческая – 

в формирование личностных качеств во взаимосвязи духовного и физического 

развития, как фактора активной жизнедеятельности; рефлексивно-

содержательная – в развитии мировоззренческой доктрины восприятия 

окружающего мира, ценностей физической культуры и спорта; познавательно-

ориентационная – в познании и отражении в сознании психофизиологической, 

духовно-нравственной и социальной деятельности; преобразовательная – в 

конструктивных изменениях в поведении и деятельности, в отношении к учебно-

воспитательному процессу, к социальной жизни, к проведению активного досуга; 

коммуникативная – в формировании навыков неформального общения, в 

привлечении подростков к просоциальным неформальным молодежным 

объединениям и группам физкультурно-оздоровительной направленности, в 

формировании собственного стиля поведения как моды на здоровье и здоровый 

образ жизни.   
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Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, 

оздоровительные эффекты физической культуры и спорта мы рассматриваем 

своеобразным дидактическим и воспитательным инструментарием важнейших 

преобразований, которые укрепляют здоровье человека, повышают его 

жизнеспособность, расширяют возможности самовыражения, самореализации, 

возможность доказывать свою уникальность. 

Перспективой дальнейших исследований является разработка социально-

педагогических условий, которые реализовали бы целенаправленное 

педагогическое сопровождение пребывания подростка в среде неформальных 

молодежных организаций. 
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засоби фізичної терапії школярів з порушенням зору. Проведений аналіз 
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Постановка проблеми та її актуальність. XXI століття характеризується 

катастрофічним і прогресивним погіршенням стану здоров'я людини, що росте. 

При цьому особливо тривожну категорію складають школярі, 30-40% 

чисельності яких, відносяться за станом здоров'я до спеціальної медичної групи 

(СМВ). За даними досліджень В.Г.Майданника (2002), лише 1,1 % дітей є 

практично здоровими, а в середньому на одну дитину припадає 2,5 захворювання 

[1]. Л.К. Пархоменко (2006) у своїй роботі дає аналіз поширеності всіх 

захворювань підлітків України за 1999–2004 роки: вона збільшилася на 10 тисяч 

дітей, а темп приросту становить 10,4 % [2]. Академік Ю.Г. Антипкін (2009) 

відмітив, що, як правило, в одного підлітка реєструється одразу декілька 

захворювань. За даними Державної медичної статистики, серед підлітків 

шкільного віку зростає поширеність усіх захворювань, але перші місця посідають 

хвороби системи дихання, травлення, кістково-м’язової та сечостатевої системи 

та порушення зору [3].  

Протягом 5 років навчання у школі в 1,5 рази зростає частота порушень зору, 

у 3–4 рази - патології органів травлення, у 2–3 рази - порушень опорно-рухового 

апарату, в 1,5 рази - нервовопсихічних розладів [5]. Слід зазначити, що ситуація 

і надалі залишається загрозливою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. Для досягнення поставленої мети проведено 

аналіз науково – методичної літератури, досліджень різних підходів, що 

сприяють профілактиці та реабілітації очних хвороб і порушень функцій 

зорового аналізатора в практиці офтальмологічної діяльності, нетрадиційної і 

народної медицини, спортивної діяльності та узагальнення матеріалу 

бібліографічних джерел. Згідно цього було виявлено, що - одним з 

найсерйозніших недуг - є порушення різних функцій зорового аналізатора, через 

який здійснюється прийом до 90% інформації з навколишнього світу. Порушення 

цієї системи значно обмежує людину в просторовому орієнтуванні і серйозно 

ускладнює цілеспрямовані координаційні дії. Школяр з ослабленим зором при 

тривалій роботі на сучасних мультимедійних засобах відчуває
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дискомфорт; посилюється загальне зниження розумової і фізичної 

працездатності; погіршується самопочуття, активність і настрій [7,8]. 

За результатами досліджень Інституту педіатрії, акушерства та гінекології 

АМН України, значно погіршився стан здоров’я дітей молодшого шкільного віку. 

Так, 70 % дітей, які готуються до школи, вже мають порушення стану здоров’я, а 

30 % - хронічні захворювання; понад половину дітей цього віку мають таку 

розумову та фізичну працездатність, що не відповідає їхньому фізичному та 

психічному навантаженню в школі. Особливо це стосується тих, хто навчається 

у гімназіях, ліцеях, коледжах - стан їхнього здоров’я у 1,5 рази нижчий, ніж у 

дітей загальноосвітніх шкіл. Діти, які навчаються за ускладненими програмами, 

перебувають у стресових умовах [4], у стані постійного напруження, навіть 

перенапруження, що само по собі є преморбідним станом. В учнів гімназій в два 

рази частіше спостерігається підвищений артеріальний тиск. Щорічно, число 

школярів, які поповнюють спеціальні медичні групи, нестримно зростає. Так, за 

період з 2014 по 2018 рр. чисельність молодих людей з різними захворюваннями 

органу зору збільшилася з 8,9% до 11,2% і ця цифра, за прогнозами вчених, буде 

рости, тому що частка інтелектуальних навантажень, сполучених з інтенсивною 

діяльністю зорової системи, з кожним роком зростає все більше і більше [9]. 

Важливим є і той факт, що порушення функціонування зорово-сенсорної 

системи у юнаків, не дозволяє їм проходити обов'язкову військову підготовку в 

лавах Збройних Сил України. 

Освітній простір сучасної школи, характеризується широким спектром 

дисциплін, інтенсивної та напруженої інтелектуальної діяльності, а також, з 

використанням мультимедійних засобів, які істотно впливають на 

функціонування органа зору школярів, приводячи в деяких випадках до 

ослаблення зору, виникнення різних патологічних порушень, для нівелювання 

яких, повсюдно використовуються окуляри і лінзи. У свою чергу оптичні засоби 

корекції не усувають захворювання, а при неправильному використанні ведуть 

до їх прогресування. 

Згідно розглянутих літературних джерел рухові дії, характерні для 

спортивних і рухливих ігор, а також фізичні вправи, пов'язані з окоруховими 

навантаженнями, позитивно впливають на функціонування органу зору 

школярів, і сприяють профілактиці очних хвороб, а також гальмуванню розвитку 

патологічних порушень у школярів, що мають ослаблений зір [7]. 

Аналіз спеціальної науково – методичної літератури свідчить про те, що на 

стан здоров’я дітей впливає так званий шкільний фактор, про що свідчить суттєве 

збільшення різних захворювань під час тривалого навчання у школі. Так, у 70 % 

дітей молодшого шкільного віку індивідуальна, розумова та фізична 

працездатність не відповідає їх шкільному навантаженню. Надалі впродовж
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п’яти років навчання в школі у дітей у 3-4 рази зростає патологія органів 

травлення, у два рази - органів зору та нервової системи [6]. 

При цьому в науковій літературі останніх років є величезна кількість даних 

про те, що до числа здорових можна віднести лише 5-6% випускників середніх 

шкіл. 

Незважаючи на численність досліджень ефективних засобів профілактики та 

реабілітації при очних хворобах: динамічних вправ та вправ на розслаблення, їх 

впливу на стан зорово-сенсорної системи, мною не виявлено серйозних і 

доказових робіт, що проливають світло на можливості засобів фізичної терапії 

школярів при очних захворюваннях та корекції зорових функцій. В розглянутих 

дослідженнях не вивчався вплив офтальмологічних вправ на зміну показників 

нервово-емоційної напруги, фізичного розвитку, функціональної тренованості, 

фізичної підготовленості та рівня здоров'я. 

Мета дослідження: вивчити та дослідити сучасні засоби фізичної терапії 

школярів з порушенням зору. 

Завдання дослідження: узагальнення даних літературних джерел, що 

стосується питання фізичної терапії школярів з порушенням зору.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Наявність серйозних 

протиріч у підходах, а також наявність широкого спектра питань, ще не вивчених 

сучасною наукою свідчить про актуальність порушеної мною проблеми, її 

гостроти і значущості особливо в практиці освітньої діяльності школярів. Це все 

свідчіть про актуальність дослідження впливу фізичної терапії у вигляді різних 

прийомів і дій з арсеналу спортивних і рухливих ігор, фізичних вправ, яка 

поєднана з високою активністю окорухового апарату, на поліпшення 

функціонального стану організму школярів з ослабленим зором. 

Доцільно теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити на 

практиці методику реабілітації школярів з порушенням зору засобами 

спортивних і рухливих ігор. Рухові дії з арсеналу спортивних і рухливих ігор, а 

також фізичні вправи, в яких першорядне значення має зоровий аналізатор, в 

сукупності з оптимальними фізичними навантаженнями, сприятимуть не тільки 

профілактиці очних хвороб, а й коригуванню деяких порушень зорових функцій. 

При цьому найбільша позитивна динаміка очікується від прийомів і дій, що 

мають місце в таких видах спорту, для яких характерні елементи стеження за 

переміщенням об'єкту і прицілювання (настільний теніс, дартс, кеглі та ін.) 

Також важливі ігрові види спорту,як вид реабілітації, що дозволяють 

використовувати предмети ігор (кульки для настільного тенісу, волани для 

бадмінтону та ін.) з різними колірними характеристиками. Подібні вправи 

дозволять розширити межі периферичних полів зору і збільшити поріг світлової 

чутливості за рахунок зниження напруги окорухових м'язів.   
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Заняття з фізичного виховання зі школярами, які мають порушення функцій 

органу зору повинні проводитися без засобів оптичної корекції зору. При цьому, 

на перших заняттях необхідно навчати школярів, що входять до складу 

спеціальної медичної групи з даною нозологічною ознакою, методам 

самоконтролю за своїм станом. Основною умовою кожного навчально-

тренувального заняття є комплексна методика реабілітаційних заходів. 

Включення спеціально підібраних ігрових фізичних вправ в реабілітаційний 

процес в сукупності з фізичним вихованням спеціальних медичних груп сприяє 

не тільки значному поліпшенню функціонуванню органу зору школярів, з 

ослабленими функціями, але й підвищенню функціонального стану організму 

школярів у цілому; створенню умов для оптимізації фізичної і розумової 

працездатності; зниженню нервово-психічної напруги. 

Технологія поліпшення функціонування органу зору школярів дозволить 

стабілізувати показники гостроти зору і рефракції, розширити межі поля зору і 

відновити поріг світлової чутливості очей, що дозволить поліпшити їх 

працездатність. Крім того дана технологія може позитивно вплинути на фізичний 

розвиток, функціональну тренованість, фізичну підготовленість, загальний 

рівень соматичного здоров'я та нервово-емоційний стан школярів. 

Базуючись на: методах фізичної терапії; загальних теоріях і методиці 

фізичної культури; методологічних аспектах, результатах експериментальних 

досліджень, які розкривають досвід наукового обґрунтування підходів, які 

сприятимуть поліпшенню функціональної дієздатності зорового аналізатора; 

теоретичні та прикладні основи фізіології зорового аналізатора у спортсменів в 

різних видах спорту; роботи з дослідження впливу спортивних і рухливих ігор на 

організм школярів доцільно: 

- розробити методику реабілітації слабозорих школярів, віднесених за 

станом здоров'я до спеціальної медичної групи, основний зміст якої складають 

ігрові елементи, прийоми та дії настільного тенісу, бадмінтону та дартсу; 

- довести найбільш ефективні види спортивних і рухливих ігор, а також 

фізичні вправи, з’єднані з високою окоруховою активністю, які сприяють 

поліпшенню функціонуванню органу зору, поліпшеню фізичної і розумової 

працездатності, зняття нервово-емоцінальної напруги і зміцненню здоров'я 

школярів; 

- запропонувати і експериментально перевірити зміст і спрямованість 

навчально-тренувальних занять з поліпшення функціонального стану організму, 

рівня фізичної і розумової працездатності, профілактики порушень у школярів з 

ослабленим зором. 

- ввести в педагогічну практику найбільш ефективні способи поліпшення 

функціонального стану органу зору слабозорих школярів.   
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Отримані експериментальні дані можуть розширити спектр наукових знань: 

- в лікуванні та профілактиці зорових порушень людини засобами фізичної 

терапії, що виявляється в рухових і спортивних іграх, а також у вправах, 

поєднаних з високою руховою активністю органу зору; 

- в конструюванні навчально-тренувальних занять з фізичного виховання зі 

школярами, що мають ослаблений зір і нездатних витримувати фізичні 

навантаження, враховуючи методичні особливості фізичної реабілітації, які 

забезпечують високу функціональну тренованість;  

Розроблена методика, як засіб реабілітації, застосування спортивних і 

рухливих ігор, буде спрямована на поліпшення функціонування органу зору 

школярів.  
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Анотація. В статті розкрито теоретичні аспекти впливу фізичного 

виховання на працездатність студентів. Розкрито методи перевірки 

працездатності студентів на лекційних занять після проведення фізичного 

виховання. 

Ключові слова: студенти, працездатність, фізичні вправи, інтелектуальний та 

психологічний розвиток. 

 

Анотация. Влияние физического воспитания на работоспособность 

студентов. В статье раскрыты теоретические аспекты влияния физического 

воспитания на работоспособность студентов. Показан метод для проверки
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влияния физического воспитания на работоспособность студентов во время 

аудиторних занять. 

Ключовые слова: студенты, работоспособность, физическое упражнения, 

интелектуальный и психологическое развитие. 

 

Abstract. Impact of Physical Education on Student Performance. The theoretical 

aspects of the influence of physical education on the performance of students are 

revealed in the article. Methods for increasing the student ability to take classes by 

means of physical influence are revealed. 

Key words: student, performance, physical exercises, intellectual and 

psychological development. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. В наш час студентам 

доводиться вивчати великий об’єм інформації в достатньо короткий термін, тому 

часто у студентів виникають проблеми з психічним та фізичним здоров’ям, 

велике перевантаження, особливо в період екзаменів, нестабільність нервової 

системи, шкідливе харчування. Всі ці фактори не лише призводять до певних 

хвороб, а також негативно впливають на інтелектуальний та фізичний розвиток 

нашої молоді [1]. 

Невеликі навантаження фізичними вправами позитивно впливають на 

інтелектуальну та психологічну сфери людини. В психологічній структурі 

рухового акту при виконанні фізичних вправ неодмінно присутні компоненти 

аналізу та синтезу цих дій. Внаслідок цього при виконанні рухових дій поряд з 

функціональним, проявляється і певний інтелектуальний ефект [9]. 

Під час виконання фізичних вправ покращується психологічно-емоційний 

стан, розвивається увага, пам'ять, концентрація, уява, стійкість та 

спостережливість [10]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. Вплив фізичного виховання на працездатність 

студентів вивчали Гогунов Е. Н., Мартянов Б. И., Присяжнюк С. І., Гордєєва С.В., 

Г.Д, Віленский М. Я., Русанов В. П. 

Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. в книзі «Психология физического воспитания 

и спорта», в ньому автори дослідили особливості розумової діяльності, пам’яті, а 

також їхній вплив на покращення психологічного стану особи [5]. 

Вивчити напрямок фізичного навантаження для покращення працездатності 

студентів: «Направленное использование физических нагрузок как фактор 

управления профессиональной работоспособностью студентов.» авторів Г.Д, 

Віленский М.Я., Русанов В. П., де вони дослідили оптимальні навантаження на 

організм для максимальної працездатності.   
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Присяжнюк С. І., Гордєєва С. В. дослідили підвищення розумової діяльності 

та фізичної працездатності в студентів вищих навчальних закладах, причини для 

впровадження фізичної активності перед заняттями  

Мета дослідження. На основі літературного аналізу, спостереження 

визначити оптимальний час проведення фізичного виховання для досягнення 

найвищого рівня працездатності на лекційних заняттях. 

Завдання дослідження. Узагальнити отримані дані, що стосуються впливу 

фізичного виховання на працездатність студентів. Проаналізувати стан 

працездатності студентів та надати рекомендації для поліпшення 

інтелектуальних якостей студентів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження проводилось у 

двох студентських групах 3-го курсу денного відділення (17-19 років) за 

спеціальностями: електротехніка і експлуатація електроустаткування 

підприємств і цивільних споруд (група А), галузеве машинобудування (група В), 

та у групі інженерія програмного забезпечення заочного відділення (17-19 років) 

(група С), яка не підлягає значному впливу фізичного навантаження під час 

учбових занять у зв’язку з відсутністю предмету фізичне виховання у програмі. 

У експерименті взяли участь 20 осіб з кожної групи. На протязі місяця у групах 

А і В було проведене одне заняття фізичного виховання (2 години) на тиждень.  

На першому тижні заняття проводились на першій парі, на другому тижні – 

на другій парі і на третьому – на третій парі. Також в день проведення заняття з 

фізичного виховання в групах, згідно розкладу, було по чотири пари, тому ми 

мали можливість перевірити їхню працездатність в один із напружених днів.  

Для знаходження продуктивності перед та після заняття ми проводили 

аналіз у вигляді тесту за пройденим ними в цей день матеріалом Визначили за 20-

ти бальною шкалою (де 1 – мінімальне значення, а 20 – максимальне). Кожна 

правильна відповідь дорівнювала 1 балу. 

Для визначення зорової пам’яті перед та після заняття іспитуємим 

пропонували пройти тест, де представили 10 картинок на 30 секунд. Умови 

завдання знайти ці самі картинки із 30 запропонованих. Кожна правильна 

відповідь дорівнювала 1- му балу. 

Активність діяльності студентів під час учбових занять визначили за 

загальною кількістю піднятих рук учасників. 

Результати експериментального дослідження представлені у таблиці 1.   
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Таблиця 1 
Ти

ж. 

Група A Група B Група C 

На 

початку 

дня 

В кінці 

дня 

С.

п 

На 

початку 

дня 

В кінці 

дня 

С.

п 

На 

початку 

В кінці 

дня 

С.п 

1 2 3 1 2 3  1 2 3 1 2 3  1 2 3 1 2 3  

I 14,

5 

5,

6 

5 14,

1 

5,

5 

4 8,

1 

15 5,

3 

1

0 

14,

5 

5 6 9,

3 

14,

8 

5,

5 

7 14,

7 

5,

2 

4 8,5 

II 14,

7 

5,

1 

7 14,

3 

4,

7 

3 8,

1 

15,

1 

5,

5 

9 15,

5 

5,

1 

4 9 14,

6 

5,

1 

6 14,

3 

4,

9 

4 8,1 

III 13,

9 

4,

9 

5 15,

8 

6,

3 

7 8,

8 

15 5 7 16,

1 

5,

6 

9 9,

7 

14,

3 

4,

7 

4 13,

9 

4,

5 

2 7,2 

 

1 – продуктивність. 

2 – зорова пам'ять. 

3 – активність під час учбових занять. 

С.п. – середній показник отриманих даних. 

 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Після виконання вправ 

студенти набувають знання про практичне використання своїх набутих навичок 

у суспільстві, набувають знання про оптимальні та максимальні навантаження, 

покращують свій психологічний стан, набувають тактичні та стратегічні навички. 

За результатами дослідження у статті розкрито теоретичні аспекти впливу 

фізичного виховання на працездатність студентів; розкрито методи перевірки 

працездатності на лекційних занять після проведення фізичного виховання. 

Найменші показники працездатності студентів виявлені на другій парі, 

спостерігається зниження за всіма якостями. Максимальні результати – після 

проведення фізичного виховання на третій парі. 

Спираючись на отримані данні, можна рекомендувати враховувати при 

формуванні розкладу учбових занять у вищих навчальних закладах та закладах 

фахової передвищої освіти. 
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Анотація. У статті було визначено проблему динаміки розвитку сили м’язів 

студентів першого курсу у процесі навчальної діяльності. 

Ключові слова: фізична підготовка, нормативи, сила м’язів, першокурсник, 

фізичний розвиток. 

 

Аннотация. В статье была определена проблема динамики развития силы 

мышц студентов первого курса в процессе учебной деятельности. 

Ключевые слова: физическая подготовка, нормативы, сила мышц, 

первокурсник, физическое развитие. 

 

Annotation. The problem of dynamics of muscle strength development of first 

year students in the course of educational activity was identified in the article. 

Key words: fitness, standards, muscle strength, freshman, physical development. 

 

Актуальність. У теперішній час невелика кількість фізично активних 

студентів, але силова підготовка – один з головних компонентів структури 

фізичних здібностей людини. Проаналізувати динаміку розвитку студентів 

першого курсу закладу фахової передвищої освіти під впливом фізичної 

культури.   
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Мета дослідження. На основі літературних джерел розглянути теоретичні 

аспекти підготовки студентів під час навчальних занять. На основі експерименту 

виявити, як змінюється силова витривалість та фізична активність студентів 

першого курсу (15-17 років) у двох групах (експериментальній та контрольній). 

Завдання дослідження. 

- Узагальнення даних літературних джерел, що стосується питання фізичної 

підготовки студентів першого курсу, на їі рівня розвитку силової витривалості. 

- Збільшення можливість високих проявів силових здібностей у студентів 

шляхом виховання їх спортивної фізичної підготовки. 

- Забезпечити в рамках базового фізичного виховання (загальної фізичної 

підготовки) різнобічний розвиток силових здібностей (силової витривалості) у 

єдності з освоєнням основних життєво важливих форм рухових дій під час занять 

фізичною культурою. 

Виклад основного матеріалу. У теперішній час не так часто можна 

побачити активних студентів, але силова підготовка один з головних компонентів 

структури фізичних здібностей людини. Найкращий процес засвоєння силової 

підготовки буде тоді, коли добре розвинуті усі фізичні якості. Фізичне виховання 

впливає на формування духовної культури, естетичних смаків, моральних норм, 

покращує настрій, загальний та психоемоційний стан організму, підвищує 

пам'ять та увагу. 

У результаті сумарної перебудови морфологічних, біохімічних і 

фізіологічних механізмів, що обумовлюють ефективність пристосування 

організму студентів до занять силового характеру, сила м’язів може 

збільшуватися в 2-4 рази. У юнаків нерівномірно розвивається сила з 10 до 17 

років, але більш інтенсивно ця якість починає розвиватися з 15-17 років. 

Над цим питанням працювали такі науковці як Т. М. Бугеря, Л. Б. Волошко, 

в дослідженні яких розглянуто особливості розвитку силової активності у групах. 

На нашу думку, найкращій процес засвоєння силової підготовки 

відбувається під час активного розвитку усіх фізичних якостей у людей в 

підлітковому віці (15-17 років). Є підстави вважати, що в ці вікові періоди силові 

здібності найбільш легко піддаються спрямованому впливу – з найменшими 

витратами часу й енергії прогресують у результаті систематичних вправ. 

Динаміка розвитку сили у студентів на першому курсі була не достатньо 

розглянута, тому є актуальною. 

Самими сприятливими періодами розвитку сили у хлопчиків вважається вік 

від 15 до 17 років, тому в чималому ступені відповідає частка м'язової маси в 

загальній масі тіла (15-17 років вона становить приблизно 33%).  
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Рівень силових здібностей визначається в досить широких межах залежно 

від індивідуальних особливостей студентів, характеру рухової активності, занять 

конкретними видами спорту й інших обставин. Загальна мета формування 

силових здібностей – оптимізувати розвиток даних здібностей протягом життя, 

створивши умови для необхідного їх прогресування. 

Нами було проведено аналіз розвитку силової витривалості студентів 

першого курсу. У дослідженні брали участь 20 студентів з групи 103-ЕТМ-19 у 

віці 15-17 років. Шляхом аналізу оцінки в атестаті по дисципліні фізична 

культура віднесено студентів до контрольної та експериментальної груп (з 

однаковим рівнем фізичної підготовки по 10 студентів у кожній групі). 

Експеримент тривав 2 місяці. Студенти експериментальної групи відвідували 

навчальні заняття (2 години), факультативні заняття (2 години) та консультації з 

предмету фізична культура (2 години), а студенти контрольної групи відвідували 

тільки заняття фізичної культури за програмою першого курсу (рівень 

стандарту). 

На початку та наприкінці експерименту (табл. 1, 2) було проведено тест, 

який складається з трьох вправ: 

- згинання-розгинання рук в упорі лежачи; 

- підтягування; 

- згинання рук в упорі на брусах. 

У таблиці 1, 2 ми бачимо динаміку розвитку силової витривалості студентів 

в залежності від кількості занять фізичною культурою. Студенти 

експериментальної групи були більш активні під час виконання вправ тесту, ніж 

студенти контрольної, та продемонстрували кращі результати.  

 

Таблиця 1 

Результати на початку дослідження  
Види 

тест. 

завдан

ь 

Контрольна група Експериментальна група  
Студенти Студенти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С.

пк. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С.п 

е. 
 

I 6 7 6 5 6 7 8 8 7 8 6,8 6 5 7 8 9 5 6 5 7 7 6,5 

II 6 8 9 7 6 7 7 7 6 6 6,9 9 8 7 9 6 7 8 6 5 8 7,3 

III. 7 6 6 8 8 6 8 9 8 9 7,6 8 9 7 9 5 11 6 5 8 8 7,6 
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Таблиця 2 

Результати в кінці дослідження 
Види 

тест. 

завдан

ь 

Контрольна група Експериментальна група  
Студенти Студенти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

С.

пк. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С.п 

е. 
 

I 7 

 

8 

 

7 

 

6 

 

5 

 

8 

 

5 

 

6 

 

8 

 

9 6,9 12 

 

9 

 

11 

 

11 

 

9 

 

10 

 

10 

 

9 

 

10 

 

11 

 

10,2 

 

II 7 8 6 9 8 7 5 6 9 7 7,2 9 10 11 9 11 9 10 9 11 12 10,1 

III. 7 7 8 6 7 7 6 8 9 8 7,3 11 10 11 12 10 11 11 9 12 10 10,7 

 

I – згинанням та розгинання рук. 

II – бруса. 

III – підтягування. 

С.п.к. – середній показник тестових завдань у контрольній групі. 

С.п.е. – середній показник тестових завдань у експериментальній групі.  

Висновок. Проаналізувавши літературні джерела, що стосуються питання 

фізичної підготовки, провели дослідження студентів першого курсу та їх рівня 

розвитку силової витривалості. 

У ході дослідження забезпечено в рамках базового фізичного виховання 

(загальної фізичної підготовки) різнобічний розвиток силових здібностей 

(силової витривалості) у єдності з освоєнням основних життєво важливих форм 

рухових дій під час занять фізичною культурою. 

Нами було проведено експеримент, на основі якого ми зробили висновки: у 

контрольної групи показники силових якостей значно менші, ніж у 

експериментальної групи. Студенти експериментальної групи, які відвідували 

учбові заняття (2 години), факультативні заняття (2 години) та консультації з 

предмету фізична культура (2 години) більш активно проявили себе у кінці 

експерименту та під час виконання вправ тесту. 

У результаті дослідження спостерігалось збільшення можливості високих 

проявів силових здібностей у студентів шляхом виховання їх спортивної фізичної 

підготовки під час систематичних занять фізичною культурою, консультацій та 

факультативів на першому курсів. Тому стає очевидним, що у міру дозрівання 

організм усе більш повно вирішує завдання формування силової витривалості. 

Результати дослідження рекомендовано враховувати під час занять фізичною 

культурою студентів віком 15-17 років. 
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Анотація. В статті аналізуються особливості впливу фізичних вправ на 

здоров’я і фізичну підготовку студентів медичних університетів. Доведено, що 

застосування нових методик для оздоровлення мають призвести до активізації 

молоді, що дозволить значно підвищити їх рівень рухової активності й
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покращить фізичний стан. З’ясовано, що фізична культура є важливим елементом 

системи освіти й виховання, специфічний зміст рухової діяльності. Цінність її для 

кожної людини слід розглядати в оздоровчому, освітньому, виховному та 

загальнокультурному значеннях. 

Ключові слова: здоров’я, студентська молодь, фізична культура, особистість, 

рухова активність. 

 

Аннотация. В статье анализируются особенности влияния физических 

упражнений на здоровье и физическую подготовку студентов медицинских 

университетов. Доказано, что применение новых методик по оздоровлению 

должны привести к активизации молодежи, что позволит значительно повысить 

их уровень двигательной активности и улучшит физическое состояние. 

Выяснено, что физическая культура является важным элементом системы 

образования и воспитания, специфическое содержание двигательной 

деятельности. Ценность ее для каждого человека следует рассматривать в 

оздоровительном, образовательном, воспитательном и общекультурном смысле. 

Ключевые слова: здоровье, студенты, физическая культура, личность, 

двигательная активность. 

 

Abstract. The article analyzes the peculiarities of the influence of exercise on 

health and physical fitness of students of medical universities. It is proved that the use 

of new methods for health improvement should lead to the activation of young people, 

which will significantly increase their level of physical activity and improve their 

physical condition. Physical activity is one of the main factors that determine the health 

of student youth. Adequate motor activity is the basis for proper development of the 

body. The development of modern pedagogical and prophylactic and health-improving 

technologies that contribute to the promotion and maintenance of youth health, the 

development of potential organisms, is the most important task of modern pedagogy.  

The analysis of literary sources allowed us to find out that physical culture is an 

important element of the education and training system, the specific content of motor 

activity. Its value for each individual should be considered in health, educational, 

educational and cultural values. Development becomes the key word of the pedagogical 

process, a significant, in-depth concept of learning. 

Thus, the introduction of new techniques in physical education classes that aim to 

activate the wellness and fitness of students of medical universities have a positive 

effect on maintaining and improving their personal health and fitness. Competitions 

and sports and wellness events, both inside and outside the facility, should play a 

significant role. It is necessary to introduce students to various wellness programs, 

seminars, training courses, lectures in the specialty, during which the problems of
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health, the idea of healthy lifestyle and scientific and methodological support of the 

educational process on physical education are considered. A prerequisite is the creation 

of sports clubs. 

Key words: health, student youth, physical culture, personality, physical activity. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні багато держав 

світу, в тому числі й Україна прагне, щоб їхня нація була перш за все здоровою, 

освіченою і мала всі матеріальні та духовні блага. Але, сучасний світ насичений 

новими технологіями та завантажений техногенними забрудненнями, 

глобальними екологічними проблемами, суспільно-культурними занепадами ‒ 

негативно впливає на фізичну підготовленість, здоров’я та гармонійний розвиток 

особистості, зокрема студентської молоді. Виховання фізично та соціально 

здорової творчої особистості є найактуальнішою проблемою суспільства. 

Традиційними цінностями українського народу є здоров’я та фізична 

досконалість [10, с. 5].  

Байдуже ставлення студентської молоді до фізичної культури і спорту 

створюють несприятливі умови для нормального функціонування підростаючого 

організму та позбавляють їх найкращого дару ‒ здоров’я. На це все звертається 

увага у державних документах, що регламентують фізичне виховання у вищих 

закладах освіти, а також дослідженнях фахівців у галузі фізичної культури і 

спорту, які стурбовані своїм інтелектуальним майбутнім. 

Одним із шляхів вирішення даної проблеми є підвищення рухової активності 

для зміцнення й збереження особистого здоров’я студентів медичних вишів, 

основу якої складають різноманітні засоби фізичної культури і спорту, що 

застосовуються у вільний або спеціально відведений для цього час. Постає 

питання всебічної активізації студентів до занять фізичною культурою та 

спортом, як генеруючого чинника їх способу життя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. Збереження здоров’я молоді ‒ найважливіша 

вимога до діяльності всіх інститутів і закладів, що займаються підростаючим 

поколінням. Особливо гострою ця вимога є до системи вищої освіти, адже вона 

охоплює тривалий за часом відрізок людського життя, причому це період, коли 

людина найбільш вразлива [4, с. 2]. 

Ряд авторів Г. Апанасенко, Е. Булич, Л. Долженко, І. Муравов визначають, 

що існує висока залежність між рівнем фізичного здоров’я і функціональним 

станом організму. Можливості функціональних систем організму можна 

підвищити під впливом рухової активності, і в тому числі у процесі спортивного 

тренування [1, c. 17].  

Питанню рухової активності у галузі фізичного виховання і спорту 

присвячено чимало наукових робіт. Зокрема, дослідники К. Андерсен, 

Р. Бархударян, B. Козлов, Ю. Данилов, Д. Рутенфренц, А. Тамбовський, 
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вважали рухи однією з важливих біологічних потреб людини. Дослідження 

Ю. Данилова, Дж. Вілмора, Д. Костілл переконливо свідчать, що фізична 

підготовленість особистості залежить від обсягу рухової активності.  

Таким чином, пильна увага вчених різних галузей знань до піднятої нами 

проблеми, говорить про її важливість і актуальність. 

Мета статті – теоретично обґрунтувати сутність використання фізичних 

вправ для оздоровлення студентів медичних університетів.  

Завдання: 

– узагальнення даних літературних джерел, що стосується питання шляхом 

підвищення рівня їх рухової активності; 

– дослідити значення впливу фізичних вправ на організм студентів з 

ослабленим здоров’ям для досягнення оздоровчого ефекту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фізичне виховання, як вважав 

К. Ушинський, має на меті зміцнення здоров’я, сили, досягнення правильного 

тілесного розвитку й утвердження здорового способу життя, а також вироблення 

навичок санітарно-гігієнічної культури особистості [5, с. 138].  

В роки навчання у вузах молодь не примножує, а в значній мірі втрачає 

резервні запаси свого організму. Це суттєво позначається на її працездатності і 

різко знижує творчий потенціал, а також репродуктивні можливості. Щорічно 

збільшується кількість студентів, які мають відхилення в стані здоров’я та 

фізичному розвитку. Зростання захворюваності студентів зумовлене не тільки 

інформаційними й емоційними перевантаженнями в процесі навчання, а й 

соціально-економічними, екологічними проблемами, дефіцитом рухової 

активності й відсутністю навичок здорового способу життя [2, с. 180].  

Досить гострою і актуальною залишається проблема розвитку фізично 

активної, гармонійно розвиненої особистості студентів, а саме: вищих медичних 

закладів, формування у них здорового способу життя, протидія шкідливим 

звичкам, дефіциту рухової активності, зниженню імунітету, а у зв’язку з цим – 

захворюванням. Оскільки майбутні медичні працівники у вишах здобувають 

одну з найскладніших та найбільш ринкових професій, у перспективі повинні 

мати достатній рівень фізичної підготовленості, адже майбутня професія 

пов’язана з фізично напруженою працею. Особливого значення фізичні вправи 

набувають для студентів з відхиленнями у стані здоров’я. Недостатність в русі 

призводить до погіршення функціонального стану організму, а внаслідок цього 

– до порушення здатності витримувати фізичні навантаження, які так необхідні 

для досягнення оздоровчого ефекту. Складається парадоксальна ситуація: 

організм потребує фізичних вправ, але, не виконуючи їх, втрачає здатність до 

рухової діяльності [8, c. 175].  

Рухова активність – один із головних чинників, які визначають здоров’я 

студентської молоді. Достатній рівень рухової активності є основою належного 

розвитку організму. Розробка сучасних педагогічних та профілактико-
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оздоровчих технологій, які сприяють зміцненню і підтримці здоров’я молоді, 

розвитку потенційних можливостей організму, є найважливішим завданням 

сучасної педагогіки.  

Заняття в межах навчальної програми з фізичного виховання недостатньо 

для вирішення завдання використання фізичних вправ для оздоровлення 

студентів медичних університетів. Тільки комплексне поєднання навчальних та 

самостійних занять фізичними вправами може успішно формувати і 

вдосконалювати у студентів спеціального навчального відділення фізичні якості 

та навички, необхідні їм у майбутній професійній діяльності. Підвищення 

оздоровчого ефекту фізичних вправ студентів спеціального навчального 

відділення залежить від: диференційованого застосування засобів фізичної 

культури залежно від захворювання та індивідуальних особливостей організму; 

використання спеціальних фізичних вправ у комплексі з вправами, що 

посилюють оздоровчий вплив фізичного тренування та активного відпочинку; 

систематичного використання самостійних оздоровчо-тренувальних занять для 

підвищення функціональної діяльності систем і органів, що цього потребують, 

залежно від стану здоров’я.  

До спеціального навчального відділення зараховуються студенти з різними 

захворюваннями. В умовах навчальних занять не завжди є можливість виконання 

кожним студентом індивідуальних вправ. Тому самостійні заняття студентів з 

регулярним не менше трьох разів на тиждень, повторенням спеціальних 

оздоровчотренувальних комплексів вправ, набуває великого значення [9, с. 39 - 

48].  

На сьогодні фізична культура у вищих медичних закладах освіти має на меті 

збереження й зміцнення здоров’я студентської молоді, розвиток рухових 

здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості, формування ціннісної 

орієнтації щодо здорового способу життя та надає студентам можливість: 

– створити цілісну уяву про вплив занять фізичною культурою на розвиток 

особистості, формування основних систем організму, попередження 

професійних захворювань і профілактику шкідливих звичок; 

– підвищити фізичну підготовленість засобами сучасних фізкультурно-

оздоровчих систем, оволодіти технікою основних рухових дій; 

– набути навички організації та методики проведення самостійних занять з 

фізичної культури [7, с. 15].  

Позитивні зрушення, що досягаються на заняттях фізичного виховання при 

застосуванні нових методик для оздоровлення, щодня потрібно закріплювати під 

час самостійних занять вдома. Вони допомагають ліквідувати прояви 

захворювання або його залишки, попередити можливі ускладнення. Сформована 

стійка система звичок і потреб занять фізичними вправами допоможе студентам 

з хронічним перебігом захворювань свідомо використовувати засоби фізичного 

виховання для підтримання та поліпшення
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стану особистого здоров’я. Під час занять зі спеціальною медичною групою 

використовують таку класифікацію фізичних вправ: загально-оздоровчі вправи, 

загально-розвиваючі вправи, спеціально-розвиваючі, спеціально-оздоровчі 

вправи.  

Серед загально-оздоровчих вправ частіше використовують циклічні 

динамічні, що виконуються з малою та середньою інтенсивністю, спеціально 

підібрані гімнастичні вправи із повторюваним циклом рухів. Ці вправи легко 

дозуються за інтенсивністю. Загально-розвиваючі, або загально- стимулюючі 

вправи справляють різнобічний вплив на усі функції організму, сприяють 

підвищенню показників фізичного розвитку та основних рухових якостей. 

Спеціально-оздоровчі вправи – вправи, які впливають безпосередньо на процес 

хвороби в організмі. Спеціально-розвиваючі вправи – вправи, які впливають на 

розвиток конкретних рухових якостей, викликають в організмі специфічні 

зрушення [3, с. 34].  

Регулярні заняття фізичними вправами пристосовують окремі системи і 

організм підростаючого покоління до фізичних навантажень, що призводить до 

адаптації організму. Вправи покращують кровопостачання в головному мозку, 

позитивно впливають на психіку, покращують емоційний стан, зникає відчуття 

неспокою, з’являється бадьорість, підвищується розумова діяльність. Заняття 

фізичними вправами є не тільки одним із головних чинників відновлення, 

зміцнення і підтримання здоров’я, поліпшення та збереження загальної і 

розумової працездатності, а й могутнім засобом активізації адаптаційно-

захисних сил організму, що забезпечують вищий рівень якості життя студентів 

медичних університетів [6, с. 193]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз літературних 

джерел дозволив нам з’ясувати, що фізична культура є важливим елементом 

системи освіти й виховання, специфічний зміст рухової діяльності. Цінність її для 

кожної особистості слід розглядати в оздоровчому, освітньому, виховному та 

загальнокультурному значеннях. Розвиток стає ключовим словом педагогічного 

процесу, суттєвим, глибинним поняттям навчання. 

 Таким чином, запровадження нових методик на заняттях з фізичної 

культури, які спрямовані на активацію оздоровчої фізкультурно-масової роботи 

студентів медичних університетів позитивно впливають на підтримання та 

поліпшення стану їх особистого здоров’я й фізичну підготовленість. Значне місце 

повинні займати змагання та спортивно-оздоровчі заходи на базі закладу і поза 

ним. Необхідно запроваджувати залучення студентів до різних оздоровчих 

програм, семінарів, навчальних курсів, лекційних занять з фаху, під час яких 

розглядаються проблеми здоров’я, уявлення про здоровий спосіб життя і 

науково-методичне забезпечення навчального процесу з фізичного виховання. 

Обов’язковою умовою є створення спортивних клубів. 
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Анотація. У статті розкрито здоров’язбережувальні технології і їх 

впровадження у закладах вищої освіти, формування культури здоров’я студентів, 

позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. Проаналізована негативна 

тенденція погіршення фізичного і психологічного здоров’я, насамперед, 

пов’язана з екологічними, економічними та соціальними проблемами у 

суспільстві. 

Ключові слова: здоровий спосіб життя, студент, культура здоров’я, 

здоров’язбережувальні технології, соціальні проблеми. 

 

Аннотация. В статье были раскрыты здоровьязберегающие технологии и их 

применение в учреждениях высшего образования,формирования культуры 

здоров’я студентов, позитивной мотивации здорового способа жизни. 

Проанализована негативная тенденция ухудшения физического и 

психологического здоровья, прежде всего, связана с экологическими, 

экономическими и социальными проблемами в обществе. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, студент, культура здоровья, 

здоровьязбережувальни технологии, социальные проблемы.   
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Annotation. The article reveals health-saving technologies and their 

implementation in higher education institutions, formation of students' health culture, 

positive motivation for healthy lifestyle. The negative tendency of deterioration of 

physical and psychological health is analyzed, first of all, related to environmental, 

economic and social problems in society. 

Key words: healthy lifestyle, student, health culture, health care technology, social 

problems. 

 

Актуальність дослідження проблеми здоров’язбереження зумовлена 

реаліями сьогодення щодо стану здоров’я студентської молоді та їх способу 

життя. Боротьба з негативними звичками (куріння, вживання алкоголю, 

переїдання) та вплив однолітків на студента (його психологічний і фізичний стан) 

є актуальною проблемою сьогодення. Формування здорових, всебічно 

розвинених підлітків - це майбутнє країни, тому потребує вивчення та 

вдосконалення здоровязбережувальної компетентності. 

Аналіз досліджень і публікацій. Над питанням здоров’язбережувальних 

технологій працювали такі науковці, як В.Р. Кучма, А.М.Мітяєва, М.І. Степанова, 

Л.Ф. Тихомирова. Вони визначають використання цих технологій як головний 

напрям вирішення проблем збереження та зміцнення здоров’я дітей та підлітків 

в умовах сучасної освіти. 

Але невизначеність низки питань щодо здоров’язбережувальних технологій, 

змісту та принципів здоров’язбережувальної діяльності студентів не дозволяє 

вирішити окремі теоретичні та практичні питання до використання 

здоров’язбережувальних технологій. 

Метою статті є вивчення, аналіз та впровадження сучасних 

здоров’язбережувальних технологій, що застосовуються підчас освітнього 

процесу вищого навчального закладу з метою комплексного вдосконалення 

змісту освітнього процесу та його навчального середовища в аспекті 

здоров’язбереження, формування культури здоров’я студентів, позитивної 

мотивації на здоровий спосіб життя. 

Завдання. 

1. Узагальнення даних літературних джерел, що стосується питання 

здоров’язбережувальної діяльності серед молоді. 

2. Проаналізувати наукові аспекти управління навчально-виховним процесом 

у закладах освіти на засадах здоров’язберігаючих технологій. 

3. Науково обґрунтувати, розробити та впровадити програму з управління 

навчально-виховним процесом у вищих навчальних закладах на засадах 

здоров’язберігаючих технологій. 

Виклад основного матеріалу. Життя і здоров’я людини визначається 

найвищою соціальною цінністю, формування якої має забезпечувати освіта 

впродовж життя. Застосування здоров’язбережувальних технологій сприятиме  
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комплексному вдосконаленню змісту освітнього процесу та його навчального 

середовища в аспекті здоров’язбереження. 

Однією з причин байдужого ставлення молоді до збереження власного 

здоров’я є стан сучасної системи освіти, тому що навчання студентів включає не 

лише процес оволодіння предметними знаннями і життєво важливими 

компетентностями, а й формування відповідних життєвих цінностей, 

результатом яких є їхня здатність самостійно підтримувати своє здоров’я, 

відвідувати спортивні зали, реабілітаційні центри, кабінети масажу та інше. 

Проектування процесу здоров’язбережувального навчання студентів 

вимагає розроблення спеціальних методик і технологій для використання у 

закладах вищої освіти. Поняття "здоров’язбережувальні технології" охоплює всі 

напрями діяльності вищого навчального закладу щодо формування культури 

здоров’я студентів, позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. На даний час 

для розв’язання поставлених завдань надзвичайно важливим є аналіз підходів, 

концепцій, поглядів видатних психологів і педагогів на розкриття сутності 

здоров’я, здорового способу життя, здоров’язбережувального середовища, а 

також конкретизація в контексті нашого дослідження поняття 

"здоров’язбережувальні технології в освітньому процесі вищого навчального 

закладу". 

О. Підгірна пояснює поняття "здоров’язбережувальний простір" як 

багаторівневу освітню систему і соціально організоване виховне середовище, в 

якому пріоритетами є: здоровий спосіб життя, культура здоров’я, прогнозування 

здоров’язбережувальної діяльності. 

Н. Міллер доводить, що здоров’язбережувальне освітнє середовище сприяє 

впровадженню здоров’язбережувального навчання як процесу взаємодії 

студентів і викладача, результатом якого є засвоєння знань, умінь, навичок, 

способів творчої діяльності, системи цінностей і збереження здоров’я учасників 

освітнього процесу. 

Ми погоджуємося із думкою дослідника Д. С. Сомова, який зазначає, що 

здоров’язбережувальна діяльність у навчальному закладі ґрунтується на 

системному підході, що передбачає участь у ній усіх суб’єктів навчально-

виховного процесу. 

Вивчення наявних у педагогічній теорії та освітянській практиці 

здоров’язбережувальних технологій дає змогу констатувати, що їх ми вважаємо 

найдієвішими для впровадження у вищих навчальних закладах України, а саме: 

- здоров’язбережувальні технології, що охоплюють проведення тематичних 

семінарів, лекцій та студентських рад, курсів ведення здорового способу життя; 

- дотримання раціонального розкладу занять, відстеження певних норм 

завдань для самостійного опрацювання згідно з вимогами, впровадження 

особистісно орієнтовного та індивідуального підходу у навчанні, створення  
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сприятливого психологічного клімату, організацію психологічних тренінгів з 

студентами та викладачами; 

- технології збереження і стимулювання здоров’я передбачає технологію 

формування творчої особистості, технологію критичного мислення; 

- проведення днів здоров’я, занять у тренажерній залі, роботу спортивних 

гуртків та секцій; 

- позитивним фактом підтримки та розвитку здоров’я є виконання 

нещодавно прийнятих законів, що стосуються заборони тютюнопаління і 

вживання алкогольних напоїв у громадських місцях та регулювання вживання 

алкоголю і визнання слабоалкогольних напоїв алкогольними поряд з горілкою і 

вином. 

Також потрібно зазначити, що до ЗВО студенти вступають, полишивши 

середовище, де знаходились під пильним контролем з боку сім’ї. В процесі 

навчання вони отримують самостійність, до якої психологічно не завжди готові. 

Більшість часу відводиться на спілкування з однолітками, та,внаслідок чого, 

вплив на формування особистості, вибрана модель поведінки студента може 

бути, в залежності від навколишнього середовища, як позитивним так і 

негативним. Тому керівництву навчальним закладом, викладачам, а особливо 

кураторам груп, потрібно розуміти, що під впливом різного роду стресів 

пов’язаних із переїздом, зміною ЗВО, зміною викладачів може погіршитись 

стійкість студента до шкідливих звичок. Саме через це з цими студентами 

необхідно проводити профілактичну роботу про шкоду такої згубної звички для 

молоді - як паління. 

На сьогоднішній день практично кожна людина, що живе в країнах 

технічного прогресу, має масу справ і обов'язків. Часом не вистачає часу навіть 

на свої справи. В результаті, з горою дріб'язкових технічних проблем людина 

просто забуває головні істини і цілі, заплутується, забуває про своє здоров'я. 

Тому треба обов'язково продумувати свої життєві завдання і цілі, щоб виділити 

тим самим час для зміцнення свого здоров'я.  

Тільки за умов правильно налагодженого режиму, праці й відпочинку, 

підвищення рухової активності студентської молоді до рівня, який відповідає 

гігієнічним нормам, систематичного загартування організму, достатнього 

щодобового перебування на свіжому повітрі, боротьби з негативними звичками 

(куріння, вживання алкоголю, переїдання) під час навчання у вищих навчальних 

закладах не тільки не виникає негативних змін у стані здоров’я студентів, а й 

сприяє неухильному його зміцненню. 

Висновок. Отже, узагальнивши дані літературних джерел, що, стосується 

питання здоров’язбережувальної діяльності серед молоді, можна зробити 

висновки, що уявлення про здоров’я людини, здоровий спосіб життя, їх деякі 

характеристики логічно підводять до того, що досягнення високого рівня у сфері 

вищої освіти мають на меті забезпечити виховання в осіб, які навчаються
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у закладах вищої освіти, навчити самостійно оволодівати знаннями та 

застосовувати набуті цінності в діяльності майбутніх фахівців. 

У статті проаналізовано наукові аспекти управління навчально-виховним 

процесом у закладах освіти на засадах здоров’язберігаючих технологій, які мають 

забезпечити високий рівень психосоматичного здоров’я, розумової 

працездатності, формувати мотивацію до ведення здорового способу життя та 

виховувати високу культуру здоров’я. 

Науково обґрунтували, розробили та впровадили програму з управління 

навчально-виховним процесом у вищих навчальних закладах на засадах 

здоров’язберігаючих технологій. 

Подальшого науково-педагогічного пошуку потребують питання 

створення здоров’ярозвивального університетського середовища, вивчення та 

розповсюдження зарубіжного та регіонального досвіду застосування 

здоров’язбережувальної компетентності. 
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Анотація. У цій статті розглядаються теоретичні основи явищ «фітнес» та 

«фітнес-технології» як провідні концепції сучасної фізичної культури. 

Розглянуто основні напрямки аеробіки як найважливішого компонента фітнес-

технологій. Заняття фітнес-аеробіки аналізуються з позиції підвищення інтересу 

студентів до фізкультурно-спортивної діяльності і сприяють зміцненню та 

збереженню здоров’я студентської молоді. Доведено, що феномен фітнесу є 

високоефективним засобом формування адекватного біологічного потенціалу 

для здоров’я та адаптаційних можливостей студентського організму за рахунок 

поліпшення фізичної підготовленості, особистого здоров’я та гармонійного 

розвитку особистості. 

Ключові слова: фітнес, фітнес-технології, аеробіка, студентська молодь, 

фізична культура, особистість. 

 

Аннотация. В этой статье рассматриваются теоретические основы явлений 

«фитнес» и «фитнес-технологии» как ведущие концепции современной 

физической культуры. Рассмотрены основные направления аэробики как 

важнейшего компонента фитнес-технологий. Занятия фитнес-аэробики 

анализируются с позиции повышения интереса студентов к физкультурно-

спортивной деятельности и способствуют укреплению и сохранению здоровья 

студенческой молодежи. Доказано, что феномен фитнеса является 

высокоэффективным средством формирования адекватного биологического   
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потенциала для здоровья и адаптационных возможностей студенческого 

организма за счет улучшения физической подготовленности, личного здоровья и 

гармоничного развития личности. 

Ключевые слова: фитнес, фитнес-технологии, аэробика, студенты, 

физическая культура, личность. 

 

Abstract. This article examines the theoretical foundations of the phenomena of 

«fitness» and «fitness technology» as the leading concepts of modern physical culture. 

An analysis of the literary sources of domestic and foreign scientists is carried out. The 

author's interpretation of fitness and fitness technologies is offered. The basic directions 

of aerobics are considered as the most important component of fitness technologies. 

Fitness aerobics classes are analyzed from the standpoint of increasing students' interest 

in sports and sports. Increased levels of physical activity are closely linked to the 

effective implementation of various physical education aids in the educational process 

to promote and preserve the health of student youth. It is proved that the phenomenon 

of fitness is a highly effective means of forming adequate biological potential for health 

and adaptive capacity of the student body by improving physical fitness, personal health 

and harmonious development of the individual. The phenomenon of fitness is presented 

as a philosophy of life, which is realized not only through the development of physical 

abilities by the means of physical culture, but as a step in the balance between the 

physical, mental and social state, and therefore, the overall harmony between man and 

the environment. Fitness technology means a multicomponent system that combines 

specific goals and content, aimed at overall well-being, improving physical and mental 

development and performance, which contains innovative tools, methods of training, 

modern equipment and equipment. The article identifies the main features of fitness 

technologies, which are: innovation, integrity, orientation to fitness goals, diversity, 

adaptability, emotional orientation and efficiency. 

Key words: fitness, fitness technologies, aerobics, student youth, physical 

culture, personality. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасні події на Сході, 

зміни в соціально-економічному та політичному розвитку України, вплинули до 

перегляду поглядів на філософію та стратегію розвитку фізичної культури в 

системі вищої професійної освіти. Дезінтеграція та падіння соціального престижу 

вітчизняної фізичної культури та її засобів оздоровлення людини призвели до 

зниження оздоровчих послуг серед населення України, зокрема студентської 

молоді. Зазначимо, що збереження здоров’я та забезпечення повноцінного життя 

підростаючого покоління є однією з найважливіших цілей світової спільноти, 

відображених у засадах європейської політики «Здоров’я-2020: основи 

Європейської політики в підтримку дій держави та суспільства в інтересах 

здоров’я і благополуччя» [5, с. 302].  
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Проте, з розвитком комп’ютерних та інформаційно-комутативних 

технологій зменшується обсяг рухової активності сучасної молоді, що в певній 

мірі перешкоджає повноцінному фізичному розвитку та негативно впливає на їх 

особисте здоров’я. З огляду на це, дуже важливою є проблема залучення 

студентів до оздоровчої діяльності, цінностей фізичної культури, здорового 

способу життя. Одним із шляхів її розв’язання є впровадження нових напрямів у 

фітнесі (танцювальна аеробіка, Bosu (босу) фітнес, роуп-скіппінг (стрибкові 

вправи на скакалці), слайд-аеробіка, фітбол-аеробіка, йога та інші), які є 

оздоровчими та інноваційними. Багатогранність відносно нового напрямку, а 

саме різновидів фітнесу, дає можливість займатися ним не тільки дівчатам, а і 

хлопцям, що дає можливість урізноманітнити заняття. 

Актуальність дослідження пов’язана з тим, що молодь не приділяє 

належної уваги до свого здоров’я і фізичній підготовці, тому розкриття сутності 

сучасного фітнесу та характеристика основних його видів мають призвести до 

активізації студентів, що дозволить значно підвищити їх рівень рухової 

активності й фізичний стан. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. Зміст та сутність фітнесу розкрито у працях 

зарубіжних та вітчизняних науковців та відомих спортсменів В. Давидов, Є. 

Карпей, О. Кібальник, М. Кінг, В. Моченов, Є. Сайкіна, В. Симонова, 

О. Трофімова, Е. Хоулі, Ліз Еппелгейт (Liz Applegate) та інші.  

Певне коло наукових праць присвячено аналізу різних аспектів проблеми 

фітнес-технологій, а саме: структури фітнес-технологій В. Білецька, 

В. Григорьєв, Самер Хадер; використанню аеробних технологій Г. Глоба, 

Т. Коваленко, Г. Краснова; проблемі використання фізкультурно- оздоровчих 

технологій у професійній діяльності О. Анастасова, М. Верховська; оздоровчо-

рекреаційних технологій І. Глазирін, І. Маріонда, В. Товт, Л. Фролова; нових 

фітнес-систем Г. Краснова, А. Шамардин та інші. 

Проте, детальнішому аналізу потребує активізація пошуку сучасних 

трендових фітнес-технологій з огляду на євроінтеграційні процеси, які 

застосовуються як засіб оздоровлення студентів. 

Мета статті – теоретично обґрунтувати сутність фітнесу та фітнес-

технологій в системі підготовки студентів вищих закладів освіти. 

Завдання дослідження. Узагальнення даних літературних джерел, що 

стосується питання сучасного фітнесу та фітнес-технологій в системі підготовки 

студентів вищих закладів освіти та їх характеристика. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз сучасних наукових 

досліджень, присвячених вивченню сутності проблеми, а також виявленню 

характерних особливостей цього поняття свідчать про те, що процес
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оздоровчого фітнесу в системі підготовки студентів вищих закладів освіти, являє 

собою складну, послідовну діяльність особистості, спрямовану на досягнення 

найдосконалішого еталону здоров’я, який тісно переплітається з фізичною 

культурою [10, с. 44 ].  

Принцип оздоровчої спрямованості фізичного виховання конкретизується 

у фізкультурно-оздоровчих технологіях, які в даний час активно розвиваються.  

Так, нове століття дало поштовх для розробки великої кількості 

інноваційних підходів, оздоровчих програм та методик у системі фізичного 

виховання. Це зумовило появу в теорії та практиці такого терміну, як «фітнес». 

Зауважимо, що воно застосовується у всіх країнах світу без перекладу. 

Відомо, що це поняття походить від англійського виразу «to be fit», що означає 

«бути у формі», і передбачає гарний фізичний та психічний стан людини. Варто 

відзначити, що сучасна концепція фітнесу базується на принципі FITT, де F (від 

англійського frequency) – частота (кількість) занять на тиждень; I (від 

англійського intensity) – характеристика навантаження яка визначається за 

допомогою ЧСС; T (від англійського time) – тривалість заняття; T (від 

англійського type) – вид заняття (мається на увазі інтенсивність тренування, 

наявність обтяжувачів та т.п.) [8, с. 11].  

Само поняття «фітнес» ‒ новаорганізаційна форма кондиційного 

тренування, розглядається як світова метафора абсолютного здоров’я та 

соціального успіху особистості [7, с. 7].  

Фітнес – одна з найпопулярніших у всьому світі систем оздоровлення, яка 

дозволяє задовольнити сучасні потреби різних груп населення. ЇЇ головні відмінні 

риси –індивідуальний підхід до тих, що займаються і персональний підхід дієти. 

Сучасна фітнес-індустрія пропонує велике їх розмаїття: аеробіка, аквафітнес, 

акваджокінг, спінінг або сайкрібок, памп-фітнес, спінбайк-аеробіка, слайд-

фітнес, резистбол, степ-фітнес, дубль-степ, йога-фітнес, бокс-фітнес, карате-

фітнес (табл. 1): 

Таблиця 1 

Видова класифікація фітнес-програм 
 

Видові ознаки 

напрямку 

Назва фітнес-програми Відмінні риси 

1 2 3 

Використання 

циклічних вправ на 

технічно складних 

тренажерах 

Сайклінг (Cycling) 

Треккінг (Tracking) 

Роллер-тренінг 

(Roller-Training) 

Слайд (Slide) 

Групові заняття на велотренажері. 

Групові заняття на біговій доріжці. 

Заняття на роликах з імітацією рухів 

ковзанярів. 

Заняття на слайд-платформах. 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 

Використання 

тренажерних 

пристроїв та 

пристосувань 

InstabilityTraining 

  

 RopeSkipping 

Силові тренінги:  

Pump Attak, PowerBall, 

Labworkout, UpperBody 

Степ-аеробіка 

(Stepaerobics)  

Використання на заняттях нестійких 

поверхонь, спеціальних м’ячів, подушок. 

Різноманітні стрибки на скакалці. 

Використання на заняттях спеціальних 

обважнювачів: бодібарів, пампів, 

полегшених грифів, а також еспандерів, 

амортизаторів. 

Використання на заняттях степ-

платформ. 

Використання 

тренажерних 

пристроїв та 

пристосувань 

Фітбол (Fitball), 

фітбол-павер 

Фітфул (Fitfull) 

Памп-фітнес  

(Pamp-Fitness) 

Тераеробіка 

(Therarobic) 

Використання на заняттях гумових 

надувних м’ячів різноманітних діаметрів. 

Танцювальний урок із застосуванням 

спеціальних м’ячів. 

Силовий клас з використанням міні 

штанг «barbell». 

Використання в фізкультурно-

оздоровчому тренуванні комплексу 

амортизаторів для верхніх і нижніх 

кінцівок 

 

Класична аеробіка, 

степ-аеробіка 

Hi, Low, Hi-Low Базові шаги аеробіки та їх комбінації, 

модифікації. Використання степ-

платформ 

 

Аеробіка 

танцювальної 

спрямованості 

Фолк, фанк, латина, 

афро, джаз, хіп-хоп, 

рок-н-рол, стрит, хаус, 

блюз, мамбо 

 

Базові шаги аеробіки та їх комбінації з 

хореографічними елементами. 

Запозичені зі 

східних оздоров- чих 

рухових систем 

А-бокс, тай-бо 

 (Tai-Bo), рибо  

(Ri-Bo), циган 

 

Імітація техніки східних єдиноборств, 

боксу, кік-боксингу. 

Комплексна 

спрямованість 

впливу 

Ранковий урок  

(Morningclass) 

Комплекс-тренінг 

(PowerGame) 

Флекс (Flexible 

Strength) 

 

Аеробне навантаження та силові вправи. 

 

Розвиток сили та загальної витривалості. 

 

Розвиток гнучкості та статичної сили. 

Видові ознаки 

напрямку 

 

Назва фітнес-програми Відмінні риси 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 

Прикладні напрямки Релаксація Relaxation) 

Стретчинг (Stretcing) 

 

Пілатес (Pilates) 

Аеробіка для вагітних 

Ізотон 

Аква-аеробіка 

(Akvaaerobica) 

Тренінг тіла 

 (Body Training) 

Техніка розслаблення 

Гімнастичний комплекс, спрямований на 

максимальне розтягнення м’язових груп. 

Силові вправи для відпрацьовування 

груп глибоких м’язів. 

Аеробні вправи низької інтенсивності, 

комплекс силових вправ для м’язів 

спини. 

Стато-динамічні силові вправи. 

Вправи у воді. Вправи локального 

впливу для корекції фігури. 

 

У вітчизняній та зарубіжній практиці фізичного виховання умовно 

виділяють три основних види фітнесу: 1 – загальний фітнес, 2 – фізичний 

(оздоровчий) фітнес, 3 – спортивно-орієнтовний.  

Загальний фітнес (Total fitness, General fitness) – оптимальна якість життя, 

яка містить соціальні, розумові, духовні та фізичні компоненти. Якщо не працює 

один із компонентів, то не діє і вся система. У зміст поняття фітнес також 

включено планування життєвої кар’єри, гігієни тіла, фізична підготовленість, 

раціональне харчування, профілактика захворювань, психоемоційна регуляція, в 

тому числі боротьба зі стресами та інші фактори здорового способу життя. 

Загальний фітнес асоціюється з уявленнями про здоров’я та здоровий спосіб 

життя. 

Фізичний фітнес (Physical fitness) є оптимальним станом показників 

здоров’я, які дозволяють отримувати високу якість життя. Фізичний фітнес – це 

стан благополуччя з низьким ризиком передчасних проблем зі здоров’ям та 

достатньою енергією для участі в різноманітній руховій активності. 

Удосконалення фізичного фітнесу пов’язано з позитивним здоров’ям. Фізичний 

фітнес має складну багатовимірну та ієрархічну структуру. Мета фізичного 

фітнесу – формування міцної основи фізичного здоров’я разом зі зниженням 

ризику виникнення різноманітних захворювань. Загалом, фізичний фітнес 

асоціюється з рівнем фізичної підготовленості. У цьому випадку наводяться три 

похідні цього поняття: 

–  оздоровчий фітнес, спрямований на досягнення і підтримку фізичного 

благополуччя і зниження ризику розвитку захворювань (серцево-судинної 

системи, обміну речовин та ін.); 

–  спортивно зорієнтований, або руховий фітнес спрямований на розвиток 

здібностей до вирішення рухових і спортивних завдань на досить високому рівні;   
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– спортивний, атлетичний фітнес, спрямований на досягнення загальної 

фізичної підготовки передусім для успішної діяльності на рівні високих 

спортивних результатів [1, с. 5].  

На думку Е. Хоулі, фітнес – це складові здоров’я, що забезпечують високу 

якість життя [3, с. 358].  

В. Григорьєв визначає фітнес, як складне соціальне явище, яке можна 

розглядати як процес та результат покращення фізичного вдосконалення молоді, 

як сукупність матеріальних та духовних цінностей, специфічний продукт 

надання оздоровчих послуг [2, c. 13].  

Відповідно до принципів, особливостей мотивації сучасного суспільства та 

з метою розв’язання основних завдань фітнесу, науковцями було розроблено 

фітнес-технології [3, с. 3]. 

На думку О. Кібальник, фітнес-технології це системне поняття, яке є 

синтезом сучасних науково обґрунтованих фізкультурно-оздоровчих засобів, що 

застосовуються у фітнесі та новітніх психолого-педагогічних підходах у 

методиці побудови та проведення занять з урахуванням статевих і вікових 

особливостей учнів та їх мотиваційних пріоритетів. Особливість фітнес-

технології полягає в можливості її використання на більш широкому контингенті 

ніж, наприклад фітнес-програма, що розробляється під конкретну людину або 

групу людей [4, с. 43].  

У залежності від місця проведення занять, фітнес поділяється на in-door (в 

приміщенні) та out-door (види фітнесу на відкритому повітрі), які, також, 

поділяються на групові та індивідуальні. 

Стратегія інтеграції фітнесу у фізичну культуру студентів вищих освітніх 

закладів повинна бути спрямована на формування цінностей здорового способу 

життя; виховання активної особистісної позиції у досягненні гармонійного 

розвитку; використання здоров’язберігаючих фітнес-технологій в освітньому 

процесі; реструктуризація дозвілля з використанням сучасних засобів фітнесу. 

На нашу думку, фітнес-технології є сьогодні інновацією, в основі яких 

лежить використання різних напрямів аеробіки: класична аеробіка, степ-

аеробіка, фітбол-аеробіка, танцювальна аеробіка, аква-аеробіка. Тому, 

розглянемо етимологію поняття «аеробіка» та наведемо характеристику 

основних її напрямів. 

Високий рейтинг серед інших видів фізкультурно-оздоровчої діяльності 

займає аеробіка. Доведено, що аеробіка має великі можливості щодо організації 

здорового способу життя, залучення до культури рухів, розвитку рухових 

здібностей, емоційного підйому. Окрім високої емоційної привабливості, 

відповідні заняття за умови оптимальних фізичних навантажень здатні викликати 

потужний оздоровчий ефект, що зумовлює пошуки шляхів диференціації їхньої 

величини відповідно до індивідуальних можливостей.   
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Дослідження низки фахівців присвячені можливостям використання різних 

видів оздоровчої аеробіки в освітньому процесі студентів: Г. Ільницька (пілатес); 

О. Старкова (танцювальна аеробіка); Т. Лисицька, Т. Суєтіна, Т. Ротерс 

(ритмічна гімнастика); О. Кібальник, О. Соколова, О. Штих (степ-аеробіка); 

Н. Баламутова (гідроаеробіка); Ж. Козіна, Т. Базилюк (аквафітнес); О. Фоменко, 

О. Школа (фітнес-аеробіка); О. Крючек, Т. Ковшура, А. Боляк (спортивна 

аеробіка); О. Черненко (фітбол-аеробіка); І. Зінченко, Т. Бала, І. Масляк 

(черлідінг) та інші [6, c. 2].  

Таким чином, є очевидним, що всі види аеробіки мають значний оздоровчий, 

формувальний потенціал щодо ціннісного ставлення до здорового способу життя 

та сприяють підвищенню інтересу, мотивації до занять фізичною культурою. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, оздоровчий 

фітнес визначено як складне, багатогранне, поліфункціональне соціальне явище, 

яке можна розглядати як процес і результат поліпшення фізичного 

удосконалення студентів вищих закладів освіти, підвищення рівня їх фізичної 

дієздатності і стану особистого здоров’я, як сукупність матеріальних і духовних 

цінностей, як складну динамічну, керовану систему, як специфічний продукт 

наданих молоді оздоровчих, рухових, видовищних послуг. 

Перспективою подальшого наукового пошуку буде дослідження 

застосування загально-методичних і специфічних принципів фізичного 

виховання при виборі методики формування особистого здоров’я студентів 

медичних закладів вищої освіти засобами фітнес-технологій як ефективного 

засобу оздоровлення сучасної студентської молоді. 
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Анотація. У статті розглянуті теоретичні обґрунтування необхідності 

дослідження конфліктності, та її вплив на особистісну та соціальну сфери життя 

підлітків. Практична значимість полягає в підборі діагностичного інструменту 

для профілактичної роботи. Обґрунтована необхідність створення методичних 

рекомендацій щодо подолання негативного впливу індивідуально-психологічних 

чинників на конфліктність. 

Ключові слова: конфліктність, особистість, підлітки, суспільство, 

міжособистісні відносини, соціалізація. 

 

Annotation. S.O. Moiseienko O.O. Sheremet. Analysis of adolescent 

conflictness. The article deals with the theoretical substantiation of the necessity to 

study conflict and its impact on the personal and social spheres of adolescent life. 

Practical importance lies in the selection of a diagnostic tool that can be used by 

psychologists and educators in their work with adolescents. The article grounds the  
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necessity to create methodological recommendations to overcome the negative impact 

of adolescent conflict factors. 

Keywords: conflictness, personality, adolescents, society, interpersonal relations, 

socialization. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Необхідність дослідження 

проблеми конфлікту визначається реаліями сучасного суспільства, в якому є 

тенденція до посилення напруженості, спостерігається зростання конфліктів у 

всіх сферах соціальної взаємодії. Соціальне благополуччя суспільства на різних 

рівнях його організації впливає на прояв конфліктності у взаєминах всіх його 

членів і, зокрема, підлітків, які здійснюють пошук способів «дорослої 

поведінки». Вікові особливості пубертатного періоду, зумовлені індивідуально-

психологічними факторами, а також недолік соціальних умінь і навичок 

сприяють, в більшості дітей підліткового віку, підвищенню агресивності і 

конфліктності. Є труднощі в спілкуванні, як з дорослими, так і зі своїми 

однолітками, друзями, однокласниками. Конфлікти виникають не тільки з 

іншими членами суспільства, в якому знаходиться підліток день у день, але і з 

самим собою, що не менш серйозно. Всі ці явища обумовлені певною специфікою 

перехідного віку, яка тягне за собою різноманітні зміни. У зв'язку з цим 

актуальним є питання впливу індивідуально-психологічних чинників 

виникнення на конфліктність підлітків, яке дозволяє розкрити глибинні основи 

конфліктної поведінки, займає важливе місце в дослідженні конфлікту. 

 Незважаючи на те, що підлітковий вік в психології ХХ століття вивчався 

досить докладно, сучасні підлітки відрізняються від однолітків попередніх 

поколінь рядом індивідуально та соціально-психологічних особливостей. 

Вирішальний вплив на конфліктну поведінку підлітка надають його потреби, 

установки, звички, спосіб мислення, психологічні властивості, досвід вирішення 

проблем і моделі поведінки. Одним з психологічних властивостей особистості є 

конфліктність. «Конфліктність - запальність, дратівливість, висока готовність 

вступити в конфлікт, агресивно-оборонний стиль поведінки» [1], тому для 

підлітка конфліктність є «захисним механізмом». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. Різні аспекти установки поведінки підлітків в 

конфлікті і їх діяльності, представлені в роботах як вітчизняних, так і зарубіжних 

дослідників. Труднощі міжособистісної взаємодії підлітків розглянуті в працях 

багатьох дослідників (Б. Ананьєва, Л.І. Божович, Л.C, Виготського, І.Ю. 

Кулагіна, О. М. Леонтьєва, A.M. Прихожан, X. Ремшміда, Л.М. Семенюк, Д.І. 

Фельдштейна, Д. Б. Ельконіна та ін.). Дослідження конфліктів і конфліктної 

поведінки авторів (А. Анцупова, В.М. Афонькової, Ф.М. Бородкіна, М.М. 

Главатских, Н.В. Гришиної, 
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В.І. Журавльова, Н.У. Заїченко, Н .М. Коряк, Н.І. Леонова, A.A .Реана, 

Б.І. Хасана, А.І. Шипілова), дозволили розглянути різні погляди на природу 

конфлікту, його соціальну роль. 

Їх дослідження дали визначення, описали їх види, виділили закономірності 

виникнення і розрішення. Дослідження установки і розуміння механізмів її 

впливу на поведінку людини розглядали ряд дослідників (А.Г. Асмолов, І.Т. 

Бжалава, A.A. Девяткин, Ш.А. Надірашвілі, Д.Н. Узнадзе, Ш.H. Чхартшвілі, А.Е. 

Шерозія ). В їх роботах дано різноманітне визначення установки, описані їх види, 

функціональне значення [2]. 

Поряд з соціальними факторами і недоліком компетентності в спілкуванні, 

міжособистісні конфлікти підлітків обумовлені особистісними детермінантами, 

як специфікою вікової кризи[8]. Багато зарубіжних та вітчизняних психологів, 

відзначають вплив індивідуально-психологічних факторів на кризовість 

перехідного періоду, виділяють різні труднощі в міжособистісній взаємодії 

підлітків (Г. Андрєєва, С.Л. Беличева, П.П. Блонський, Л. І. Божович, 

Л.С. Виготський, Т .В. Драгунова, Е.І. Киршбаум, І.С. Кон, К. М. Поліванова, Д.І. 

Фельдштейн, Д.Б. Ельконін, Е. Еріксон та ін.). Незважаючи на розбіжності в 

підходах до змісту підліткового віку, психологи одностайні в тому, що конфлікти 

цього періоду і їх вирішення або не вирішення роблять значний вплив на 

формування особистості і її соціалізацію [5]. 

Мета дослідження: вивчити та дослідити чинники, що впливають на 

конфліктність підлітків. 

Завдання дослідження: узагальнення даних літературних джерел, що 

стосуються питання конфліктності підлітків та чинників, які на неї впливають. 

Аналіз проблеми підліткової конфліктності. 

Виклад основного матеріалу. Однією з актуальних проблем сучасного 

суспільства є зростання агресивно-конфліктних настроїв в підлітковому 

середовищі. Сучасний світ складається в умовах загострення соціальних 

суперечностей, зростання нестабільності і напруженості суспільних процесів, що 

характеризуються підвищеною конфліктністю міжособистісних відносин. За 

останні роки різко збільшився відсоток злочинності, що здійснюється підлітками.  

Підлітковий вік - це етап онтогенезу, який знаходиться між дитинством і 

дорослістю, що є одним з найскладніших дитячих вікових груп [8], та 

представляє собою період становлення особистості. Разом з тим, це 

найвідповідальніший період, тому що саме в цей період закладаються основи 

моральності, формуються соціальні установки, ставлення до себе, до людей, до 

суспільства [10]. Крім того, в цьому віці стабілізуються риси характеру та основні 

форми міжособистісної поведінки.  

Однозначно можна сказати, що явища підліткової конфліктності неминучі. 

Таким чином, по-перше, загальноприйнятою є думка про об'єктивну основу
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підліткової конфліктності, а, по-друге, конфлікт серед підлітків можна вважати 

ситуацією особистісного розвитку, пов'язаного з переоцінкою цінностей.  

На сучасному етапі загальновизнаною стає ідея про те, що конфлікти 

відіграють визначальну роль у розвитку особистості підлітка. Тільки сильна 

особистість, здатна конструктивно вирішувати конфлікти, а не уникати їх, готова 

жити і працювати в безперервно мінливому світі, здатна сміливо розробляти 

власні стратегії поведінки, самостійно і нетрадиційно мислити, здійснювати 

моральний вибір і нести за нього відповідальність перед собою і суспільством [6]. 

У пубертатному віці серйозно змінюються діяльність підлітка, спілкування, 

оточення, що, в свою чергу, призводить до перебудови психіки, появи нових 

форм взаємодії з однолітками і дорослими. Підліток гостро переживає все, що з 

ним відбувається. І ці переживання видаються йому унікальними, неповторними. 

Він прагне осмислити свої домагання на визнання, оцінити себе як дорослу 

людину, переосмислити для себе своє минуле, спланувати майбутнє, зайняти 

місце в соціальному просторі, осмислити свої права і обов'язки. 

Змінюється соціальний статус, позиція, положення в колективі, в процесі 

порівняння себе з однолітками і дорослими, до нього починають пред'являти 

більш серйозні вимоги батьки. Тобто в підлітковому віці через складність і 

суперечність особливостей дорослих дітей, внутрішніх і зовнішніх умов їх 

розвитку можуть виникати ситуації, які порушують нормальний хід 

особистісного становлення, створюючи передумови для виникнення 

конфліктних ситуацій і проявів агресивності [9].  

Стресовий характер сучасної ситуації розвитку суспільства, підвищене 

навантаження на підлітків в навчально-виховному процесі, зростання рівня 

агресії соціального оточення провокують на неадекватні шляхи вирішення 

власних проблем [6]. Кризовий характер підліткового віку і неувага дорослих до 

їх проблем призводять до того, що вони не в змозі подолати проблему 

конфліктності самі. З цієї причини зниження рівня конфліктності і підвищення 

соціальної адаптованості особистості є однією з важливих задач сучасності [3]. 

Відмова від вирішення цього завдання в підлітковому віці може призвести 

до серйозних особистісних проблем в подальшому. Підлітковий вік є найбільш 

сприятливим для розвитку навичок взаємодії з оточуючими. Конфліктна 

поведінка підлітка значно звужує коло ситуацій, в яких він може отримати 

позитивний досвід соціальної взаємодії. Отримання негативного досвіду може 

бути небезпечним, перш за все, тим, що веде до соціальної ізоляції підлітка, а в 

подальшому і до його дезадаптації. 

Ще одна небезпека конфліктної поведінки підлітків полягає в тому, що вона, 

розвиваючись, переростає в агресивну, а потім і в девіантну поведінку, яка 

піддається корекції значно важче. Відповідно, профілактика конфліктної
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поведінки в підлітковому віці є однією з важливих умов розвитку особистості 

підлітка [4]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Здатність будувати 

конструктивні відносини з оточуючими і ефективно вирішувати проблеми є 

важливим показником розвитку особистості [7]. Характерні для кожної людини 

способи поведінки в конфліктних ситуаціях починають складатися на ранніх 

етапах становлення особистості, в процесі активного освоєння дитиною 

навколишньої дійсності, його включення в широку систему соціальних відносин, 

усвідомлення себе і свого місця в ній. 

Особливої уваги потребують школярі пубертатного віку, які в силу своїх 

індивідуальних психологічних і фізіологічних особливостей відчувають 

комунікативні та особистісні проблеми і потребують додаткової підтримки. 

В даний час перед освітою поставлено нові цілі і завдання - формування 

особистості громадянина демократичного правового суспільства. Всі якості 

громадянина (активність, толерантність, здатність до самовизначення і т.д.) 

пов'язані з функціонуванням певних психологічних механізмів особистості як 

суб'єкта власної життєдіяльності і суспільного життя. 

Особливо важливим з цієї точки зору є підлітковий вік як найбільш 

складний, суперечливий і тому - найбільш конфліктний. Придбаний підлітком 

досвід успішного або неуспішного спілкування служить підставою для засвоєння 

різних по конструктивності способів вирішення конфліктних ситуацій. 

Враховуючи теоретичний аналіз проблеми конфліктності в науковій 

літературі, та за допомогою емпіричного дослідження, визначивши ступінь 

впливу індивідуально-психологічних чинників на конфліктність сучасного 

підлітка, буде можливим розробити методичні рекомендації щодо профілактики 

конфліктності підлітків. Практична значимість яких полягає в підборі 

діагностичного інструменту, який може бути використаний психологом в роботі 

з підлітками, та методичних рекомендацій щодо профілактики конфліктності. У 

перспективі дослідження може бути розширено серед дітей молодшого 

шкільного віку, адже особистісні якості, індивідуально-психологічні особливості 

особистості, навички спілкування та взаємодії в соціумі починають закладатися 

задовго до підліткового віку, а саме у початковій школі. 
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Анотація: у статті розглянуто особливості та запропоновано програму 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности и предложена программа 

проведения занятий лечебной физической культуры со студентами, имеющих 

физические недостатки. Доказана эффективность предложенной нами 

программы. 

Ключевые слова: лечебная физическая культура, адаптация, студенты, 
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Annotation: The article deals with the features and proposes a program of 

conducting physical therapy classes with students with physical disabilities. We proved 

the effectiveness of our program. 

Key words: medical physical culture, adaptation, students, physical defects. 

 

Мета дослідження. Обґрунтувати положення комплексної 

диференційованої профілактично-коригувальної програми фізичного виховання 

студентів з відхиленнями в стані здоров'я. 

Актуальність. Кожним роком все більше студентів із різними 

фізіологічними вадами, тому важливою частиною їхнього життя є фізичні 

вправи. Одним зі шляхів залучення цих студентів в активне соціальне життя і 

професійну діяльність, створення сприятливих умов для їх фізичної, 

психологічної і соціальної реабілітації є фізкультурно-оздоровча і спортивна 

діяльність [7]. 

Особливу значимість здобуває профілактика гіподинамічної хвороби, 

зокрема в студентів із фізичними вадами. Серед ряду факторів одне з головних 

місць займає оздоровча фізична культура в зв'язку з впливом фізичних вправ не 

тільки на кістково-м'язову систему, але і на психологічний стан студентів, з
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 фізичними вадами. Фізкультура і спорт розглядаються як засіб фізичної, 

психологічної і соціально-середовищної реабілітації.  

Саме фізкультура і спорт у силу впливу, що активно діє на організм, на 

підвищення рівня фізичної підготовки, розширення кола спілкування, стимуляції 

"духу змагання" розглядається як оздоровче середовище[3,5]. 

Завдання: 

1. На підставі аналізу сучасної науково-методичної літератури та 

узагальнення практичного досвіду проаналізувати особливості проведення 

занять лікувальної фізичної культури зі студентами, які мають фізичні вади. 

2. Розробити рекомендації для студентів, які вимагають особливої уваги на 

заняттях фізичної культури. 

3. Виявити динаміку стану самопочуття студентів із фізичним вадами, що 

займалися у спеціальній медичній групі.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. Тему проведення лікувальної фізичної культури із 

студентами з фізичними вадами розглядали Байда Л.Ю., Шиян Р.Б., 

Таланчук П.М., Кольченко К.О., де виявили вплив різних фізичних вправ на 

студентів із різними фізичними вадами. Проте ця тема не була достатньо повно 

розкрита. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На протязі півріччя ми 

спостерігали за результатами впливу лікувальної фізичної культури у спеціальній 

медичній групі. Процес навчання містив як теоретичні, так і практичні заняття. 

Вони проходили один раз на тиждень у групі, що складалася з 15 студентів із 

фізичними вадами. 

Коригувальні заняття включали заняття з ритмічної гімнастики. Вправи 

ритмічної гімнастики легко дозуються, спрямовані за дією, дуже прості у 

виконанні і доступні у вивченні. Вони містять об'єднані у серії різні види бігу, 

стрибків, підскоків, танцювальних елементів, котрі виконуються в швидкому 

темпі та із музичним супроводом. Це заспокоює нервову систему та мотивує 

студентів на більш плідну роботу. Вплив ритмічної гімнастики на організм 

студента, виражається, перш за все, позитивним впливом на серцево-судинну і 

дихальну системи. Так, комплекс коригувальної ритмічної гімнастики включав 3 

частини: 

- вправи з малою амплітудою для того, щоб підготувати організм до активної 

роботи;  

- вправи з середньою амплітудою;  

- у кінці заняття обов'язково давалися вправи на розслаблення і заспокоєння 

нервової системи [2,10]. 

Під час занять лікувальної фізкультури, а також занять коригувальною 

гімнастикою нами застосовувалися окремі пози з йоги. Відомо, що йогівські 

асани можна використовувати для лікування найрізноманітніших захворювань. 
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Змінюючи зовнішню структуру положення, можна цілеспрямовано впливати на 

ті чи інші вегетативні функції. Застосовувалися 23 асани, які покращують 

поставу: поза зародка, кута, прямого кута, містка, дитини, доброї кішки, сердитої 

кішки, лагідної кішки, діамантова поза, поза гори, божественна поза, поза змії, 

цвіркуна, скручування, лелеки, голово колінна поза, бумеранга, берізки, плуга, 

лебедя, риби, верблюда, тронна поза [4]. 

Вправи для розвантаження хребта потрібно застосовувати під час кожного 

заняття з фізичної культури. Рекомендується включати їх у комплекси 

самостійних занять вдома. Встановлено, що ці нескладні вправи призводять до 

відновлення (збільшення) товщини міжхребетних дисків, зростання пружності 

зв'язок, зменшення вірогідності защемлення нервів, відновлення нормальної 

циркуляції крові та лімфи в зоні хребта, збільшення гнучкості хребта і 

покращення загального стану здоров'я.  

Програма корекційно-реабілітаційної підготовки полягає, зокрема, у 

розвитку двох необхідних рухових якостей - сили та витривалості [6,9]. 

Основними складовими частинами силового тренування є: 

- розминка (15%); 

- власне тренування (75%); 

- розтягування (10%) [1]. 

З метою виявлення стану самопочуття студентів було проведено опитування 

(загальне самопочуття, фізичне самопочуття і емоційний стан) на початку та 

наприкінці експерименту за 10-бальною шкалою, де 1- погане самопочуття, а 10 

– добре (табл. 1). 

Таблиця 1 

Динаміка стану самопочуття студентів 
Студ

енти 

На початку експерименту  Наприкінці 

експерименту 

Ф.З. Е.С. З.С. С.П. Ф.З. Е.С. З.С С.П. 

1 3 4 5 3 6 8 7 7 

2 4 5 7 5,33 7 10 8 8,33 

3 3 4 4 3,67 7 7 7 7 

4 5 6 5 5 8 8 8 8 

5 4 5 5 4,67 7 8 8 7,67 

6 4 6 5 5 7 10 9 8,67 

7 4 5 5 4,67 8 8 8 8 

8 2 4 3 3 5 7 7 6,33 

9 3 4 4 3,67 7 9 8 8 

10 4 4 4 5,37 8 8 8 8 

11 2 3 3 2,67 5 7 6 6 

12 4 5 5 4,67 7 8 7 7,33 

13 5 5 5 5 9 7 8 8 

14 3 4 4 3,67 6 7 6 6,33 

15 4 6 5 3 8 9 9 8,66 
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Ф.З. – фізичний стан;  

Е.З. – емоційний стан; 

З.С. – загальний стан; 

С.П. – середній показник. 

За результатами отриманих даних, що наведені у таблиці 1, було виявлено, 

що значення показників зросли, а в наслідок цього і покращився стан 

функціональних систем студентів, що займалися лікувальною фізичною 

культурою. 

Висновки: 

В результаті аналізу науково-методичної літератури та узагальнення 

практичного досвіду проаналізовано особливості використання засобів фізичної 

терапії та розроблено програму рекомендацій для студентів, які вимагають 

особливої уваги на заняттях фізичної культури. 

Впроваджено методику, в результаті якої покращився як фізичний, так і 

емоційний стан студентів, що виявлено в результаті опитування (загальне 

самопочуття, фізичне самопочуття і емоційний стан). 

Виявлено позитивну динаміку стану самопочуття студентів з фізичними 

вадами в результаті впливу лікувальної фізичної культури, що займалися у 

спеціальній медичній групі. 

Таким чином, можна зробити висновок, що розроблена нами методика має 

позитивний вплив на студентів із фізичними вадами та може бути рекомендована 

до використання під час занять зі студентами спеціальної медичної групи. 
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Анотація. Статтю присвячено дослідженню психологічного аспекту 

проблеми здорової особистості в сучасному суспільстві. Розглядається не лише 

сутність феномену здоров’я, а й психологічний зміст понять «психічне здоров’я», 

«психологічне здоров’я». Проведений аналіз основних тенденцій дослідження 

поняття здоров’я в психології демонструє розуміння здорової особистості як 

всебічно розвиненої, що здатна до продуктивної соціальної діяльності. 

Ключові слова: здоров’я, психічне здоров’я, психологічне здоров’я, здорова 

особистість. 

 

Annotation. The article is devoted to the research of the psychological aspect of 

the problem of healthy personality in modern society. Not only the essence of the 

phenomenon of health is considered, but also the psychological meaning of the concepts 

of "mental health", "psychological health". The analysis of the basic tendencies of 

research of the concept of health in psychology demonstrates the understanding of a 

healthy personality as a comprehensively developed, capable of productive social 

activity. 

Key words: health, mental health, psychological health, healthy personality. 
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Постановка проблеми. Уявлення про здоров'я і здорову людину 

змінювалися від епохи до епохи. На розуміння здоров'я впливає панівна картина 

світу, культурні традиції, соціально-історична ситуація. Лише люди зі здоровою 

психікою звичайно почувають себе активними учасниками в соціальній системі. 

Вихована занедбаність і несприятливі умови навколишнього середовища стають 

причиною різних форм неадекватної та нездорової поведінки людини в 

суспільстві.  

Відповідно, при розгляді поняття «здоров'я» необхідно здійснити аналіз 

історично сформованих і сучасних підходів до визначення даного феномена. 

Великою прогалиною в систематичній психології є відсутність експліцитної 

теорії про здорову особистість. Причина частково полягає в тому, що суспільство 

не вимагало від дослідників зосередженої уваги до поняття здоров’я: люди. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. Актуальність проблеми здорової особистості 

зумовила пильну увагу вчених до її вивчення. У сучасній літературі зростає 

кількість публікацій, у яких розглядаються різні аспекти цієї проблеми. 

Дослідженням проблеми здоров’я й здорової особистості з психологічної точки 

зору займалися Л.А. Байкова, Б.С. Братусь, Н.І. Герман, І.В. Дубровіна, 

О.В Хухлаєва, Г.С. Нікіфоров та інші [2, 3, 4]. Як показує аналіз досліджень, 

проблема здорової особистості, збереження й підвищення рівня психічного 

здоров’я, а також урахування важливості способу життя, поведінки у сфері 

здоров’я, як найважливіших детермінант психічного здоров’я, є актуальною й 

потребує подальшого вивчення. 

Мета дослідження – здійснити систематизацію та узагальнення 

теоретичних підходів у зарубіжній літературі до вивчення феномену здорової 

особистості, з’ясувати вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на здоров’я 

особистості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У новітніх трактуваннях 

семантика поняття «здоров’я» не лише розширилася, а й змінила всі його оцінки, 

тобто здоров’я як стан відносний – це в першу чергу «…міра можливості окремої 

людини робити те, що вона хоче, та стати тим, ким вона хоче. 

Теоретичні підходи до особистості мають за мету описати або пояснити 

інтринсивні властивості людини та їх зв’язок із поведінкою. Оскільки кожна дія 

завжди обумовлена як характеристиками самої людини, так і характеристиками 

ситуації, додаткова проблема стосується того, як взаємодія між інтринсивними 

властивостями й екстринсивними умовами в даному оточенні впливає на 

поведінку.   
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Теорії особистості мають справу з однією або більшою кількістю основних 

функцій інтринсивних властивостей, а саме спонукання, регулювання, 

переживання й осмислення, стиль. 

Психологічне здоров’я можна вивчати з точки зору цих функцій. Такий 

підхід дав би змогу описати структуру й динамічні процеси, які характерні для 

здорової особистості. Люди мають характеристики, які спонукають їх до руху й 

дії: зміна на рівні інтенсивності певної універсальної внутрішньої сили викликає 

наступну зміну в поведінці. 

Нарешті, кожна особистість володіє специфічними особистісними 

характеристиками. Навіть якщо дві людини схожі між собою за силою 

збудження, способом регулювання й змістом понять, вони завжди відрізняються 

за своїми поведінковими проявами. 

Представники інтуітивного підходу підкреслюють необхідність вивчення 

здорової особистості через розкриття рис, які відрізняють феномен здоров’я від 

звичайної «нормальності» або відсутності серйозних психопатологічних 

симптомів. Так, на думку П.І. Калью, здорові люди характеризуються 

самоконтролем, особистісною відповідальністю, демократизмом і наявністю 

ідеалів [3]. 

За Дж. Джерардом, здорові люди постійно розширюють своє усвідомлення 

себе, інших людей і оточуючого світу, розвивають свою компетентність щодо 

задоволення базових потреб і реагування на небезпеку, продукують реалістичні 

й відповідні їх потребам рольові та міжособистісні відносини [5]. 

Психоаналітична теорія пропонує особливий погляд на психологічне здоров’я, 

що знаходить вираження в понятті невротичної особистості. 

За межами психоаналітичного підходу лежать теорії, які безпосередньо 

звертаються до питання актуальних структурних і динамічних якостей здорової 

особистості. Перші засновані на принципі інтеграції структур, другі – на 

принципі прогресії в розвитку динамічних систем  

Феноменом здоров’я також займався Е. Фромм. Згідно з автором, не 

принцип задоволення лежить в основі здорової психіки, а принцип розуму, 

любові й відповідальності. Здорова й нормальна психіка орієнтована в майбутнє, 

а не в минуле, на творчість, а не на традицію. Повна самореалізація особистості 

повинна була б означати можливість для людини випробувати все, що тільки 

можна, і бути психічно здоровою. Здоровий спосіб життя, за Е. Фроммом, 

передбачає свободу розуму, сприйнятливість до чужих радощів, любов до інших 

і самого себе. Психічно здорова людина має мужність бути собою й здійснювати 

вибір. Крім того, людина почуває себе здоровою, коли вона належить до якоїсь 

спільноти – сім’ї, нації, общини [7]. 

К. Хорні досліджувала вплив культури на психічне здоров’я й залежність 

типу неврозів від особливостей культури. Вона підкреслювала, що 

фундаментальним для людини є доброта, альтруїзм, безкорисливість. За
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К. Хорні, егоцентризм, агресивність, заздрість формуються в певному типі 

суспільства, з певною економічною й політичною системою, або ж спричинені 

неправильним вихованням. Основною причиною неврозів авторка вважала не 

дитячі переживання людини, а те, що вона у свій час не наважилася зробити 

вибір, не змогла реалізувати свої здібності в суспільстві [8].  

Отже, психологічне здоров’я, безсумнівно, пов’язано з психічним здоров’ям, 

адже саме останнє створює основу для здоров’я психологічного. Так, О.О. 

Селезньов визначає психологічне здоров’я як комплексний показник, що 

характеризує психологічні механізми захисту особистості від психосоматичних 

захворювань, психологічну систему безпеки, особистісний динамічний потенціал 

розвитку духовності, а психічне здоров’я як медичний термін констатує лише 

відсутність психічних захворювань, нормує критерії свідомості, пізнавальної, 

емоційної, рухово-вольової сфер психічної діяльності людини [6]. 

В.Е. Пахальян розуміє психологічне здоров’я як динамічний стан 

суб’єктивного, внутрішнього благополуччя (узгодженості) особистості, що 

характеризується онтогенетичною динамікою та розкриває закономірності 

розвитку самоставлення на прикладі ставлення до власного здоров’я та дозволяє 

своєчасно прогнозувати ті чи інші несприятливі тенденції у становленні 

особистості та способи їхнього подолання. 

Т.М. Метелкіна констатує, що психологічне здоров’я – це, в першу чергу, 

певний рівень розвитку й досконалості форм і способів взаємодії індивіда з 

оточуючим середовищем, певний рівень особистісного розвитку, який забезпечує 

успішну реалізацію цієї взаємодії; це процес і результат розвитку суб’єкта в його 

суб’єктивній реальності в межах одного індивідуального життя [4]. 

О.А. Баякіна підкреслює, що психологічне здоров’я – це «…не застигле 

утворення, а процес розвитку в напрямку досягнення людиною своєї сутності й 

самоактуалізації»; є важливою складовою здоров’я людини і стосується 

особистості в цілому, тоді як психічне здоров’я є необхідною, але не єдиною 

умовою формування здоров’я психологічного [1]. 

На сьогодні проблема психологічного здоров’я широко розглядається в 

рамках антропологічного підходу, зокрема, в контексті наявної антропологічної 

кризи, яка «зумовлює скорочення синегрійності суспільного життя». 

О.В. Шувалов пов’язує антропологічну кризу з ураженням духовно-

моральної сфери людини, викривленням особистісного способу буття і 

міжособистісних стосунків, що зумовлює загальне зниження рівні 

життєздатності індивіда. Учений наголошує, що на тлі цього зростає чисельність 

людей, суб’єктивні стани яких характеризуються як так звані «межові стани», які 

мають специфічні духовно-психологічні передумови й вторинні прояви, зокрема, 

агресивність, депресію та залежну поведінку.   



231 

 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, було 

здійснено спробу представити погляди й світогляди на проблему здоров’я 

особистості видатних зарубіжних психологів ХХ ст. Встановлено, що 

дослідження феномену здоров’я особистості – одне з головних завдань психології 

здоров’я.  

Узагальнюючи, можна сказати, що проблема психологічного здоров’я 

безпосередньо пов’язана з питанням структури й динаміки особистості. 

Різноманітність теоретичних підходів до особистості можна об’єднати певною 

комбінацією спонукання, регулювання, осмислення й стилю. У ході аналізу 

процеса індивідуального розвитку, властивостей і взаємовідносин між цими 

функціями виникають труднощі, що виходять за межі простого перерахування 

рис або залучення окремих поведінкових критеріїв типу «адаптованості», 

«стійкості», «продуктивності», «конформізму». З точки зору структури, здорову 

особистість необхідно розглядати, швидше, як процес безперервних змін, ніж як 

стійку фіксовану систему. Загальним принципом виступає те, що особистісні 

структури прагнуть до набуття більшої гармонії, у якій спонукальна, 

регулятивна, понятійна й стилістична функції поєднуються в єдине ціле. 

Особливе місце в структурі здоров’я займають психічне і психологічне 

здоров’я. Психічне здоров’я є інтегральною характеристикою повноцінності 

психічного функціонування індивіда, основу якого становить повноцінний 

розвиток вищих психічних функцій, психічних процесів і механізмів на всіх 

етапах онтогенезу. Воно виступає передумовою психологічного здоров’я як 

головної умови самоактуалізації особистості, її повноцінного розвитку та 

функціонування. 

Перспектива подальших досліджень полягає в розробці критеріїв і 

показників здорової особистості в контексті навчально-виховної діяльності 

вищих навчальних закладів задля оптимізації процесу самореалізації 

студентської молоді. 
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Анотація. У статті розглянуті теоретичні основи використання масажу у 

роботі зі спортсменами з інвалідністю при підготовці майбутніх фахівців з 

фізичної реабілітації. Розглянуто вплив масажу на організм людини та методика 

застосування сегментарно-рефлекторного масажу, визначені рекомендації щодо 

застосування масажу при травмах і захворюваннях опорно-рухового апарату у 

спортсменів з інвалідністю. 

Ключові слова: фізична реабілітація, спортсмени з інвалідністю, масаж. 

 

Annotation. The theoretical basics of massage using in working with athletes with 

disabilities in the preparation of future specialists in physical rehabilitation are 

considered in the article. The influence of massage on the human body and the method 

of application of segmental reflex massage are considered, the recommendations on a 

massage using for injuries and diseases of the musculoskeletal system in athletes with 

disabilities are determined. 

Keywords: physical rehabilitation, athletes with disabilities, massage.   
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Метою спорту для людей з 

інвалідністю є відновлення їх соціального статусу, збереження особистісної 

цілісності. Крім того, спорт для людей з обмеженими можливостями забезпечує 

розвиток рухового апарату, зміцнює здоров'я, гартує, підвищує працездатність, 

допомагає виховувати вольові та моральні якості спортсмена, забезпечує активну 

участь людини з інвалідністю в суспільному житті. 

В останні роки відзначається збільшення травм і захворювань у спортсменів, 

що обумовлено підвищенням обсягів та інтенсивності тренувальних 

навантажень, конкуренцією на міжнародній арені. Більше інтенсивні тренувальні 

та змагальні навантаження призводять до гіпоксемії і гіпоксії тканин, порушення 

мікроциркуляції і метаболічного ацидозу. При цьому нерідко тренування 

спортсменів проводяться на тлі хронічного перенапруження і загального 

стомлення. Форсовані фізичні навантаження, гіпоксія та інші фактори, 

загрозливо порушенням гомеостазу, викликають в організмі спортсмена 

сукупність специфічних порушень і неспецифічних адаптивних реакцій, що 

включають в себе зміну діяльності центральної нервової системи, ендокринних 

залоз і метаболічних процесів, і функціонального стану ряду інших органів. 

Надмірні фізичні навантаження ведуть також до функціональних змін в тканинах 

опорно-рухового апарату (ОРА) і, як наслідок, в роботі серцево-судинної 

системи, дихальної та інших систем. 

Зниження спортивної працездатності призводить до порушення всієї 

цілеспрямованої підготовки висококваліфікованих спортсменів та виступу їх у 

відповідальних змаганнях: на чемпіонатах Європи, Світу, Олімпійських іграх та 

Іграх Нескорених, а також створює передумову до розвитку гострих травм і 

захворювання ОРА. У зв'язку з цим відновлення порушених функцій у 

спортсменів представляє одну з актуальних проблем спортивної медицини та 

фізичної реабілітації. 

Поряд з традиційними методами лікування, найбільш перспективним і 

доступним методом відновлення працездатності і профілактики травм і 

захворювань є використання певних видів масажу в різні терміни (залежно від 

призначення масажу). 

У цьому зв'язку пошук нових, ефективних методів реабілітації, що надають 

лікувально-профілактичну дію на основні ланки патогенезу травми та 

захворювання, і застосування їх в умовах навчально-тренувальних зборів, має 

велике науково-практичне і соціальне значення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. Питання використання масажу у роботі зі 

спортсменами з інвалідністю є предметом досліджень Б.Ф. Аленькина, 

О.О. Бирюкова, В.І. Васічкіна, В.Є. Васильєва, О.Ф. Вербова, В.Н. Гузенко, 
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В.І. Дубровського, О.В. Котельницького, Л.О. Ласської, В.М. Фокіна та інших 

науковців. 

Мета дослідження. На основі літературних джерел розглянути теоретичні 

основи використання масажу у роботі зі спортсменами з інвалідністю при 

підготовці майбутніх фахівців з фізичної реабілітації.  

Завдання дослідження. Узагальнення даних літературних джерел, що 

стосується питання професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної 

реабілітації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Люди з інвалідністю, мають 

важкі рухові порушення, частіше висловлюють як одне з головних бажання мати 

можливість рівноправної участі в житті суспільства. Це свідчить про те, що у них 

існує нереалізована потреба в соціальній інтеграції та вони найбільшою мірою 

відчувають її. 

Одним з яскравих прикладів такої потреби є систематичні заняття людей з 

інвалідністю спортом, що виробляє певний стереотип режиму дня, підвищується 

впевненість поведінки, спостерігається розвиток «престижних» установок, 

високий життєвий тонус. Вони більшою мірою комунікабельні, радіють 

соціальному визнанню, менше бояться критики. Їм більшою мірою властивий 

оптимізм, енергія, серед них більше наполегливих, рішучих людей. Вони 

вільніше вступають в контакти, більш спритні, їм легше вдається самоконтроль. 

Ці дані підкреслюють позитивний вплив систематичних занять спортом на 

характерологічні особливості особистості спортсменів з інвалідністю. 

Реабілітація спортсменів з інвалідністю, на відміну від реабілітації 

звичайних постраждалих, має ряд суттєвих особливостей. Ця відмінність полягає 

в тому, що спортсмен, крім повернутої здатності виконувати трудові та побутові 

обов'язки, повинен бути в змозі переносити великі фізичні навантаження 

сучасного спорту, що пред'являють великі вимоги до стабільності суглобів, їх 

рухливості, силі м'язів; тобто є істотна відмінність між поняттям «здоровий» для 

звичайної людини і «здоровий» для спортсмена. 

Травми ОРА у спортсменів супроводжуються раптовим і різким 

припиненням тренувальних занять, викликають порушення усталеного 

життєвого стереотипу, що тягне за собою хворобливу реакцію всього організму. 

Раптове припинення занять спортом сприяє згасання і руйнування вироблених 

багаторічною систематичним тренуванням умовно-рефлекторних зв'язків. 

Знижується функціональна здатність організму і всіх його систем, відбувається 

фізичне і психічне розтренування. Негативні емоції, пов'язані з травмою, 

неможливістю виступати в змаганнях, боязнь надовго втратити спортивну форму 

і працездатність гнітюче діють на психіку. Зберігаючи багато рис, властиві 

реабілітації хворих не спортсменів та інвалідів, реабілітація спортсменів-

інвалідів в той же час гостро специфічна, насамперед за кінцевими
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своїм цілям - відновленню специфічних рухових якостей і навичок спортсменів-

інвалідів, що вимагає інших форм організації, засобів і методів відновлення. 

У процесі реабілітації використовуються лікувально-відновлювальні засоби. 

Чим вони різноманітніші, тим вище їх ефективність, оскільки вони діють на різні 

механізми регуляції організму спортсмена (гуморальні, імунні, нервові, 

функціональні) і тим більше вірогідність «попадання в ціль». 

Будь-яка серйозна травма або захворювання ОРА супроводжується 

рефлекторним розвитком дистрофічних змін м'язової тканини, зменшенням її 

маси, зниженням силових можливостей, що породжує в м'язовому ансамблі так 

зване слабка ланка, що не витримує інтенсивних фізичних навантажень. Крім 

того, м'язи є стабілізаторами хребетних рухових сегментів і суглобів кінцівок. 

Особливо велике значення м'язів - стабілізаторів при нестабільності суглобів. Все 

вищесказане змушує приділяти значну увагу відновленню м'язів. 

Значення засобів МР в період СР, як правило, невелика. Широко 

застосовується масаж, а при перевантажувальних синовітах, міозитах, тендинітах 

- засоби фізіотерапії і фіксуючі пов'язки. 

У ході реабілітаційних заходів важливо враховувати також наступні 

моменти: 1) специфіку захворювання або травми, 2) стадію хвороби, 3) 

біомеханічні особливості зони ушкодження і виду спорту, 4) анамнестичні дані, 

5) індивідуальні особливості спортсмена (вік, стать, професія, психологічні 

особливості та ін.), 6) спортивну кон'юнктуру (спеціалізація, кваліфікація, роль у 

спортивній команді, календар майбутніх змагань і пр.). 

Причини захворювань у спортсменів можна розділити на 2 великі групи: не 

пов'язані та пов'язані із заняттями спортом. 

До причин, безпосередньо не пов'язаним із заняттями спортом, відносяться 

всі дії зовнішнього середовища (охолодження, різні інфекції і т. ін.). Абсолютно 

природно, що будь-який спортсмен в тій чи іншій мірі схильний до дії цих 

факторів. Проте реакція організму спортсмена на ці фактори, враховуючи 

особливості стану його здоров'я, фізичного розвитку та функціонального стану, 

має відомі відмінності від реакції осіб, які не займаються спортом. Все це і 

визначає необхідність спеціального вивчення звичайних захворювань у 

спортсменів, бо нерідко властива спортсменам стерта клінічна картина може 

бути приводом для лікарських помилок. Це завдання ускладняється тим, що, як 

вже було зазначено, спортсмени відрізняються не тільки від осіб, які не 

займаються спортом, але й істотно відрізняються один від одного в залежності 

від спрямованості тренувального процесу. Це знаходить своє підтвердження у 

своєрідності виникнення та перебігу захворювань у спортсменів з різною 

спрямованістю тренувального процесу. 

Відома специфічність протікання патологічних процесів у спортсменів 

створила уявлення про так звані особливості їхнього організму. Це призвело до 

того, що різні відхилення у стані здоров'я нерідко, поза сумнівом, патологічного  
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характеру, розцінювалися як «особливість» здорового організму спортсмена 

тільки тому, що спортсмен при цьому не пред'являв скарг і показував високі 

спортивні результати. Разом з тим, як вже було зазначено, ці два останніх критерії 

не можуть вважатися досить переконливими показниками хорошого стану 

здоров'я. Розцінювати будь-які об'єктивно обумовлені патологічні ознаки як 

особливості слід з дуже великою обережністю, бо помилки при цьому чреваті 

серйозними наслідками. 

Другу, найбільшу, групу становлять причини, пов'язані із заняттями 

спортом. Цю групу можна розділити на 2 підгрупи. До першої належать причини, 

що залежать від неправильної організації тренувального процесу, 

нераціонального використання засобів і методів тренування, від відсутності або 

- достатньою індивідуалізації ступеня фізичного навантаження на тренуваннях, 

що призводить до перевантаження і перенапруги окремих систем і органів. 

Однак захворювання у спортсменів можуть виникати і при правильній 

організації і методиці тренування, але за певних умов. 

Причин, що можуть викликати захворювання у спортсменів, в першій 

підгрупі багато. Вони залежать від неправильних дій як спортсмена, так і тренера. 

До неправильних дій спортсмена потрібно насамперед віднести порушення 

приписів тренера і лікаря відносно режиму. Сучасні тренування вимагають від 

спортсмена суворого і неухильного виконання як режиму тренувального 

процесу, так і режиму відпочинку, регулярного, повноцінного і достатнього 

харчування і т. ін. Будь-які порушення режиму, особливо при тренуваннях з 

підвищеними навантаженнями, можуть бути причиною виникнення хвороби або 

травми. 

Травми, що виникають відразу після одномоментного впливу, називаються 

гострими, а від багаторазових впливів малої сили - хронічними. Найчастіше у 

спортсменів з інвалідністю зустрічаються механічні травми; залежно від того, 

пошкоджено чи шкірні покриви або слизові оболонки, розрізняють закриті 

травми (забої, розтягнення, розриви, вивихи, переломи кісток) і відкриті травми 

(рани). Пошкодження ОРА призводить не тільки до порушення цілісності та 

функцій ураженого сегмента, а й викликаючи зміни діяльності центральної 

нервової системи, серцево-судинної, дихальної, шлунково-кишкового тракту, 

органів виділення, залоз внутрішній секреції. 

При незначній травмі переважають локальні симптоми: почервоніння, 

набряк, біль; порушення функції пошкодженого сегмента. Загальний стан 

організму мало змінюється. Проте при великих травмах, разом з місцевими, 

розвиваються загальні. Зміни настільки глибокі, що можуть призвести до 

розвитку непритомності, колапсу чи травматичного шоку, тобто раптової втрати 

свідомості, зумовленої ішемією мозку. 

Масаж є (пасивним) засобом фізичної реабілітації. З існуючих видів масажу 

у фізичній реабілітації спортсменів з інвалідністю в якості основних
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застосовують лікувальний і спортивний (при спортивних травмах і 

захворюваннях, відновний). Менш значимими, але, також по-своєму 

необхідними, є масаж у воді, жарознижувальний масаж, баночний, масаж льодом 

(кріомасаж), дренажний, вібромасаж, пневмомасаж.  

Лікувальний масаж застосовується для прискорення і відновлення функцій 

органів і систем організму при захворюваннях і травмах. Розрізняють два види 

лікувального масажу: лікувальний європейський класичний і рефлекторно-

сегментарний. У свою чергу рефлекторно-сегментарний масаж підрозділяється: 

на власне сегментарний, сполучнотканинний, періостальний, су-джок терапія, 

точковий масаж. 

Масаж є невід'ємною частиною комплексного лікування спортивних травм і 

захворювань. Він має велике значення при відновленні (реабілітації) 

працездатності спортсменів після різних травм. В усіх випадках масаж: викликає 

активну шкірну гіперемію; сприяє активним м'язовим скороченням; помітно 

знижує чутливість периферичних нервів, а у зв'язку з цим і загальну 

хворобливість травмованої ділянки; сприяє посиленому припливу крові до 

масажованої ділянки, активізуючи обмінні процеси в нім; перешкоджає настанню 

атрофії або сприяє швидкому її усуненню; прискорює утворення кісткового 

мозоля; сприяє розсмоктуванню випотів, набряків, інфільтратів і крововиливів; 

сприяє зміцненню м'язів, покращує трофіку тканин; перешкоджає настанню 

контрактури і так далі. 

В арсеналі сучасної медицини є безліч способів рефлекторного впливу на 

організм людини. Масаж значною мірою ґрунтований на принципах такого 

впливу. До методів рефлекторного впливу на організм людини шляхом тиску 

(прессури) відносяться сегментарний, точковий, з’єднувально тканинний, 

періостальний та інші види масажу. Сутність їх полягає у дії певними прийомами 

на окремі частини тіла, зону або точки шкірної поверхні, окістя і інші тканини 

тіла людини. При цьому необхідно відзначити, що реакції організму залежно від 

виду впливу зовсім різні. Ці реакції називаються рефлекторними, а наслідком 

(лікування), заснований на їх використанні, - рефлексотерапією. 

Сегментарно - рефлекторний масаж передбачає пряму дію не на хворий 

орган, а на зони, іннервіруемі тими ж сегментами спинного мозку, тобто побічно 

впливаючи на механізми патогенезу. Всі тканини, органи і системи організму 

людини представляють єдине ціле і перебувають між собою у певних взаєминах. 

Тому жодне захворювання не є місцевим, а завжди викликає рефлекторні зміни в 

сегментарно - пов'язаних функціональних утвореннях, переважно іннервіруемих 

тими ж сегментами спинного мозку. Рефлекторні зміни можуть виникати в шкірі, 

м'язах, сполучної та інших тканинах і в свою чергу впливати на первинний 

осередок і підтримувати патологічний процес. Усуваючи за допомогою масажу 

ці зміни в тканинах, можна сприяти ліквідації
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пер-первинних патологічного процесу і відновленню нормального стану 

організму. 

Взаємозв'язки нашого організму здійснюються шляхом вісцеросенсорних, 

вісцеромоторних і вісцеральних рефлексів, що мають велике значення в клінічній 

практиці. 

Області шкірної поверхні з підвищеною чутливістю, в яких виникають 

больові відчуття при захворюваннях внутрішніх органів, отримали назву зон 

Захар'їна - Геда. Російський клініцист Г.А. Захарієв вперше описав їх в 1889 р. 

Більш докладно зв'язку різних внутрішніх органів з певними ділянками шкіри 

описані Гедом в 1893-1896 рр. Фізіологічно виникнення зон підвищеної 

чутливості пояснюється тим, що больові роздратування, які через симпатичні 

волокна від внутрішніх органів у спинний мозок, іррадіруючі на всі чутливі 

клітини даного сегмента, збуджуючи їх. Таке збудження проектується в області 

шкіри, пов'язані зі цим сегментом. 

Сегментарно - рефлекторний масаж відрізняється від класичного масажу 

тим, що при нім окрім дії на уражений орган відбувається додатково позаочагова 

дія на уражені тканини, органи і системи організму. При сегментарному масажі 

застосовують усі основні прийоми класичного масажу. Під терміном 

сегментарний масаж мають на увазі не лише дію на рівні певного сегменту 

спинного мозку, але і особливу техніку масажу. Особливостями техніки 

сегментарного масажу є послідовна дія, що диференціюється, на шкіру - 

погладжування і вичавлювання; для впливу на м'язи - розминка і вижимання, які 

викликають розтягування м'язів. Крім цих прийомів застосовуються також 

прийоми розтирання: на суглобах, фасціях, сухожиллях, зв'язках. На м'язах 

застосовуються натискання, зрушення м'язів. Застосовується і зсування хребців. 

Методика застосування сегментарного масажу: 

− починати сеанс масажу з поверхневих тканин; 

− починати з нижніх сегментів, поступово переходити на вище розташовані 

відділи; 

− доцільно починати проводити прийоми з сегментарних корінців у місця 

вихору у хребетного стовпа. 

Для підвищення ефективності впливу масажу при травмах і захворюваннях 

у спортсменів з обмеженими фізичними можливостями необхідно враховувати ті 

хвороби і форми інвалідності, які супроводять спортсменів-інвалідів, такі як 

ДЦП, ампутація, порушення зору і так далі 

Так, для спортсменів-інвалідів з ДЦП характерні п'ять клінічних форм: 

подвійна геміплегія, спастична диплегія, гемипаретична форма, гіперкінетична, 

атонічно-астотична форма. Для усіх форм характерні рухові порушення 

рефлекторного характеру. Рухи можливі, але вони не управляються: є присутніми 

компенсаторні рухи і порочний руховий стереотип, порушена координація, 

підвищений тонус м'язів, утруднюється нормалізація рухової
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сфери. Масаж є незамінним засобом відновного лікування. Масаж знижує 

м'язовий тонус, протидіє розвитку контрактур. 

Ампутантам властиві свої особливості. При ампутації нижньої кінцівки 

значно порушується статика тіла, центр тяжіння переміщається убік кінцівки, що 

збереглася, викликаючи напругу нервово-м'язового апарату, необхідну для 

збереження рівноваги. Наслідком цього є нахил тазу убік, де немає опори, що, у 

свою чергу, тягне викривлення хребта в поперековому відділі у фронтальній 

площині. Компенсаторний може розвиватися сколіотичні викривлення у 

протилежний бік в грудному і шийному відділі хребта. Спостерігається атрофія 

м'язів кукси, викликана тим, що м'язи втрачають точки дистального 

прикріплення, а також перерізання судин і нервів. Кукса - сегмент або частина 

сегменту кінцівки, решта після ампутації, вилущення або природженого 

недорозвинення. 

Масаж кукси обов'язково вимагає підтримки хорошого її функціонального 

стану. Сприяє відновленню трофіки шкіри, сили м'язів і об'єму рухів в куксі. 

Для спортсменів-інвалідів з порушеннями слуху характерні порушення 

вестибулярного апарату, проблеми з прямим стоянням, порушенням просторової 

орієнтації, порушення осанки, а методики масажу підбираються відповідно до 

цих порушень і витікаючи з них захворювань. 

Спортсменам-інвалідам з порушеннями зору характерні порушення 

координації, витривалості, швидкості і ритму рухів. У меншій мірі виражено 

відставання за показниками м'язової сили і швидкісно-силових якостей. 

Оскільки сегментарно-рефлекторний і класичний масаж є основними в 

реабілітації спортсменів-інвалідів, то на них і зупинена основна увага. 

Дослідження показують, що застосовувати класичний масаж при гострих 

травмах і захворюваннях в ранні терміни посттравматичного періоду неможливо. 

Класичний масаж не викликає значних фізіологічних змін у віддалених зонах, 

областях. Для отримання відповідних сприятливих реакцій на периферії потрібні 

інтенсивніші масажні дії. Прийомами класичного масажу виявляється дія на 

великі масажовані зони. 

Застосування класичного масажу в ранні терміни виникнення травм і 

захворювань ОРА не представляється можливим з ряду причин: 

по-перше, впливаючи на травмовану ділянку, ми посилюємо процес 

травматизації, набряк, біль; 

по-друге, це призводить до утворення оссифіцирующого міозиту; 

по-третє, масаж погіршує процеси регенерації тканини, подовжує терміни 

реабілітації; 

по-четверте, біль, що виникає при травмах і посилюється при проведенні 

масажу, призводить до рефлекторного підвищення м'язового тонусу, а, отже, і 

порушенню мікроциркуляції, гіпоксії травмованих тканин.   
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Тому в даних випадках велике значення має сегментарно-рефлекторний 

масаж, здатний викликати судинні реакції в травмованих тканинах, роблячи 

великий вплив при цьому на віддалені від травми сегменти. 

Практичні рекомендації по комплексному підходу до масажу припускають 

використання таких принципів, як безперервність і спадкоємність масажних 

рухів в ході сеансу масажу, використання музики, як засобу регуляції 

психоемоційного стану, використання комбінованого масажу, здійснення 

контролю за станом пацієнта в ході сеансу масажу, дозволяють більш якісно і 

більш ефективно використовувати масаж у фізичний реабілітація спортсменів з 

інвалідністю, і відповідно знаходять своє відображення і подальший розвиток в 

роботі фахівців з фізичної реабілітації.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Вища освіта в питанні 

підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації потребує значних змін та 

модернізації. Тільки науковий підхід по вивченню і застосуванню масажу і 

комплексного його використання у сукупності з іншими методами реабілітації 

робить цей метод високоефективним в лікуванні і реабілітації при різних 

захворюваннях і ушкодженнях. 
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EFFECT OF TACTILE ACTIVATION OF THE SKIN OF THE 

FINGERTIPS OF HANDS ON THE STATE OF BRAIN ACTIVITY 

 

Аннотация. В статье приведены результаты исследования влияния 

тактильной активации кожи кончиков пальцев рук на состояние 

энергоинформационной составляющей человека. Дети с патологиями зрения и 

студенты с нормальным зрением, глаза которых были закрыты 

светонеприницаемой повязкой, пальцами контактировали с цветными листками 

бумаги. В результате проведенных измерений параметров адаптации обнаружен 

позитивный эффект, который заключается в том, что при воздействии на кожу 

пальцев рук происходит активация лобного энергетического центра головы. Это 

способствует активации мозговой деятельности как слабовидящих, так и у лиц с 

нормальным зрением. Это также приводит к улучшению состояния здоровья 

вцелом.  

Полученные результаты свидетельствуют о наличии 

энергоинформационной связи между кожей пальцев рук и зонами мозга. 

Ключевые слова: энергоинформационная голографическая матрица, 

тактильное восприятие, адаптация. 

 

Анотація. У статті приведені результати дослідження впливу тактильної 

активації шкіри кінчиків пальців рук на стан енергоінформаційної складової 

організму. Діти з патологіями зору та студенти з нормальним зором, очі яких були 

закриті непрозорою пов'язкою, пальцями кантували з кольоровими листками. В 

результаті проведених вимірів параметрів адаптації виявлений позитивний 

ефект, який полягає в тому, що при впливі на шкіру пальців рук відбувається 

активація лобного енергетичного центру голови. Це сприяє активації мозкової 

діяльності як у слабозорих, так і у осіб з нормальним зором. Також відбувається 

покращення стану здоров'я в цілому.  

Результати дослідження свідчать про наявність енергоінформаційного 

зв'язку між шкірою пальців і зонами мозку. 

Ключові слова: енергоінформаційна голографічна матриця, тактильне 

сприйняття, адаптація. 

 

Summary. The article presents the results of a study of the effect of tactile 

activation of the skin of the fingertips on the state of the energy-informational 

component of a person. The studies involved children with vision pathologies and 

students with normal vision, whose eyes closed with a lightproof dressing. Than 

subjects rubbed their fingers of hands on paper colored sheets. The adaptation  
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parameters were measured using the method of screening energy-information 

adaptometry of a holographic matrix of a person. Studies have shown a positive effect. 

The effect was that the activity of the frontal energy center of both sighted people and 

with pathology of vision was activated. It also leads to improved overall health. 

Also results obtained indicate the presence of an energy-informational connection 

between the skin of the fingertips and brain areas associated with the sensory organs, 

in particular, with vision. 

Key words: energy-information holographic matrix, tactile sensation, adaptation. 

 

Постановка проблемы. Для Украины проблема детской слепоты и 

нарушений зрения очень актуальна, поскольку детская слепота и слабое зрение 

занимает 4 место среди основных причин инвалидизации детей в нашей стране. 

Проблема ухудшения зрения подрастающего поколения и взрослых с каждым 

годом усиливается в связи с бесконтрольным и безответственным 

использованием электронных устройств, несоблюдением зрительной гигиены, 

недостаточным уровнем осведомленности населения относительно 

профилактики развития нарушений зрения. 

Анализ научных исследований и публикаций. Современное 

мировоззрение на основе синергетического подхода рассматривает человека как 

сложную многомерную структуру, которая представлена на материальном 

уровне, а также и на энергоинформационном и на духовном уровнях [6]. 

В публикациях украинских ученых [3, 4] описано, что в человеческом 

организме существует система электромагнитных полей, регулирующих 

биохимические реакции и влияющих на функции организма, обеспечивающих 

оптимальную адаптацию организма человека к условиям существования. 

Понятие «адаптация» применимо в качестве критерия здоровья организма. 

Уникальным органом, благодаря которому осуществляется связь организма 

с окружающей средой, является кожа. Как отметил А. Залманов, кожа является 

своеобразным периферическим мозгом, который воспринимает влияние 

окружающей среды, передает полученную информацию далее в головной мозг, 

который, в свою очередь, направляет работу внутренних органов на 

максимальную адаптацию к изменяющимся условиям существования [6]. 

Коллективами кафедры валеологии и лаборатории радио– и оптической 

голографии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина 

проводятся совместные исследования зрительных функций человека на 

энергоинформационном уровне при помощи метода скрининговой 

энергоинформационной адаптометрии голографической матрицы человека [1]. 

Показатели, полученные методом скрининговой энергоинформационной 

адаптометрии голографической матрицы, являются интегральными  



245 

 

показателями состояния здоровья, которые сочетают физическую и 

тонкополевую (энергоинформационную) составляющую организма человека. 

В публикации [8] осуществлено сравнение состояния 

энергоинформационной составляющей организма детей с нормальным зрением и 

слабовидящих и слепых детей. В статье (9) исследовано влияния тактильной 

активации кожи кончиков пальцев рук на состояние энергоинформационной 

составляющей организма учеников с патологиями зрения. Проведена работа, 

описанная в статье [10], где исследовалось влияние на состояние 

энергоинформационной составляющей организма механического воздействия на 

кожу кончиков пальцев рук зрячих студентов, глаза которых были закрыты 

светонепроницаемой повязкой. 

Цель исследования: Определение особенностей влияния тактильной 

активации кожи кончиков пальцев рук на состояние энергоинформационной 

составляющей организма зрячих студентов и учеников с патологиями зрения. 

Задание исследования: Сравнение реакции адаптационной системы зрячих 

студентов и учеников с патологиями зрения при одинаковых условиях 

эксперимента – механической активации кожи кончиков пальцев рук при 

закрытых светонепроницаемой повязкой глазах. 

Методы и организация исследования: Исследования проведены при 

помощи метода скрининговой энергоинформационной адаптометрии 

голографической матрицы человека, который в начале ХХ1 столетия разработан 

в Болгарии академиком А. Влаховым и О. Влаховой [1, 2]. Для измерения 

электропотенциала кожи используется прибор электропунктурной диагностики 

Р.Фолля. Для вычисления параметров голографической матрицы применяется 

метод, описанный в патенте [14]. Для математической обработки данных 

применяется метод статистической обработки по непараметрическому критерию 

Вилкоксона. 

Организация исследования – у испытуемых (как у слабовидящих, так и 

зрячих) глаза были закрыты непрозрачной повязкой. Кончиками пальцев они 

механически взаимодействовали с листками разного цвета одинаковой текстуры. 

Измерения параметров голографической матрицы производили до и после 

эксперимента. 

Метод скрининговой энергоинформационной адаптометрии 

голографической матрицы человека как простой и безопасный применяется для 

экспресс-диагностики состояния энергоинформационной составляющей 

организма, состояния здоровья, состояния энергоресурсов и адаптационных 

возможностей организма, а также для выявления особенностей энергообмена и 

влияния условий эксперимента. 

Математический анализ полученных результатов по [7, 14] позволяет 

определить суммарный уровень энергоресурсов организма (РА) в  
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относительных единицах и распределение энергии на уровне семи 

энергетических центров в %. 

Из литературы известно, что человек имеет 7 основных энергетических 

центров, обеспечивающих энергообмен и гармонизирующих работу различных 

систем организма. Каждый центр отвечает за систему органов и определенные 

психофизиологические функции организма. Нумерация центров начинается 

снизу. Энергетический центр №1 – нижний или копчиковый, второй центр связан 

с состоянием мочеполовой системы, третий центр отвечает за систему 

пищеварения, четвертый – за состояние сердечно-сосудистой системы, пятый – 

горловой центр, шестой центр находится в центре головы, а седьмой центр 

находится на макушке головы. 

Нарушение энергетического баланса организма и наличие энергодефицита в 

зоне одного из энергетических центров вносит разлад в гармоничную 

циркуляцию энергии по всей энергетической системе человека и может привести 

к нарушениям состояния здоровья. Нарушение энергообмена может 

характеризоваться наличием состояния энергодефицита сразу нескольких 

энергетических центров. 

Изложение основного материала исследования. Организация 

эксперимента была направлена на соблюдение одинаковых условий: глаза и 

слабовидящих и зрячих были закрыты повязкой. Тактильное взаимодействие с 

разноцветными листками заключалось в механическом скольжении, 

надавливании, трении кожей кончиков пальцев рук по цветным листкам.  

Кожа является своеобразным периферическим мозгом, который 

воспринимает влияние окружающей среды, передает полученную информацию 

далее в головной мозг, который, в свою очередь, направляет работу внутренних 

органов на максимальную адаптацию к изменяющимся условиям [11]. 

Механическое воздействие на точки акупунктуры – давление, растягивание, 

сжатие, трение, массаж – сопровождается пьезоэлектрическими эффектами и 

создается изменение электрического поля вблизи точек, которое передается по 

меридианам и колагеновым волокнам к определенным органам, активируя их 

работу [4]. 

Если обратиться к теории Су Джок терапии [12, 13], то основным принципом 

этого метода является наличие систем соответствия, в которых каждая 

дистальная (ногтевая) фаланга пальцев соответствует голове, то есть, связана с 

мозгом и всеми его функциями. В наших исследованиях мы нашли 

подтверждение принципам Су Джок терапии, так как обнаружили, что 

механическое воздействие на кожу пальцев рук вызывает ответную реакцию в 

энергетических центрах, расположенных в голове. Активация кожи приводит к 

адекватной активации лобного энергетического центра. 

Также в наших исследованиях мы нашли подтверждение предпосылкам, 

описанным в [4, 11], так как обнаружена энергоинформационная связь между  
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механическим воздействием на кожу пальцев рук и активацией энергетического 

центра, находящегося в центре головы (лобного центра). Энергетический лобный 

центр отвечает за управление физиологическими процессами организма, за 

состояние нервной, эндокринной и иммунной систем, за органы чувств, в 

частности, за зрение, за мозговую деятельность, интеллект, память и т. д. 

Причем, активность мозгового и зрительного центра при тактильном 

воздействии на кожу пальцев рук возрастала как у слабовидящих, так и у зрячих 

испытуемых. По теории Су Джок терапии системы соответствия строения тела 

существуют как для кистей рук, так и для стоп. То есть, результаты исследований, 

касающиеся пальцев рук, распространяются и на пальцы ног. 

Из этих исследований вытекает практический результат: применение 

массажа кончиков пальцев рук и стоп активизирует потенциал мозга, 

интеллектуальные возможности, память, гармонизирует состояние 

психосоматики. Также это воздействие можно применять для улучшения зрения 

и слуха. Конкретно зоны соответствия органам зрения, слуха и другим органам и 

системам организма можно уточнить по системе Су Джок терапии [12, 13]. 

Как мы отмечали в исследовании [8], при сравнении состояния лобного 

энергетического центра зрячих и слабовидящих детей, у зрячих детей 

наблюдается практически в три раза больше состояний энергодефицита, чем у 

детей с патологиями зрения. Это объясняется тем, что слепые дети не могут 

пользоваться в таком объеме, как зрячие, гаджетами и прочими устройствами и 

поэтому не перегружают органы зрения и лобный энергетический центр. 

Состояние энергодефицита свидетельствует о предрасположенности к 

определенным патологическим процессам в области энергетического центра. В 

данном случае логичной будет рекомендация ограничивать время пользования 

компьютерами, мобильными телефонами и т. д. Но кто же нас услышит и 

послушается? Потому можно рекомендовать разрабатывать и применять 

упражнения с механическим воздействием на кожу пальцев, которые будут 

активизировать лобный энергетический центр и зрительные центры, а также 

гармонизировать и оздоравливать весь организм. 

Выводы и рекомендации. Нашими исследованиями выявлена высокая 

предрасположенность зрячих детей к ухудшению состоянию здоровья, как 

психофизиологического, так и интеллектуального, из-за чрезмерной нагрузки на 

органы зрения вследствие бесконтрольного пользования «благами 

цивилизации». 

Также в наших исследованиях обнаружена энергоинформационная связь 

между механическим воздействием на кожу пальцев рук и активацией 

энергетического центра, находящегося в центре головы (лобного центра). 

Энергетический лобный центр отвечает за управление физиологическими 

процессами организма, за состояние нервной, эндокринной и иммунной систем,   
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за органы чувств, в частности, за зрение, а также за мозговую деятельность, 

интеллект, способности к обучению, память. 

Таким образом, проведенное исследование показало научно обоснованные 

направления психо-физической реабилитации современных детей и взрослых, 

которое заключается в применении мероприятий, связанных с активацией 

лобного энергетического центра путем массажа или другого механического 

воздействия на кожу пальцев рук и стоп, что будет способствовать гармонизации 

и оздоровлению всего организма. 

Перспективы дальнейших исследований. Разработка простых, доступных 

и финансово незатратных методов оздоровления организма путем воздействия на 

кожу пальцев. 
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Анотація. У статті розглядаються актуальні питання оптимізації 

професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту в 

аспекті проектування змісту компетентністно орієнтованого навчання. 

Визначаються головні структурні компоненти професійно-спеціалізованих 

компетенцій майбутнього фахівця з фізичного виховання та спорту. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы оптимизации 

профессиональной подготовки будущих специалистов по физическому 

воспитанию и спорту в аспекте проектирования содержания компетентностно-

ориентированного обучения. Определяются главные структурные компоненты 

профессионально-специализированных компетенций будущего специалиста по 

физическому воспитанию и спорту. 

Ключевые слова: компетенция, педагогические условия, специалист. 

 

Annotation. The article discusses topical issues of optimizing the training of 

future specialists in physical education and sports in the aspect of designing the content 

of competence-based training. Discusses an integrated concept of vocational 

competence of a specialist. Identifies the main structural components of professional 

and specialized competences of the future specialist in physical education and sport. 

Key words: competence, pedagogical conditions, specialist. 

 

Постановка проблеми та її актуальність. Сучасний освітній процес 

повинні забезпечувати педагогічні працівники які володіють професійними 

компетенціями, та вміють адаптуватися до мінливих умов професійної 

діяльності. Тому підсумком модернізації вищої професійної освіти повинно стати 

визнання її багатофункціональності в розвитку фізичних, інтелектуальних, 

естетичних та психологічних якостей, що потребує від майбутнього фахівця 

поряд з оволодінням професійною компетенцією та технологіями, соціальною 

мобільністю, сформованого високого рівня адаптивності, необхідність 

формування універсальних та професійно-спеціалізованих компетенцій. Треба 

зазначити, що процес модернізації професійної підготовки фахівців з фізичного 

виховання та спорту вписується в загальну стратегію освітньої політики країни. 

Впровадження компетентісного підходу до системи професійної підготовки 

фахівців з фізичного виховання та спорту висуває нові вимоги, відповідно до 

яких фахівець повинен володіти загальнокультурними та професійними 

компетнціями, які дозволяють йому стати мобільним в ситуації швидких змін 

соціально-економічних умов. Таким чином, перед сучасною педагогічною 

наукою та практикою постає актуальна проблема подальшого розвитку теорії та 

пошуку ефективних методів навчання майбутнього фахівця. А відсутність 

ефективного проектування змісту підготовки фахівців з фізичного виховання та 

спорту актуалізує проблеми створення оптимальних педагогічних умов для 

формування професійно-спеціалізованих компетенцій. [2, с. 128; 6, 200]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми компетентнісного 

підходу до навчання розглядаються в працях В.А. Болотова, Ю.В. Варданяна, 

Е.Ф. Зеєра, О.Ф. Єфремової, А.В. Хуторського, С.Є. Шишова. Оптимізацію 

теоретико-методичних основ професійної підготовки майбутніх фахівців з
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фізичного виховання та спорту у своїх працях розглядали: А. М. Алексюк, 

Ю.К. Бабанський, Г. П. Васянович, Е.С. Вільчковський, П. С. Гуревич, 

В.В. Завацький, І. А. Зязюн, М.Р. Мруга, Т. Г. Овчаренко, Б. В. Сєрмєєв, 

Л.П. Сущенко, А.В. Цьось, Б.М. Шиян, Ю.М. Шкребтій.  

Аналіз праць науковців обумовлює необхідність перегляду педагогічних 

позицій та переосмислення науково-теоретичних та практичних систем навчання 

та виховання студентів на основі компетентісного підходу. Ми вважаємо, що 

одним з актуальних та своєчасних напрямків оптимізації професійної підготовки 

фахівців з фізичного виховання та спорту повинно стати проектування змісту 

підготовки майбутнього фахівця шляхом застосування у навчальному процесі 

етапної педагогічної моделі навчання. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Роботу виконано згідно плану НДР кафедри ДК-06-2018 «Оволодіння 

професійною компетентністю майбутніми фахівцями з фізичного виховання і 

спору під час навчання в закладах вищої освіти». 

Формулювання цілей та завдань роботи.  

Метою роботи є теоретико-методичне обґрунтування необхідності 

створення оптимальних педагогічних умов формування професійно-

спеціалізованих компетенцій на основі застосування етапної педагогічної моделі 

навчання. 

Відповідно до мети дослідження нами поставлені наступні завдання: 

1. Здійснити аналіз науково-методичної літератури з проблем визначення 

поняття професійно-спеціалізовані компетенції фахівця. 

2. Визначити компоненти професійно-спеціалізованих компетенцій 

майбутнього фахівця з фізичного виховання та спорту. 

3. Обґрунтувати необхідність застосування етапної педагогічної моделі 

навчання з метою творення оптимальних педагогічних умов формування 

професійно-спеціалізованих компетенцій фахівця. 

Виклад основного матеріалу. На відміну від загальнокультурних 

компетенцій, професійно-спеціалізовані, як і усі професійні компетенції, 

передбачають набуття пов’язаних з певною професійною діяльністю навичок, 

відповідних прийомів та методів, які належать до кластеру тієї або іншої 

предметної області професійної діяльності. Загалом, виділяють три компоненти 

окремої професійної компетенції: професіональні якості працівника (професійні 

знання, уміння та навички як досвід діяльності); соціально-комунікативні 

здібності; індивідуальні здібності, які забезпечують самостійність професійної 

діяльності [8, с. 125]. 

Аналіз наукових праць дозволив нам сформулювати узагальнене поняття 

професійно-спеціалізовані компетенції як комплексу фундаментальних 

спеціально-предметних знань, умінь та навичок, які виражені в мотивованій  
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здатності їх застосування в професійній діяльності на основі особистісного 

досвіду та емоційно-вольових якостей. 

До відмінних рис професійно-спеціалізованих компетенцій треба віднести 

наступні: охоплюють систему фундаментальних знань, умінь та навичок 

вирішення професійних задач; мають предметну (профільну скерованість); 

передбачають сформованість особистісного досвіду застосування в практичній 

квазіпрофесійній діяльності; мають потенціал для самостійного набуття 

студентами нових знань та умінь в професійній діяльності; включають оцінку 

своєї діяльності.  

Ретельний аналіз професійно-спеціалізованих компетенцій фахівця з 

фізичного виховання та спорту дозволив нам провести уніфіковане логічно-

структуроване групування компонентів змісту компетенцій до яких належать: 

когнітивний компонент (компетенції з формування умінь вирішення 

інтелектуальних завдань у вузькопрофесійній галузі знань); практичний 

компонент (компетенції з формування умінь здійснення квазіпрофесійної 

діяльності); інваріативний компонент (компетенції з формування 

фундаментальних знань, умінь та навичок вирішувати професійні завдання); 

варіативний компонент (компетенції з формування загальних та прикладних 

знань, умінь та навичок вирішувати професійні завдання); корекційно-

рефлексивний компонент (компетенції з формування умінь аналізувати, 

оцінювати та корегувати результати власної трудової діяльності). 

Концентрація навчального процесу лише навколо набуття студентом 

професійно-спеціалізованих знань недостатня. Оптимальні педагогічні умови 

повинні передбачати не лише набуття теоретичних знань але і вміння оцінювати 

ситуацію, проектувати дії та відносини, які потребують практичних рішень. В 

такій ситуації важливим для студента стають: усвідомлення постановки самого 

завдання, оцінка нового досвіду, контроль ефективності власних дій та головних 

складових усієї освітньої діяльності. Необхідне переведення студента в позицію 

суб’єкта знань, актуалізації процесу цілевизначення та планування діяльності, її 

регулювання, контроль та рефлексія [4, с. 18].  

В професійній підготовці фахівця з фізичного виховання та спорту на 

сьогоднішній день відсутня уніфікована модель формування професійно-

спеціалізованих компетенцій яка створює оптимальні педагогічні умови 

кореляції визначених змістовних компонентів компетенцій фахівця. Нами 

пропонується педагогічна етапна модель навчання, яка складається з трьох 

етапів: етап мотиваційно-диференційованого навчання, етап мотиваційно 

диференційно-інтегрального навчання, етап мотиваційно-інтегрального 

навчання. Кожен етап в сукупності створює цілісну систему, в межах якої 

реалізується освітній процес. Пропонована нами структурована педагогічна 

модель мотиваційного диференційно-інтегрального навчання здатна забезпечити 

оптимальні педагогічні умови формування професійно -  
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спеціалізованих компетенцій фахівця шляхом створення кореляційних зав’язків 

між визначеними, обов’язковими для засвоєння, логічно-структурованими 

компетентнісними складовими. Крім того, стає можливим ефективне планування 

діяльності, її регулювання, здійснення контролю та рефлексії. 

Висновки.  

1. Проектування змісту підготовки фахівця з фізичного виховання та спорту 

потребує автономного опрацювання та корегування змісту професійно-

спеціалізованих компетенцій.  

2. Етапна педагогічна модель навчання здатна забезпечити оптимальні 

педагогічні умови формування професійно-спеціалізованих компетенцій фахівця 

шляхом створення кореляційних зав’язків між визначеними, обов’язковими для 

засвоєння, логічно-структурованими компетентнісними складовими. 

Перспективами подальших досліджень Результати дослідження можуть 

бути використані профільними закладами вищої освіти під час підготовки 

фахівців з фізичного виховання та спорту. 
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Анотація. Стаття навчально-методичний комплекс «Фізкультурно-

спортивні споруди» у циклі професійної підготовки фахівців з фізичного 

виховання і спорту розкриває мету, завдання та загальні і фахові компетентності 

майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту при вивченні навчально-

методичного комплексу дисципліни. 
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Аннотация. Статья учебно-методический комплекс «Физкультурно-

спортивные сооружения» в цикле профессиональной подготовки специалистов 

по физическому воспитанию и спорту раскрывает цели, задачи и общие и 

профессиональные компетентности будущих специалистов по физическому 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Актуальною проблемою 

сучасної професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і 

спорту є забезпечення навчально-методичного змісту плану навчального 

процесу. У циклі професійної підготовки обов’язковою дисципліною виступає 

«Фізкультурно-спортивні споруди», так як однією із складових професіоналізму 

майбутнього фахівця є вивчення загальних основ проектування, будівництва, 

ремонту та експлуатації спортивних споруд, призначених для занять спортом, 

масових фізкультурно-оздоровчих заходів за місцем проживання, в навчальних 

закладах, спортивних клубах, у місцях відпочинку тощо. 

Метою дослідження є визначення мети, завдань та загальних і фахових 

компетентностей майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту при 

вивченні навчально-методичного комплексу дисципліни «Фізкультурно-

спортивні споруди». 

Виклад основного матеріалу. Формування інформаційно-технологічного 

суспільства, докорінні зміни соціально-економічного, духовного розвитку 

держави потребують нової генерації підготовки майбутніх фахівців з фізичного 

виховання і спорту. Реалізація цього стратегічного завдання зумовлена також 

глибокими змінами в системі та структурі вищої освіти, а також необхідністю 

інтеграції національної освіти в європейський освітній простір [2; 4]. 

Демократичний розвиток суспільства, соціальна політика України, 

впровадження нової реформи освіти потребують переходу до нового змісту, 

форм, методів навчання, підвищення якості професійної підготовки, розвитку 

професійно значущих якостей майбутнього фахівця з фізичного виховання і 

спорту. Сучасному соціуму вкрай потрібні висококваліфіковані, компетентні та 

конкурентоспроможні фахівці, здатні ефективно впроваджувати спортивну 

діяльність у масах людей всіх вікових категорій та професій, а також вести 

фізкультурно-оздоровлювальну діяльність серед дітей та молоді [3]. 

У циклі професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і 

спорту є обов’язковою дисципліною «Фізкультурно-спортивні споруди», так як 

однією із складових професіоналізму майбутнього фахівця є вивчення загальних 

основ проектування, будівництва, ремонту та експлуатації спортивних споруд, 

призначених для занять спортом, масових фізкультурно-оздоровчих заходів. 

Майбутнім фахівцям необхідно враховувати багато різноманітних факторів, 

специфіку та особливості видів спорту, організацію та проведення змагань, 

занять та інших фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів. Все це повинні 

знати спеціалісти з фізичного виховання та спорту.   
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Метою викладання навчальної дисципліни «Фізкультурно-спортивні 

споруди» є формування у студентів конкретних знань, умінь, навичок необхідних 

для успішної практичної діяльності у сфері фізичного виховання і спорту. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фізкультурно-спортивні 

споруди» є:  

- вивчити відповідні нормативні дані і вимоги, необхідні при спорудженні 

спортивних об'єктів; 

- отримати знання та практичні навички, необхідні при експлуатації 

спортивних споруд; 

- оволодіти практикою будівництва найпростіших спортивних споруд, які не 

вимагають великих матеріальних та фінансових витрат; 

- знати основи організації, проектування, будівництва, фінансування та 

експлуатації спортивних споруд [5]. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- класифікацію спортивних споруд; 

- термінологію спортивних споруд; 

- поділ спортивних споруд на групи та категорії; 

- устрій та обладнання стадіонів, ігрових площадок, споруд для зимових 

видів спорту, тирів та споруд для водних видів спорту; 

- устрій та обладнання універсальних споруд та відновлювальних 

функціонально діагностичних комплексів; 

- методику застосування спортивних споруд, обладнання та інвентарю з 

метою фізичного удосконалення людей різного віку, різної спортивної 

підготовленості та фізичної реабілітації хворих. 

вміти: 

- застосовувати набуті знання, уміння, навички в практичній роботі фахівця 

фізичного виховання, інструктора та тренера з виду спорту, реабілітолога або 

фахівця з лікувальної фізкультури; 

- підібрати засоби і методи для проведення практичних занять з видів спорту 

[1; 5]. 

Розглянемо загальні та фахові компетентності майбутніх фахівців з 

фізичного виховання і спорту після оволодіння представленою навчальною 

дисципліною. 

Загальні компетентності: 

1. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

2. Здатність формувати міжособистісної взаємодії. 

3. Здатність здійснення безпечної діяльності.   
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Фахові компетентності: 

1. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних 

завдань базові знання з теорії і методики фізичного виховання та спортивної 

підготовки. 

2. Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних 

завдань базових знань з теорії та методики фізкультурно-спортивної діяльності, 

спортивного тренування та змагальної діяльності осіб з обмеженими 

можливостями. 

3. Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та 

інвентар. 

Висновки. Підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту 

неможлива без вивчення у професійному циклі підготовки навчальної 

дисципліни «Фізкультурно-спортивні споруди», так як майбутній фахівець з 

фізичного виховання і спорту обов’язково повинен знати загальне уявлення 

основ проектування, будівництва, ремонту та експлуатації спортивних споруд, 

призначених для занять спортом, масових фізкультурно-оздоровчих заходів за 

місцем проживання, в навчальних закладах, спортивних клубах, у місцях 

відпочинку тощо. 
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Анотація. Стаття теорія і методика викладання атлетизму як навчальна 

дисципліна професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту  
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розкриває мету та завдання даного предмету. Визначає професійні знання та 

вміння майбутніх фахівців після засвоєння даного курсу професійного циклу, а 

також висвітлює загальний зміст предмету. 

Ключові слова: атлетизм, навчальна дисципліна, майбутні фахівці, 

викладання, фізичне виховання, спорт. 

 

Аннотация. Статья теория и методика преподавания атлетизма как учебной 

дисциплины профессиональной подготовки специалистов по физическому 

воспитанию и спорту раскрывает цели и задачи данного предмета. Определяет 

профессиональные знания и умения будущих специалистов после освоения 

данного курса профессионального цикла, а также дает возможность рассмотреть 

общее содержание предмета. 

Ключевые слова: атлетизм, учебная дисциплина, будущие специалисты, 

обучение, физическое воспитание, спорт. 

 

Annotation. The article theory and methodology of teaching athleticism as a 

discipline of professional training of specialists in physical education and sport reveals 

the goals and objectives of this subject. It determines the professional knowledge and 

skills of future specialists after mastering this course of the professional cycle, and also 

makes it possible to consider the general content of the subject. 

Key words: athleticism, academic discipline, future specialists, training, physical 

education, sport. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Актуальною проблемою 

сучасної професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і 

спорту є комплектація навчального плану та його складові циклу загальної та 

професійної підготовки студентів даної спеціальності. 

Одним із важливих предметів циклу професійної підготовки є «Теорія і 

методика викладання атлетизму». Цей предмет є обов’язковим у програмі 

навчання студентів спеціальності «Фізичне виховання» за рівнем бакалавр. 

Знання, засвоєння яких передбачає дисципліна є важливими і необхідними 

незалежно від майбутнього профілю фахової діяльності спеціалістів. 

Метою дослідження є визначення мети та завдань предмету «Теорія і 

методика викладання атлетизму». Визначення професійних знань та вмінь 

майбутніх фахівців після засвоєння даного курсу професійного циклу. 

Виклад основного матеріалу. Курс «Теорія і методика викладання 

атлетизму» викладається на першому курсі у вищому навчальному закладі при 

підготовки майбутніх фахівців галузі фізичного виховання і спорту. Начальний 

курс взаємно пов’язаний з іншими дисциплінами, що вивчаються студентами 

вузів: «Основи персонального тренінгу», «Спортивна морфологія»,   
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«Біомеханіка», «Спортивна фізіологія», «Теорія та методика фізичного 

виховання», «Теорія спортивного тренування» та ін. 

Програма курсу «Теорія і методика викладання атлетизму» має три модулі: 

атлетизм як суспільне явище; організація тренувальних занять силової 

спрямованості; засоби відновлення організму та стимуляції працездатності. 

Змістовий модуль 1. Атлетизм як суспільне явище, висвітлює поняття про 

«атлетизм». Атлетизм, як навчальну дисципліну. Історію виникнення атлетичної 

гімнастики та її роль у системі силової підготовки. Розвиток силових видів спорту 

в Україні. Зв’язок атлетизму з іншими дисциплінами. Поняття про атлетичну 

гімнастику, бодібілдинг, пауєрліфтинг, армреслінг, культуризм. Характеристика 

та особливості змагальної діяльності в цих видах фізичних занять силового 

напрямку. Спортивний та оздоровчо-корекційний напрямки атлетичної 

гімнастики. Фітнес, як вид спорту. Вікові групи у атлетичній гімнастиці. 

Змістовий модуль 2. Організація тренувальних занять силової 

спрямованості, розглядає поняття про силу. Види та форми сили. Традиційні та 

нетрадиційні методи розвитку сили. Мету та завдання силової підготовки. 

Компоненти тренувального навантаження: обсяг тренувального навантаження, 

інтенсивність навантаження, характер вправ. Засоби атлетичної гімнастики. 

Загальні та окремі завдання атлетичної гімнастики. Закономірності силового 

тренування. Форми організації занять з атлетичної гімнастики. Складання 

комплексів з атлетичної гімнастики. Персональне тренування. Правила 

поведінки у тренажерному залі. Страхування та самострахування на заняттях з 

атлетичної гімнастики. Види та характеристика спортивних травм під час занять 

силовими видами спорту, хронічні захворювання та їх попередження. Перша 

допомога при травмах та нещасних випадках на тренуваннях. Типи будови тіла 

чоловіків та жінок. М’язи трапеції та шиї. Дельтовидні м’язи. М’язи грудей. 

М’язи рук. М’язи передпліччя. М’язи спини. М’язи стегна. М’язи гомілки. М’язи 

черевного пресу. Характеристика та класифікація базових та допоміжних вправ. 

Різновиди та техніка виконання вправ. Поняття про темп виконання вправ. 

Режими виконання вправ з навантаженням. 

Змістовий модуль 3. Засоби відновлення організму та стимуляції 

працездатності, досліджує раціональне харчування. Режим і характер 

харчування. Особливості харчування в культуризмі. Фармакологічні засоби. 

Допінги. Засоби відновлення організму: педагогічні, бальнеологічні, 

фізіотерапевтичні, психологічні. 

Метою та завданнями вивчення дисципліни «Теорії і методики викладання 

атлетизму» є: 

- ознайомити студентів з деякими видами фізичних занять силового 

напряму, зокрема атлетичною гімнастикою, бодібілдингом, пауерліфтингом 

тощо, що можуть бути рекомендовані майбутнім спеціалістам з фізичного  
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виховання як засоби, що пропонуються клієнтам фітнес-центрів, інших 

оздоровчих і спортивних закладів; 

- вивчення студентами теорії та методики викладання силових дисциплін, 

сучасних технологій оздоровчого тренування, оволодіння технікою основних та 

допоміжних вправ атлетичної гімнастики, придбання необхідних знань, вмінь та 

навиків для самостійної роботи. 

- засвоєння знань з техніки виконання силових вправ; методики навчання, 

тренування та правил проведення змагань з окремих силових видів спорту, основ 

організації масових та індивідуальних занять з атлетичної гімнастики. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- засоби атлетичної гімнастиці та форми організації занять; 

- особливості застосування вправ силового напряму у тренувальному 

процесі; 

- вплив вправ силового напряму на організм людини; 

- загальні відміни найвідоміших видів фізичних занять силового напряму; 

- можливості їх використання в оздоровчих закладах. 

вміти: 

- складати план-конспект уроку і виконувати комплекси з атлетичної 

гімнастики; 

- навчально-тренувальний процес з атлетичної гімнастики, володіти 

методикою її викладання; 

- проаналізувати фізичний стан тих, хто займається, на основі ЧСС під час 

виконання вправ і після них; 

- використовувати отримані навички для формування індивідуальних 

програм тренувань, залежно від рівня фізичної підготовки та стану здоров’я 

людини; 

- виконувати спеціальні вправи розвитку силових якостей та направлених на 

формування атлетичної статури. 

Для виконання екзаменаційних вимог необхідно засвоїти теоретичні 

відомості, оволодіти відповідними уміннями і навичками, представити на розгляд 

групи індивідуальне навчально-дослідне завдання, його презентацію і текст 

доповіді. 

Висновки. Вивчення у професійному циклі підготовки навчальної 

дисципліни «Теорія і методика викладання атлетизму» дуже важлива для 

майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту. Це визначається вмінням 

студентів складати план-конспект уроку; виконувати комплекси з атлетичної 

гімнастики; організовувати навчально-тренувальний процес з атлетичної 

гімнастики, володіти методикою її викладання; вмінням проаналізувати фізичний 

стан тих, хто займається, на основі ЧСС під час виконання вправ і після них; 

виконувати спеціальні вправи розвитку силових якостей та направлених на 

формування атлетичної статури.   
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PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE PHYSICAL 

EDUCATION AND SPORTS PROFESSIONALS AND HEALTH FITNESS 

PROFESSIONALS 

 

Анотація: У статті проаналізовано та виокремлено поняття професійної 

компетентності фахівців з фізичного виховання і спорту, розглянуто основні 

характеристики та ознаки компетентності майбутніх фахівців з фізичного 

виховання та спорту, а також фахівців оздоровчого фітнесу. Представленні 

основні особливості професійної діяльності фахівців оздоровчого фітнесу. 

Виокремлено сукупність знань, якою повинен володіти фахівець з фітнесу. 

Висвітлені професійні основні завдання педагога фізичної культури. 

Ключові слова: компетенція, професійна компетентність, оздоровчий фітнес, 

фізичне виховання і спорт, майбутні фахівці, професійний фахівець. 

 

Аннотация: В статье проанализированы и выделены понятия 

профессиональной компетентности специалистов по физическому воспитанию и 

спорту, рассмотрены основные характеристики и признаки компетентности 

будущих специалистов по физическому воспитанию и спорту, а также 

специалистов оздоровительного фитнеса. Представлены основные особенности 

профессиональной деятельности специалистов оздоровительного фитнеса.   
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Выделена совокупность знаний, которыми должен обладать специалист по 

фитнесу. Освещены профессиональные основные задачи педагога физической 

культуры. 

Ключевые слова: компетенция, профессиональная компетентность, 

оздоровительный фитнес, физическое воспитание и спорт, будущие 

специалисты, профессиональный специалист. 

 

Annotation: The article analyzes and distinguishes the concept of professional 

competence of specialists in physical education and sports, examines the main 

characteristics and attributes of competence of future specialists in physical education 

and sports, as well as specialists in health fitness. The main features of the professional 

activity of health fitness specialists are presented. The set of knowledge that a fitness 

specialist should possess is distinguished. The main tasks of the teacher of physical 

culture are covered. 

Key words: competence, professional competence, wellness fitness, physical 

education and sport, future specialists, professional specialist. 

 

Постановка проблеми. У зв’язку з погіршенням здоров’я населення та 

одночасним зростанням інтересу до різноманітних методів фізичного 

оздоровлення зростає потреба у вдосконаленні підготовки системи фізичного 

виховання, результатом якої має стати інтеграція традиційних методів із 

новітніми методами оздоровчого фітнесу для підвищення професійної 

компетентності майбутніх фахівців. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблеми, 

професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту, 

займалися О. В. Андрєєва, О. Л. Благій, В. В. Ковальчук, В. Ягупов, М. Носко, М. 

Данилко та інші. А також проблема професійної компетентності майбутніх 

фахівців з оздоровчого фітнесу досліджувалась П. А Слобожанінов, О. О. Берест, 

О. К. Корносенко, Н. Радіонової, Б. Шиян та інші. 

Мета дослідження. На основі літературних джерел провести науково-

методичний аналіз професійної компетентності фахівців з фізичного виховання 

та спорту та обґрунтувати необхідність застосування інноваційних технологій з 

програм фітнесу у професійній діяльності майбутніх фахівців. 

Завдання дослідження. Узагальнення даних літературних джерел, що 

стосується питання професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичного 

виховання та спорту, та фахівців оздоровчого фітнесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. До сучасних фахівців з 

фізичного виховання та спорту, а також до фахівців оздоровчого фітнесу, на 

основі рівня розвитку суспільства, освіти та науки, висуваються високі вимоги 

їхньої компетентності.   
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Сучасному фахівцеві з фізичного виховання та спорту пред’являються 

вимоги, до яких його неможливо підготувати лише через розширення 

предметного змісту професійної підготовки, адже вони мають надпредметний 

характер і відрізняються певною універсальністю. Підготовленість до 

професійної діяльності, таким чином, не обмежується системною сукупність 

знань, вмінь та навичок, вона потребує певних соціально та професійно значущих 

якостей, сформованих мотивів та усвідомленої потреби в професійному 

зростанню та саморозвитку [1]. 

Майбутні фахівці з фізичного виховання та спорту повинні прагнути до 

самоосвіти впродовж усього життя, володіти новітніми технологіями, розуміти 

можливості їх використання, вміти приймати самостійні рішення, адаптуватися у 

майбутній професійній сфері. Професійна підготовка майбутніх фахівців з 

фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності 

розглядається як цілеспрямований процес здійснення навчально-методичної, 

наукової та інноваційної діяльності у закладах вищої освіти, який забезпечує 

набуття студентами кваліфікації, необхідної для ефективної організації рухової 

активності людей з метою задоволення їх потреб в активному відпочинку, 

оздоровленні, відновленні фізичних, психічних і духовних сил упродовж 

вільного та спеціально відведеного часу [3]. 

В межах зони Європейського союзу «компетенція» визначається як 

сукупність знань, умінь і відносин, відповідних контексту. «Компетенція» вказує 

на можливість застосування результатів навчання в певних умовах навчання, 

роботи, особистого або професійного розвитку. «Компетенція» не обмежується 

пізнавальними елементами із застосуванням теорій, концепцій або неявних 

знань, а включає в себе функціональні аспекти й технічні навички, включно, 

міжособистісні атрибути, наприклад, соціальні або організаційні навички, та 

моральні цінності [9]. 

Зважаючи на різноманіття підходів до розуміння професійної 

компетентності, на основі аналізу досліджень І. Зязюна, А. Маркової, 

О. Пометун, Н. Радіонової, Е. Соф’янц, А. Тряпіциної, В. Ягупова, А. Ярошенко, 

можна виокремити деякі загальні ознаки професійної компетентності, яка є: 

– підтвердженим правом приналежності до визначеної професійної групи 

працівників, визнане з боку соціальної системи в цілому і представниками певної 

групи, й інших соціальних і професійних груп; 

– комплексним особовим ресурсом, що інтегрує різні компетенції людини; 

– здатністю людини вирішувати професійні проблеми та типові професійні 

завдання, що виникають в реальних ситуаціях професійної діяльності; 

– можливістю виявлення в конкретній ситуації, певному контексті в процесі 

здійснення професійної діяльності, у дії, поведінці та вчинках [1].   
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Професійна компетентність формується та виявляється в педагогічній 

діяльності та відображає здатність педагога успішно виконувати функції та діяти 

в різноманітних ситуаціях, що виникають у процесі професійної діяльності. Вона 

характеризує його готовність та здатність до саморозвитку в умовах постійних 

змін, що відбуваються у суспільстві, та передбачає оволодіння професійними 

компетенціями як закріпленими вимогами до педагогічної діяльності. Рівень 

професійної компетентності залежить від широти форматів контекстів, в якому 

педагог може вирішувати професійні завдання [9]. 

Компетентність характеризує здатність особистості до успішної реалізації 

певних функцій, здійснення діяльності або вирішення завдань, що є зовнішніми 

щодо особистості та викликані соціальними вимогами й індивідуальними 

потребами.  

Специфічними особливостями професійної діяльності майбутніх педагогів 

фізичної культури у сучасних умовах Ю. Голенкова, М. Данилко, 

Н. Степанченко, Б. Шиян вважають, що вчитель фізичної культури повинен 

досконало володіти методикою викладання й технікою управління діяльністю 

учнів. Основною спрямованістю діяльності педагога є піклування про здоров’я 

та відповідальність за життя учнів; контроль за високою руховою активністю 

студентів на занятті; своєчасне забезпечення допомоги і страховки при виконанні 

важких фізичних вправ; постійне візуальне спостереження за правильністю 

виконання завдань з метою запобігання травмам і перевантаженням; підбір 

фізичного навантаження з урахуванням індивідуального і вікового рівня 

розвитку дітей, стану їх здоров'я, особливостей психофізичного розвитку, а також 

рівня їх фізичної підготовленості. Необхідним є використання спеціальних 

засобів фізичної культури і спорту: фізичних вправ, оздоровчих сил природи, 

гігієнічних факторів; використання численного спортивного інвентаря та 

обладнання без ризику для здоров’я учнів; наявність вольового, командного 

голосу, володіння спеціальною термінологією [2,10]. 

Андрєєва О. В. та Благій О. Л. відокремлюють наступні професійні завдання 

педагога фізичної культури: формування поняття піклування людини про своє 

здоров’я; розвиток основних видів рухових дій, формування рухових умінь і 

навичок; формування в учнів правильної постави, підтягнутості й охайності; 

використання різних форм рухової активності та засобів фізичного 

удосконалення; виховання стійкого інтересу і потреби в систематичних заняттях 

фізичною культурою; забезпечення єдності позаурочних та урочних форм 

фізичного виховання; удосконалення фізичної та психологічної підготовки до 

активного життя і професійної діяльності на принципах, які забезпечують 

оздоровчу спрямованість та індивідуальність підходів; участь у створенні
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належної матеріальної бази для організації процесу формування фізичної 

культури учнів [3]. 

Таке розмаїття професійних завдань обумовлює необхідність оволодіння 

майбутніми учителями фізичної культури різними видами професійної 

діяльності. Зокрема, професійний фахівець з фітнесу повинен переважати 

наступними основними характеристиками компетентності: концептуальною 

(володіння теоретичними основами професії); адаптивною; інструментальною; 

контекстуальною (розуміння соціального, культурного й економічного 

середовища, де здійснюється фахова діяльність); інтегративною ( спроможністю 

поєднувати теорію і практику); міжособистісною; творчою; музикальною 

(володіння чуттям ритму та мати музикальний) [4,7]. 

Професійний фахівець з фітнесу обов’язково повинен впроваджувати та 

використовувати у своїй професійній діяльності інноваційні технології, оскільки 

інтегрування наукових досягнень та обмін інформацією щодо фізичного 

виховання та оздоровчого фітнесу, та поява нового програмного забезпечення, 

потребується для підвищення стану фізичного здоров’я молоді. А також новітні 

технології в організації навчальної та виховної роботи можуть не тільки 

підвищити ефективність навчального процесу, але й посилити мотивацію до 

занять з фізичного виховання та фітнесу, бажання вести здоровий спосіб життя, 

фізично розвиватися та вдосконалюватись. 

Професійна компетентність фахівця з фітнесу складається з педагогічної, 

психолого-комунікативної, управлінської, проективної та рефлексивної 

компетентності. Педагогічна компетенція майбутніх фахівців з фітнесу в свою 

чергу складається з наступних елементів: 

-  предметної компетентності: отримувати інформацію, аналізувати, 

узагальнювати і використовувати її для навчання; подавати навчальний матеріал 

у достатньому обсязі обґрунтовано та послідовно;  

-  дидактичної компетентності: визначати цілі навчального заняття; 

будувати навчальний процес жваво, емоційно, цікаво; відбирати зміст і 

відповідне обладнання для проведення навчального заняття; викладати 

навчальний матеріал доступно, чітко, виразно, переконливо; розробляти 

дидактичний матеріал для навчального заняття; 

-  методичної компетентності: наявність поінформованості з проблем 

інновацій в галузі фітнесу, використанні різноманітних освітніх технологій і 

засобів навчання, засобів організації роботи на занятті [5]. 

Берест О. О. зазначає, що психолого-комунікативна компетенція майбутніх 

фахівця з фітнесу включає здатність здійснювати мотивацію до ефективного 

здійснення рекреаційно-оздоровчої діяльності; стимулювати пізнавальні 

інтереси на заняттях; актуалізувати знання і життєвий досвід щодо використання 

засобів фітнесу те рекреації; володіти професійною термінологією; створювати 

позитивний психологічний клімат у роботі [6].   
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Висновки. Професійна компетентність фахівця з оздоровчого фітнесу є 

інтегруючою складовою педагогічних і професійних компетентностей фахівця з 

фізичного виховання та спорту та інноваційних методів тренувальних фітнес 

програм. Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання та 

спорту має бути цілеспрямованим процесом до здійснення навчально-

методичної, наукової та інноваційної діяльності для забезпечення набуття 

майбутніх фахівців кваліфікації, необхідної для ефективної організації рухової 

активності населення відповідно до сучасних інтересів суспільства з метою 

задоволення їх потреб в активному відпочинку та оздоровленні. Крім того, 

запровадження новітніх фітнес технології до навчального процесу майбутніх 

фахівців мають посилити мотивацію самих студентів до занять з фізичного 

виховання, ведення здорового способу життя, фізичного розвитку та 

вдосконалення.  
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INNOVATIVE APPROACH TO MEDICAL-PEDAGOGICAL CONTROL AS 

A COMPONENT OF PROFESSIONAL TRAINING OF PHYSICAL EDUCATION 

AND SPORTS PROFESSIONALS 

 

Аннотація. У статті розглянуті шляхи та інноваційний підхід до оптимізації і 

вдосконалення лікарсько-педагогічного контролю з позицій вегето-кінетичної теорії 

й з урахуванням «вегетативного паспорту», в рамках підвищення якості професійної 

підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту. Обґрунтовано та доведено 

значення й необхідність співпраці тренера та лікаря спортивної медицини з метою 

створення умов для формування і збереження фізичного та психічного здоров’я осіб, 

що займаються фізкультурою і спортом. 

Ключові слова: лікарсько-педагогічний контроль, інноваційний підхід, вегето-

кінетична теорія, «вегетативний паспорт», професійна підготовка, тренер, лікар 

спортивної медицини, здоров’я. 

 

Summary. The article deals with the innovative approach to optimization and 

improvement of medical and pedagogical control from the standpoint of vegetative-kinetic 

theory, taking into account the "vegetative passport", in the framework of improving the 

quality of professional training of specialists in physical education and sports. The 

importance and necessity of cooperation of the trainer and the doctor of sports medicine in 

order to create conditions for formation and preservation of physical and mental health of 

the persons engaged in physical culture and sports are substantiated and proved. 

Keywords: medical and pedagogical control, innovative approaches, vegetative-kinetic 

theory, "vegetative passport", vocational training, trainer, physician, rehabilitation, health. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Актуальність нашого 

повідомлення визначається нагальною потребою сучасної педагогічної освіти в
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новому підході до її змістового наповнення. Професійна підготовка фахівців з 

фізичного виховання та спорту в наш час набуває особливого значення тому, що 

можливості та практичне застосування їх знань вже вийшли за рамки не тільки 

викладацької або тренерської роботи, а зміст професійних компетенцій постійно 

поповнюється інформацією з спортивної медицини. Низький рівень фізичного і 

психічного здоров’я в сучасному суспільстві спонукає до активного залучення людей 

до занять фізкультурою та спортом. Це має особливе значення для дітей та молоді. 

Щоб сформувати, розвинути і зберегти здоров’я спортсменів і фізкультурників та 

здобути перемоги у спорті необхідно започаткувати плідну співпрацю тренера та 

лікаря спортивної медицини. Прикладом такої співпраці є лікарсько-педагогічний 

контроль (ЛПК), доповнений новим підходом до його проведення з позицій вегето-

кінетичної теорії. Крім загальноприйнятних його критеріїв оцінки рівня здоров’я 

фізкультурників та спортсменів, необхідно визначати «вегетативний паспорт», тобто, 

генетично визначене домінування симпатичної або парасимпатичної нервової 

системи, що забезпечить системний і, в той же час, фізіологічно диференційований 

підхід в процесі ЛПК. Найбільш доступними та інформативними показниками 

«вегетативного паспорту» є вегетативний тонус, вегетативна реактивність та 

вегетативне забезпечення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 

даної проблеми. Медичне забезпечення спортивної діяльності є невід’ємною 

частиною в підготовці фахівців з фізичного виховання і спорту, про що свідчать 

дослідження В.Н. Сокрут, В.Н. Казакова, О.П Сокрут, В.А. Епифанова, 

В.В. Клапчука, Г.В. Дзяк, І.Р. Мисули, Л.О. Вакуленко, В.М. Осіпова, М.В. Малікова, 

А.В. Сватьєва, Н.В. Богдановської. 

 Ефективність тренувального процесу багато в чому обумовлена ступенем 

відповідності використовуваних засобів і методів педагогічного впливу фізіологічним 

закономірностям, вимогам гігієни, стану здоров'я, віку, рівню фізичного розвитку й 

підготовленості, а також, індивідуальним особливостям осіб, що займаються 

фізкультурою та спортом. Однією з таких особливостей є соматична константа - 

«вегетативний паспорт». За даними В.Н. Сокрут, Н.И. Яблучанского, Ю.В. 

Думанского, О.П. Сокрут здоров'я людини визначається гено- і фенотипічними 

факторами, які детермінують ступінь дієздатності індивідуума і його довголіття. За 

«вегетативним паспортом» людей поділяють на ваготоніків і симпатотоніків. У 

ваготоніків (стаєрів, інтравертів, «вампірів», «сов») основним медіатором є 

ацетилхолін, домінують трофотропні процеси і анаболічні гормони, схильність до 

тривожно-депресивних станів, алергії, внутрішньоклітинного алкалозу і венозного 

застою, а також, до дефіциту кальцію. У симпатотоніків (спринтерів, екстравертів, 

«донорів», «жайворонків») основним медіатором є норадреналін, домінують 

ерготропні процеси і катаболічні гормони, схильність до паніко-фобічних реакцій, 

імунодефіциту, внутрішньоклітинного ацидозу й ішемії, а також, до надлишку 

кальцію. Тобто, підхід з урахуванням «вегетативного паспорту» надає
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можливість всебічно та доказово характеризувати стан здоров’я будь якої особи, як на 

момент обстеження так і на перспективу, що вкрай важливо щодо спортсменів і 

фізкультурників. 

Медичне забезпечення тренувального процесу передбачає спільну роботу лікаря 

і тренера в керуванні цим процесом. Воно здійснюється в таких основних формах: 

спільне визначення термінів та вибір форм і методів спостережень, зіставлення 

результатів лікарського й педагогічного контролю, обговорення їх результатів; 

складання перспективних, річних і поточних планів роботи для конкретного 

контингенту, поточне коригування цих планів на підставі даних лікарського й 

педагогічного контролю; проведення спільних досліджень для визначення 

перенесення навантажень, вивчення характеру течії відновлювальних процесів, 

визначення рівня загальної й спеціальної працездатності й тренованості, а також, для 

обґрунтування окремих питань планування тренувань. Після кожного лікарського 

обстеження його результати повинні детально обговорюватися з тренером й 

оперативно використовуватися в керуванні тренувальним процесом. Незважаючи на 

великий об’єм спільної роботи, за медичну частину тренувального процесу відповідає 

саме лікар. Він виступає в ролі сімейного лікаря спортсмена, лікує захворювання та 

проводить реабілітацію після травм і патологічних станів. Лікар спортивної медицини 

заключає договір з спортсменом, та відповідає за його здоров’я, а тренер – за 

спортивні результати та досягнення. 

Мета дослідження. На основі аналізу та оцінки результатів власних досліджень 

й літературних джерел, розглянути інноваційний підхід до алгоритму лікарсько-

педагогічного контролю з позицій вегето-кінетичної теорії й обґрунтувати 

доповнення його змісту методами дослідження «вегетативного паспорту», з метою 

підвищення якості професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту. 

Завдання дослідження. Аналіз та оцінка літературних джерел з питання 

професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту. Обґрунтування 

інноваційного підходу до проведення ЛПК з урахуванням «вегетативного паспорту» 

та визначення практичних методів дослідження вегетативного тонусу, вегетативної 

реактивності та вегетативного забезпечення; розробка рекомендацій щодо корекції 

змісту навчальних програм для підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту. 

Виклад основного матеріалу. Структурні та функціональні зміни організму в 

процесі розвитку тренованості відбивають довготривалу адаптацію - як наслідок 

кумуляції багатократних термінових і відстрочених адаптаційних ефектів під дією 

фізичних навантажень. Ці зміни визначають глибоку перебудову організму на всіх 

рівнях його діяльності: центральному, системному, органевому, тканинному, 

клітинному. Вони виявляються в зміні параметрів гомеокінезу як у стані м'язового 

спокою, так і при виконанні фізичних навантажень. Адаптований організм у стані 

м'язового спокою характеризується підвищенням потенційних можливостей, це 

знаходить відображення у вдосконаленні нервової й гормонально-гуморальної 

регуляції, зниженні активності симпато-адреналової системи, економізації
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функціонування основних систем життєзабезпечення, накопиченні структурних 

елементів клітини, посиленні внутрішньоклітинної регенерації, зниженні рівня 

основного обміну, вдосконаленні тканинного обміну. Збільшується функціональний 

резерв для виконання вагомої роботи при фізичних навантаженнях і реабілітаційний 

потенціал в цілому, що проявляється нормалізацією інформаційних індексів системи-

антисистеми. 

При оцінці показників і критеріїв, отриманих під час лікарських обстежень, слід 

мати на увазі, що зміни структури й функції окремих органів і систем, а також їхній 

взаємозв'язок у процесі розвитку тренованості або при її порушенні, відбуваються не 

водночас, а гетерохронно, що потрібно відображати в результатах ЛПК. У кожному 

окремому випадку вони обумовлені спрямованістю тренувального процесу, віком, 

індивідуальними особливостями спортсмена, його «вегетативним паспортом» і 

здоров'ям, початковим функціональним фоном і стаєрськими/спринтерськими 

можливостями, деякими іншими чинниками. Неоднаковою, при цьому, може бути й 

ступінь зміни різних параметрів, бо на різних етапах пристосування й компенсації 

можуть виникати різні поєднання функцій у складній системі регулювання. Тому, при 

обстеженні оцінка функціонального стану спортсмена за показниками, що 

характеризують стан лише окремих систем, а тим більше, окремих параметрів, не 

може бути досить достовірною. Більш інформативними є критерії балансу системи-

антисистеми. 

Залежно від спрямованості тренувального процесу переважного значення 

набувають показники, що відбивають стан функціональних систем, які найбільшою 

мірою лімітують працездатність, при специфічному для цього виду спорту 

характері м'язової діяльності. Тому, при обов'язковому, загальному для усіх 

спеціалізацій, мінімумі методів дослідження, додаткові методи слід підбирати з 

урахуванням цієї обставини, оскільки вимоги, що пред'являються організму 

різними видами спорту, визначають специфіку в морфологічній і функціональній 

перебудові не лише рухової сфери, але й вегетативної системи, що потребує 

визначення функціонального та реабілітаційного потенціалу до і після 

тренувального періоду, особливо перед змаганнями. 

Для видів спорту з переважним проявом витривалості потрібне більш 

поглиблене вивчення стану кардіореспіраторної системи, аеробної продуктивності, 

внутрішнього середовища організму; для складно-координаційних і швидкісно-

силових видів спорту має значення вивчення діяльності центральної нервової 

системи, рухової сфери, аналізаторів. Для видів спорту, де працездатність 

однаковою мірою залежить від тієї чи іншої сфери життєдіяльності (спортивні ігри, 

єдиноборства, багатоборства тощо), однаково важливі й ті, й інші методи 

дослідження. 

Медичне забезпечення спортивної діяльності передбачає використання різних 

видів і форм медичного контролю осіб, що займаються фізкультурою і спортом, 
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одні з яких виконуються в лабораторних умовах, а інші — в польових умовах, тобто, 

в процесі навчально-тренувального заняття. 

Лабораторні форми лікарського контролю: первинні медичні обстеження; 

щорічні поглиблені медичні обстеження; додаткові медичні обстеження. Основною 

метою первинного та щорічних поглиблених медичних обстежень є оцінка стану 

здоров'я, рівня фізичного розвитку, статевого дозрівання (коли йдеться про дітей і 

підлітків), а також, функціональних можливостей провідних систем організму. 

Додаткові медичні обстеження призначаються після перенесених захворювань 

і травм, тривалих перерв у тренуваннях, на прохання тренера або спортсмена. Їхня 

основна мета — оцінка стану здоров'я на момент обстеження (з урахуванням 

можливих ускладнень після перенесених захворювань, якщо обстеження 

проводиться з цього приводу) і функціональних можливостей провідних для 

обраного виду спорту систем організму. 

Особливе значення має ЛПК в умовах спортивного тренування. Конкретний 

підбір методів дослідження та їх обсяг визначаються залежно від завдань, умов і 

можливостей. Крім того, має значення, який тренувальний ефект необхідно 

вивчити. 

Виділяють терміновий тренувальний ефект — зміни, що відбуваються в 

організмі безпосередньо під час тренування або в найближчий період відновлення 

(20-30 хвилин після заняття). Відставлений тренувальний ефект відбиває зміни 

відновлення (через декілька годин після заняття, на другий день або через декілька 

днів після тренування), що зберігаються в пізніх фазах. Кумулятивний 

тренувальний ефект — зміни, що відбуваються в організмі впродовж тривалого 

періоду тренувань, унаслідок підсумовування термінових і відстрочених ефектів. 

Залежно від тренувального ефекту, що вивчається, використовують такі форми 

обстежень або контролю: етапний контроль (дозволяє вивчити кумулятивний 

тренувальний ефект); поточний контроль (дозволяє оцінити відстрочений 

тренувальний ефект); оперативний контроль (дозволяє оцінити терміновий 

тренувальний ефект); лікарсько-педагогічне спостереження (особлива форма 

оперативного контролю). 

Для оцінки кумулятивного тренувального ефекту (зміни, які виникають 

упродовж тривалого заняття фізкультурою та спортом і формуються внаслідок 

багатократного поєднання термінових й відстрочених тренувальних ефектів) 

проводиться етапний контроль.  

Етапний контроль виконується 4 рази на рік: 

1-е обстеження — після закінчення перехідного періоду. 

2-е і 3-є обстеження — всередині й наприкінці підготовчого періоду. 

4-е обстеження — у кінці періоду перед змаганнями. 

На всіх етапах контролю визначається «вегетативний паспорт спортсмена», 

його спринтерські і стаєрські можливості, оцінюються параметри гомеокінезу, 
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реабілітаційний потенціал, загальна фізична працездатність; енергетичний 

потенціал організму; функціональні можливості провідних для цього виду спорту 

систем організму; спеціальна працездатність (тренованість), схильність до 

соматогеній. Тобто, ми пропонуємо інноваційний підхід в ЛПК, а саме, доповнити 

його зміст обов’язковим комплексом дослідження вегетативного гомеостазу. 

Визначення «вегетативного паспорту» може проводитися без лабораторного 

обладнання, шляхом дослідження і оцінки вегетативного тонусу, вегетативної 

реактивності та вегетативного забезпечення. Вихідний вегетативний тонус (ВВТ) 

можна визначити за допомогою таблиці А.М. Вейна з співавт. [1991, 2003], в якій 

зафіксовані клінічні, електрофізіологічні та лабораторні показники. У нормі 

ваготонічних ознак повинно бути не більше 6, а симпатикотонічних - максимум 2. 

При збільшенні кількості тих чи інших ознак робиться висновок про ВВТ за 

ваготонічним або симпатикотонічним типом. Крім того, для визначення типу ВВТ 

використовуються інтегральні показники:  

1. Вегетативний індекс Кердо. ВІ = (1 - ДАТ: ЧСС) * 100 

При ВІ = 0 - ейтонія, при ВІ> 0 - симпатикотонія, при ВІ <0 - ваготонія. 

2. Коефіцієнт Хільденбрандта. 

К = ЧСС: ЧД 

У нормі К = 2,8-4,9. При К> 4,9 - симпатикотонія, при К <2,8 – ваготонія. 

Вегетативна реактивність (ВР) відображає здатність вегетативної нервової 

системи швидко реагувати на зовнішні та внутрішні подразники. У зв'язку з цим, 

вона в основному характеризує функціональний стан центрального контуру 

регуляції. Для оцінки вегетативної реактивності в даний час найбільш часто 

використовується кардіоінтервалографія, зареєстрована в горизонтальному і 

вертикальному положеннях. Наявність гіперсимпатикотонічної ВР в більшості 

випадків свідчить про напруження адаптації, зниження резервних можливостей 

вегетативної регуляції. Виявлення асимпатикотонічної ВР вказує на незадовільну 

адаптацію. 

Вегетативне забезпечення діяльності - це здатність вегетативної нервової 

системи до тривалої підтримки вегетативної реактивності на певному рівні, що 

відображає, в основному, стан автономної системи регуляції. Для оцінки 

вегетативного забезпечення діяльності проводиться кліноортостатична проба 

(КОП). При нормальній реакції на КОП відсутні скарги, частота серцевих скорочень 

(ЧСС) збільшується на 20-40% в порівнянні з вихідною, систолічний артеріальний 

тиск (САТ) і діастолічний артеріальний тиск (ДАТ) підвищуються на 10-20%, 

пульсовий тиск знижується не більш ніж на 50%. Зсув показників вегетативного 

гомеостазу у бік патології, виявлений своєчасно, дозволяє попередити небажані 

ускладнення та загрозу здоров’ю в процесі занять фізкультурою і спортом.  

Загальна фізична працездатність, енергетичний потенціал і функціональні 

можливості провідних для конкретного виду спорту систем організму, зазвичай, 
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оцінюються в умовах лабораторії, за допомогою відповідних тестів (PWC170, 

Новакки, визначення МПК та ін.) а спеціальна працездатність (тренованість) — у 

польових умовах. 

Для оцінки спеціальної працездатності в більшості випадків застосовується 

метод повторних навантажень. Цей метод передбачає виконання спортсменом серії 

повторних фізичних навантажень, які дозволяють визначити функціональний стан 

організму й рівень розвитку фізичних якостей, що мають вирішальне значення для 

досягнення високих результатів у обраному виді спорту. Інтенсивність навантажень 

повинна досягати граничних значень з урахуванням рівня підготовки спортсмена. 

Для оцінки тренованості можуть бути використані й прийняті в кожному виді 

спорту контрольні тести-вправи, що дозволяють зіставляти показники 

працездатності й пристосованості. Як контрольні тести використовуються 

найбільш характерні види або специфічні види завдань, що повинні виконуватися в 

заданих параметрах. У циклічних видах спорту це конкретна дистанція, яку слід 

подолати за вказаний час. В ациклічних видах, наприклад, у гімнастиці або 

фігурному катанні, таким тестом може бути виконання обов'язкової програми, у 

боксі — «трихвилинний бій із тінню» тощо. Кількість повторень таких завдань 

складає від 3-4 у марафонців (1,0-3,0 км) до 5-6 у швидкісному бігові на ковзанах 

на короткі дистанції (300-500 м).  

Тестування проводять спільно лікар і тренер. Тренер визначає працездатність 

за показниками результативності та якості виконання навантажень, а лікар - 

адаптацію організму до навантажень за функціональними зрушеннями й характер 

їхнього відновлення в інтервалах між повтореннями й після закінчення тестування. 

До навантаження та після кожного повторення визначають ЧСС й АТ. До і після 

тестування реєструють ЕКГ й визначають біохімічні показники. 

Поточний контроль. Основною метою (і, водночас, завданням) поточного 

контролю є визначення ступеня виразності відставлених змін постнавантажень у 

функціональному стані провідних органів і систем організму спортсмена. 

Поточний контроль може здійснюватися: щодня вранці (до сніданку; за 

наявності двох тренувань — вранці й перед другим тренуванням); три рази на 

тиждень (1 - наступного дня після дня відпочинку, 2 - наступного дня після 

найбільш важкого тренування, і 3 - наступного дня після помірного тренування); 

один раз на тиждень — після дня відпочинку. 

При проведенні поточного контролю, незалежно від специфіки виконуваних 

тренувальних навантажень, обов'язково оцінюється функціональний стан систем та 

параметрів гомеокінезу: центральної нервової системи; вегетативної нервової 

системи; серцево-судинної системи; опорно-рухового апарату; гормонального 

профілю; електролітного портрету по волоссю. У видах спорту, у яких базовою 

фізичною якістю є витривалість, додатково контролюються: морфологічний і 

біохімічний склад та колоїдно-осмолярні властивості крові; кислотно-лужний стан 

крові (відновлення кислотно-лужного стану крові після навантаження в нормі
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повинно займати не більш 2 годин); аналіз сечі. У спортсменів цих видів спорту 

особливе місце повинне займати обстеження серцево-судинної системи (судинного 

тонусу та реології крові). 

У видах спорту швидкісно-силової спрямованості обов'язковим є контроль 

функціонального стану нервово-м'язового апарату та вегетативного тонусу. У видах 

спорту зі складно-координаційним характером навантажень слід оцінювати: 

функціональний стан нервово-м'язового апарату; функціональний стан аналізаторів 

(рухового, зорового, вестибулярного). 

Оперативний контроль. Оперативні дослідження оцінюють терміновий 

тренувальний ефект, тобто зміни, що відбуваються в організмі під час виконання 

фізичних вправ і в найближчому відновлювальному періоді. Використовують такі 

форми оперативного контролю: безпосереднє спостереження в процесі всього 

тренувального заняття; дослідження в спокої до тренувального заняття й через 20-

30 хв після його закінчення; дослідження із застосуванням додаткових навантажень 

до тренувального заняття й через 20-30 хв після його завершення.  

Найбільш інформативною є перша форма оперативного контролю, яка на 

практиці позначається як лікарсько-педагогічне спостереження (ЛПС). Завдяки 

такому спостереженню лікарський контроль поєднується з вивченням педагогічних 

і психологічних аспектів тренувального процесу в природних умовах спортивної 

діяльності. 

Під час виконання спортсменом або фізкультурником специфічних вправ, 

притаманних тому або іншому видові спорту, лікар може отримати найбільш 

достовірні дані про функціональний стан організму, адекватність фізичних 

навантажень, що дозволить йому розробити спеціальні рекомендації стосовно 

подальшого проведення або корекції навчально-тренувального заняття. 

Вивчення відповідності використовуваних навантажень статі, віку й рівню 

підготовленості тих, хто займається фізкультурою або спортом, є основним 

завданням при проведенні ЛПС. Лікар уточнює дію на організм спортсмена різних 

фізичних навантажень, оскільки під час виконання вагомих тренувальних 

навантажень можуть виявитися приховані відхилення в стані здоров'я, які не 

вдалося виявити при обстеженні в кабінеті. Дослідження, що проводяться 

безпосередньо в умовах навчально-тренувального заняття або змагань, дозволяють 

визначити зміни рівня функціонального стану спортсмена, без чого не можна 

правильно оцінити рівень тренованості (спеціальної працездатності). 

Вивчення впливу навантаження на організм осіб, що займаються 

фізкультурою, у яких є відхилення в стані здоров'я або знижені показники 

фізичного розвитку, дозволяє уточнити правильність їхнього розподілу на медичні 

групи. 

ЛПС має особливу цінність у тому випадку, коли водночас використовуються 

методи, що дозволяють визначати зміни функціонального стану не однієї, а кількох 

систем організму. Це пов'язано з тим, що тривалість відновлення
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параметрів різних систем організму після фізичних навантажень є неоднаковою. 

Крім того, такі дослідження дають можливість виявити особливості змін у 

міжсистемних зв'язках. Ступінь і характер цих змін є надійними критеріями оцінки 

дії навантаження на організм спортсмена й трактування особливостей відновлення 

процесу. Після завершення лікарсько-педагогічного спостереження лікар 

зобов'язаний відбити результати в протоколі лікарсько-педагогічного 

спостереження. 

Дані лікарсько-педагогічних спостережень є цінною інформацією, яку можна 

використати для керування навчально-тренувальним процесом, зокрема, для 

індивідуалізації тренувальних навантажень, для контролю динаміки спеціальної 

тренованості, для своєчасного виявлення ознак перенапруження організму, для 

прогнозування спортивних результатів. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Розробка інноваційного 

підходу до оптимізації та вдосконалення лікарсько-педагогічного контролю з 

позицій вегето-кінетичної теорії, в рамках підвищення якості професійної 

підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту, дійсно актуальна та 

своєчасна. 

Лікарсько-педагогічний контроль є обов’язковою та невід’ємною складовою 

медичного забезпечення занять фізкультурою та спортом і повинен здійснюватись 

в процесі співпраці тренера й лікаря спортивної медицини. 

Інноваційний підхід до лікарсько-педагогічного контролю полягає в 

доповненні його змісту обов’язковим комплексом дослідження вегетативного 

гомеостазу. Визначення «вегетативного паспорту» може проводитися без 

лабораторного обладнання, шляхом дослідження і оцінки вегетативного тонусу, 

вегетативної реактивності та вегетативного забезпечення. 

Робочі програми та методичні рекомендації щодо лікарсько-педагогічного 

контролю, для фахівців з фізичного виховання і спорту, потребують вдосконалення 

шляхом доповнення інформацією з основних положень вегето-кінетичної теорії, 

зокрема, «вегетативного паспорту». Методики визначення параметрів 

вегетативного гомеостазу: вегетативного тонусу, вегетативної реактивності та 

вегетативного забезпечення необхідно застосовувати на всіх етапах лікарсько-

педагогічного контролю. Запровадження комплексу дослідження вегетативного 

гомеостазу на етапах лікарсько-педагогічного контролю сприятиме розширенню 

науково-практичного світогляду та професійної обізнаності фахівців з фізичного 

виховання і спорту. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасному суспільстві, в 

тому числі і в системі освіти, все більшої актуальності набуває проблема 

конкурентоспроможності фахівців. Конкурентоспроможність фахівця визначається 

його професіоналізмом, майстерністю. При цьому становлення професіонала 

зазвичай спирається на загальний психічний розвиток і здійснюється на його тлі.   
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Аналіз державних вимог до мінімуму змісту та рівня підготовленості 

випускника за фахом «фізична культура і спорт» показує, що вища школа 

зобов'язана виконувати соціальне замовлення на підготовку фахівців фізичної 

культури i спорту, здатних проектувати діяльність у професійній сфері, методично 

і психологічно готових до своєї майбутньої роботи, які розуміють значущість своєї 

професії. 

У діяльності вчителя фізичної культури і тренера суб'єктивним критерієм 

професіоналізму є стійка професійна спрямованість, розуміння важливості 

професії, її цінностей, сукупність необхідних професійно-психологічних якостей 

особистості, позитивне ставлення до себе як професіонала, відсутність 

особистісних деформацій (1, 2, 3, 7 та ін). 

Професійна спрямованість є однією з важливих змістовних сторін особистості. 

У соціальній психології спрямованість розглядається як провідний структурний 

елемент, що визначає її цілеспрямованість, характер діяльності, орієнтацію в 

цінностях. Спрямованість особистості об'єднує соціальні за змістом якості, що 

визначають ставлення людини до навколишнього світу, до психологічної основи 

його поведінки: морально-етичних принципів, переконань, соціальних установок, 

та світогляду. Формами прояву спрямованості є потреби, мотиви, інтереси, ідеали, 

переконання і світогляд. Всі структурні компоненти спрямованості особистості 

тісно пов'язані між собою (6, 11). 

Головна мета дослідження. На основі літературних джерел розглянути 

теоретичні аспекти фахiвцiв з фізичного виховання та спорту. 

Завдання дослідження. Вивчення та узагальнення літературних джерел, що 

стосуються питань підготовки фахiвцiв з фізичного виховання та спорту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спрямованість особистості в 

професійній підготовці пов'язана, перш за все, з пізнавальною діяльністю і 

проявляється в інтересах, установці, мотивації, потреб, ціннісних орієнтацій [5, 8, 

12]. 

У визначенні змісту і структури професійної спрямованості можна виділити 3 

групи, що характеризують її сутність: емоційно-ціннісне ставлення до професії 

вчителя, схильність займатися видами діяльності, що втілюють специфіку даної 

професії; професійно значущі якості особистості педагога або компоненти 

педагогічних здібностей; рефлексивне управління розвитком учнів [5, 6]. 

Професійна спрямованість фахівця з фізичної культури і спорту складається з 

двох домінуючих компонентів - педагогічного та спортивного. 

Професійно-педагогічна спрямованість особистості фахівця з фізичної 

культури і спорту - ставлення до професійної діяльності вчителя фізичної культури 

і тренера, до її змісту; наявність пізнавальних схильностей і інтересів; наявність 

потреб та бажань проникнути в сутність педагогічних явищ і процесів; розуміння 

цілей і завдань професійної діяльності, наявність педагогічної установки і 

професійно-ціннісних педагогічних орієнтацій.   
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Під професійно-спортивною спрямованістю ми маємо на увазі прагнення 

особистості до підвищення спортивної майстерності і досягнення максимально 

високих спортивних результатів, що не виключає матеріального стимулювання або 

виграшу цінних призів. Дана спрямованість часто є домінуючою в процесі 

навчання, а навчання у вузі розглядається як одне з «сприятливих умов» в 

досягненні мети. 

Виклад основного матеріалу. А.К. Маркова вважає, що «співвідношення 

схильностей, мотивів, цілей, смислів створює певні професійні установки людини - 

прагнення опанувати професію, отримати спеціальну підготовку, домогтися в ній 

успіху, певного соціального статусу» [7, с.71]. 

Постанова на професійну діяльність як домінант професійної спрямованості 

представлена двома складовими - педагогічної та спортивної. 

Постанова на педагогічну діяльність - це комплекс установок, що відповідають 

за соціалізацію особистості педагога, вироблення і зміна його професійних 

установок. 

Постанова на педагогічну діяльність формує у особистості: 

- цілісність поведінки і переживання в педагогічних ситуаціях; 

-внутрішню організацію диспозиції і внутрішню впорядкованість педагога; 

- послідовність поведінки і структурну стійкість дій вчителя. 

Постанова на педагогічну діяльність є стан особистості, яка визначає напрямок 

її поведінки, тобто поведінка вчителя в школі не відрізняється від поведінки поза її 

стінами. 

Таким чином, Постанова на педагогічну діяльність - модус цілісності 

особистості в конкретний момент її діяльності, що фокусує внутрішні динамічні 

відносини, на базі яких виникає діяльність з педагогічною спрямованістю. 

Структура постанови на педагогічну діяльність представлена сукупністю 

компонентів (громадянська установка, професійна, педагогічна, гуманістична, 

національна, релігійна, світоглядна, матеріальна та ін.). Всі ці компоненти 

виявляються в рисах характеру особистості. 

Важливі не самі психологічні властивості або якості спортсмена, а їх 

поєднання, що сприяє досягненню найкращих результатів. Ці якості і властивості 

особистості безпосередньо формуються в процесі тренувань. 

Перед тренером ставиться складна і відповідальна психолого-педагогічна 

задача: формувати спортсмена як суб'єкта навчально-тренувальної діяльності, 

виховання у нього світогляду, що сприяє його рефлексії, усвідомлення себе 

суб'єктом діяльності, носія певних суспільних цінностей, соціально-корисною 

особистістю. 

Установа на досягнення спортивної майстерності є складне системне 

утворення, серед компонентів якого можна виділити домінуючі: готовність до 

саморозвитку, рефлексія, психологічна готовність до досягнення успіху, та
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тривалих фізичних навантажень, готовність до прояву вольових зусиль, мотивація 

уникнення невдач. 

Формування професійної спрямованості особистості фахівця з фізичної 

культури і спорту відбувається в результаті цілісного підходу до педагогічного 

процесу, єдності свідомості, поведінки і відносин; рівневого підходу до формування 

професійної спрямованості особистості; включення в навчальний процес різних 

видів пізнавальної діяльності, активної участі в них студентів; ціннісних 

пізнавальних орієнтацій, пов'язаних з майбутньою професійною діяльністю; 

наявності досвіду соціальних відносин; рівня розвитку пізнавальних інтересів, 

потреб, мотивів, установок, переконань. Крім того, професійна спрямованість 

завжди пов'язана з соціалізацією особистості, з формуванням її моральної культури 

і гуманізму. 

Педагогічний процес формування спрямованості особистості - це керований 

процес, заснований на взаємодії керуючої та керованої підсистем [1, 2, 4, 5]. 

Спрямованість управління педагогічним процесом включає формування інтересів, 

розвиток мотиваційних потреб сфери особистості, становлення принципів і 

установок. Для прийняття управлінського рішення необхідна різноманітна 

інформація, в тому числі про внутрішній стан особистості, її установках, потребах, 

ціннісних орієнтаціях. 

Установа на професійну діяльність і на досягнення спортивної майстерності 

відображає специфіку професійної спрямованості майбутнього фахівця з фізичної 

культури і спорту, її формування можливе здійснювати в процесі навчальної 

діяльності у вузі. Однак, слід пам'ятати що домінування тільки спортивної 

спрямованості знижує якість навчання студента. 

Одним з рівнів в процесі формування спрямованості особистості психологи 

виділяють інсталяційний. Формування установки є процесуальним елементом 

формування спрямованості особистості. Установчий рівень пов'язаний з 

формуванням уявлень з спрямованої діяльності, мотивації до цієї дія діяльності, 

вибором принципів досягнення педагогічної мети. Наявність переконань, ідеалів, 

потреб ще не забезпечує наявність установки на конкретну діяльність. Тільки 

взаємодія цих компонентів спрямованості особистості і мотивація сприяють 

формуванню установки на конкретну діяльність [9, 13].  

Установчий рівень виступає етапом розвитку педагогічного процесу і 

особистості. Він є етапом субординації завдань, орієнтації в цінностях, засобів 

досягнення цілей, визначення перспектив, порядку дій, вибору принципів 

діяльності [4]. 

Установка є компонентом і критеріальним показником стійкості професійно-

педагогічної спрямованості особистості [4, 5]. У загальному вигляді під установкою 

розуміється готовність людини до певної діяльності, безпосередньо пов'язана з 

наявністю тієї чи іншої потреби [9,10,13]. Дане поняття часто ототожнюють з 

очікуваннями людини, пов'язаними з майбутньою діяльністю, з
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собою, своєю поведінкою в певній ситуації, або з іншою людиною, а також 

упередженістю у ставленні до чого-небудь або до кого-небудь. 

Установка діє на рівні пiдсвiдомостi, але формується вона багато в чому цілком 

свідомо. Це результат некритичного ставлення до будь-якої, часто випадкової, 

неперевіреної інформації, яку ми отримуємо з джерел, найчастіше досить 

сумнівних. Це наслідок сліпої віри, а не розумного аналізу. Для її виникнення в 

певному напрямку потрібні умови суб'єктивного і об'єктивного характеру: 

необхідна наявність як потреби, так і ситуації, в якій вона може бути задоволена. 

Це дві основні умови, які абсолютно необхідні для того, щоб могла виникнути якась 

установка [13]. 

На основі частого повторення виникнення тієї чи іншої потреби і умов її 

задоволення у особистості фіксується установка по відношенню до суспільних 

явищ, оточуючих людей, самому собі, предметів, матеріальних цінностей. Така 

фіксована установка в відповідних умовах легко виникає і стає основою 

формування тих психічних властивостей, які в якості рис характеру включені в 

поведінку, тобто фіксована установка являє собою основу для актуалізації тих 

психічних процесів, які беруть участь в поведінці як риси характеру [10]. Розуміння 

рис характеру на основі установки дає можливість розглянути їх формування, 

зрозуміти і пояснити, чому для особистості, зокрема для вчителя з фізичної 

культури і спорту, тренера, в конкретні історичні епохи характерні ті чи інші риси, 

зрозуміти, які фактори визначають формування характеру. 

Під час вивчення цієї проблеми було проведено констатуючий пролонгований 

експеримент в ІФК. 

На основі отриманих показників було виявлено, що більшість студентів 

першого курсу орієнтовані на реалізацію своїх фізичних здібностей у спортивній 

діяльності (62,4%), і навчання в вузі для них є можливістю продовження спортивної 

кар'єри. Як з'ясувалося, невелике число учнів мають педагогічну спрямованість 

(18,3%) (таб. 1).  

Таблиця 1.  

Показники спрямованості студентів - майбутніх фахівців з фізичної 

культури і спорту (%) 

   Направленicть 

Курси 

На спортивну 

дiяльнiсть 

На педагогічну 

дiяльнiсть 

Невизначена 

спрямованість 

1(n=114) 62,4 18,3 19,3 

2(n=94) 44,6 20,3 35,1 

3(n=121) 34,4 24,1 41,5 

4(n= 90) 29,8 24,8 45,4 

5(n=115) 28,7 29,9 41,4 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Однак, до 4-го курсу 

студентів зі спортивною спрямованістю стає значно менше (28,7%), що пов'язано з 

різними причинами їх відходу зі спорту високих досягнень, в результаті чого 

зростає кількість студентів з невизначеною спрямованістю (41,4%). 

Кількість учнів з педагогічною спрямованістю до кінця навчання у вузі 

статистично значимо не відрізняється від 1 курсу (Р> 0,05), багато в чому це 

пов'язано з не сформованістю у студентів установки на педагогічну діяльність, яка 

повинна стати домінуючим мотивом професійної спрямованості майбутнього 

фахівця з фізичної культури і спорту. 

Отже, без цілеспрямованого сприйняття розвитку педагогічної установки з 

боку педагогічного колективу, особистість не буде в необхідній мірі професійно 

орієнтована і мати професійну спрямованість. 
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EDUCATIONAL AND INDUSTRIAL PRACTICE IN THE SYSTEM OF 

VOCATIONAL TRAINING OF SPECIALISTS IN PHYSICAL EDUCATION 

AND SPORTS 

 

Анотація. Стаття з навчально-ознайомчої та виробничої практики в системі 

професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту розкриває мету, 

та завдання циклу практичної підготовки, а також зміст навчальних завдань 

практики. У статті розкриваються вимоги до оформлення планування роботи та 

звітності студентів. 

Ключові слова: виробнича, ознайомча, практика, фахівців, фізичне 

виховання, спорт. 

 

Аннотация. Статья по учебно-ознакомительной и производственной 

практики в системе профессиональной подготовки специалистов по физическому 

воспитанию и спорту раскрывает цель, и задачи цикла практической подготовки, 

а также содержание учебных задач практики. В статье раскрываются требования 

к оформлению планирования работы и отчетности студентов. 

Ключевые слова: производственная, ознакомительная, практика, 

специалистов, физическое воспитание, спорт. 

 

Annotation. An article on educational and production practice in the system of 

professional training of specialists in physical education and sports reveals the
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purpose and objectives of the cycle of practical training, as well as the content of 

educational tasks of practice. The article describes the requirements for the design of 

work planning and student reporting. 

Key words: industrial, introductory, practice, specialists, physical education, 

sports. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасному циклі 

навчального плану підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту 

велика увага приділяється навчально-ознайомчої та виробничої практики. Цей 

напрямок набув такого важливого значення тому, що майбутній фахівець 

повинен з перших років навчання уявляти собі свою майбутню професію, 

ознайомитись із змістом, метою, організацією професійної діяльності. Знати та 

володіти засобами та технологіями фізкультурної діяльності, своєрідність 

соціальних умов міжособистісних стосунків у процесі майбутньої професії. 

Метою дослідження є визначення завдань та змісту циклу практичної 

підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту. Розкрити вимоги 

до оформлення планування роботи та звітності студентів. 

Виклад основного матеріалу. Сьогоднішні вимоги до майбутнього фахівця 

з фізичного виховання і спорту потребують іншого ставлення до процесу 

навчання студентів у закладах вищої освіти. На головних позиціях цього процесу 

е проходження навчально-ознайомчої та виробничої практики студентів [1]. 

Метою навчально-ознайомчої та виробничої практики студентів є 

ознайомлення з особливостями змісту цілей, організації та засобів технологій 

професійної діяльності; своєрідність соціальних умов міжособистісних стосунків 

у процесі професійної діяльності. Підвищення рівня загального розвитку 

студента-практиканта, його адаптивності як якості особистості та організму; 

адекватності мотивації до професійній діяльності, вимогам цієї діяльності [3]. 

Основними завданнями навчально-ознайомчої та виробничої практики 

студентів є: 

1. Ознайомити майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту із 

структурною побудовою та змістом діяльності загальноосвітніх та спортивних 

шкіл, дитячих юнацьких клубів – об’єктів практики. Сформувати уявлення про 

місце та роль об’єктів практики в системі фізичного виховання. 

2. Закріпити знання студентів з правового, організаційного, нормативного й 

адміністративного регламентування діяльності ЗОШ з фізичного виховання і 

спорту.   
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3. Навчити студентів застосовувати набуті теоретичні знання під час 

практичного виконання функціональних обов’язків загальноосвітніх та 

спортивних шкіл, дитячих юнацьких клубів. 

4. Навчити студентів планувати та облікувати діяльність загальноосвітніх та 

спортивних шкіл, дитячих юнацьких клубів. 

Завдання практики визначено згідно освітньо-професійною програмою та 

освітньо-кваліфікаційної характеристики для отримання освітньо-

кваліфікаційного рівня “Бакалавр” з "Фізичної культури і спорту" [2; 6]. 

Розглянемо вимоги, що до оформлення документів планування роботи 

практики, облік та звітність практиканта. 

1. Індивідуальний план роботи практиканта – основний документ 

планування і одночасного обліку виконаної роботи за весь період практики. 

Індивідуальний план складається у перший день перебування підгрупи на об’єкті 

практики, після знайомства з ним, узгоджується з керівником на об’єкті практики 

та затверджується методистом університету. Індивідуальний план складається 

практикантом у довільній формі. Однак, він повинен включати види діяльності 

(навчальні завдання) передбачені програмою практики, орієнтовну кількість 

годин на їх виконання та відмітку про виконання, яку робить методист на об’єкті. 

Навчальні завдання формуються та записуються в індивідуальний план з 

врахуванням специфіки та поточної роботи об’єкта практики і можуть бути 

змінені, або максимально наближені до конкретних ситуацій. 

2. Робочі записи практиканта (щоденник) складаються у довільній формі, 

зручній для практиканта, вони мають містити інформацію про щоденно виконані 

завдання та кількість годин роботи. 

3. Робочі документи, які доручається скласти практиканту на об’єкті 

практики, додаються до документації практиканта, на них слід посилатися у 

робочих записах (щоденник) та подавати методисту університету на захисті 

підсумків практики. 

4. Звіт про роботу практиканта є узагальнюючим документом, що 

складається у довільній формі. Основу тексту звіту складають робочі записи, які 

узагальнюються та редагуються. Звіт формується на основі індивідуального 

плану і містить інформацію про виконання кожного його розділу та пункту. 

Індивідуальний план і звіт затверджуються методистом університету [1; 3]. 

Перелік документів, які повинен пред’явити студент практикант на 

захисті підсумків практики. 

1. Індивідуальний план роботи. 

2. Щоденник. 

3. Конспект Закону України «Про фізичну культуру і спорт».   
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4. Короткий виклад наказу № 486 від 21.07.2003 р. «Про систему організації 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, 

професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів». 

5. Короткий виклад наказу № 458 від 02.08. 2005р. «Про затвердження 

Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в 

дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах 

України». 

6. Короткий виклад наказу № 518/674 від 20.07.2009р. «Про забезпечення 

медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах». 

7. Короткий виклад наказу № 521 від 01.06.2010 р.» Про затвердження 

правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в 

загальноосвітніх навчальних закладах». 

8. Короткий виклад пояснювальної записки навчальної програми з фізичної 

культури для загальноосвітніх навчальних закладів (1 – 4 класи). 

9. Короткий виклад пояснювальної записки навчальної програми з фізичної 

культури для загальноосвітніх навчальних закладів (5 – 9 класи ). 

10. Короткий виклад пояснювальної записки навчальної програми з фізичної 

культури для загальноосвітніх навчальних закладів ( 10 – 11 класи). 

11. Звіт про роботу. 

12. Характеристика студента-практиканта. 

13. Самооцінка якостей студента-практиканта, як майбутнього вчителя 

фізичного виховання. 

Особливу увагу при проходженні навчально-ознайомчої та виробничої 

практики в системі професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і 

спорту слід приділити роботі з дітьми які мають відхилення у стані здоров’я. 

Розглянути питання соціальної адаптації таких дітей у загальноосвітньому 

середовищі та розробленню особистих корекційних програм направлених 

відновлення стану здоров’я таких дітей [5]. Така робота буде сприяти гуманному 

ставленню майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту до дітей з 

відхиленнями в розвитку [4]. 

Висновки. Навчально-ознайомча та виробнича практика в системі 

професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту необхідний етап 

циклу професійної підготовки так як дає можливість оволодіти засобами та 

технологіями фізкультурної діяльності, ознайомитись із змістом, метою, 

організацією фізкультурна спортивної діяльності. Набуває своєрідність 

соціальних умов міжособистісних стосунків у процесі майбутньої професії. 
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Анотація. У в статті розглянуті перспективи підготовки фахівців в галузі 
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Abstract. In the article the prospects of training of specialists in the field of 

physical culture and sports are considered, the prospects of development of the sphere 

of preparation in physical culture and sports are considered. 

Keywords: sports, professionals, competitiveness, student interaction. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Проблема підготовки кадрів 

і пов’язані з нею завдання ефективної організації системи професійної освіти 

завжди висувалися в якості однієї з найважливіших для забезпечення 

нормального функціонування суспільства, створення умов для збереження, 

відтворення і розвитку соціальної системи і її складових, для наслідування і 

передачі культурних цінностей в усіх сферах життя. Характер вирішення цієї 

задачі, можливі й реалізовані підходи до формування кадрової інфраструктури, 

принципи, на яких будувалася такого роду діяльність, знаходяться в тісному 

зв’язку з особливостями розвитку всіх основних підсистем суспільства - 

економічної, політичної, правової та т.п. - і тому можуть істотно різнитися між 

собою на різних етапах суспільного розвитку, оскільки завжди відповідали на той 

чи інший соціальний запит [1; 3; 5]. 

В останні роки зріс інтерес до вивчення ролі і місця фізичної культури в 

системі освіти людини, переглядаються сформовані раніше підходи. Все більше 

уваги привертають питання реалізації виховного потенціалу фізичної культури,   
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її людинотворчої суті. До теперішнього часу склався ряд передумов, що зумовили 

необхідність нових підходів до підготовки фізкультурних кадрів. 

Система фізкультурної освіти змушена переосмислювати свої цілі і 

змінювати зміст. Відбувається боротьба двох тенденцій. З одного боку, 

усвідомлюється необхідність перебудови фізкультурного освіти, накопичується 

досвід, адекватний суспільним потребам, формуються нові дидактичні підходи. 

З іншого боку, система прагне зберегти сформовану теорію і звичну методику, 

абсолютизує організаційні форми і накопичений досвід. 

Аналіз останніх досліджень i публiкацiй. Однією з серйозних і гострих 

проблем, що залучають до себе увагу теоретиків і практиків у цій галузі 

діяльності, є протиріччя між розширенням мережі навчальних закладів, 

збільшенням різноманітності форм навчання, спектра спеціальностей, з одного 

боку, і необхідністю зберегти і підкріпити високий рівень підготовки фахівців, 

стійкість у функціонуванні системи, з іншого. Очевидно, що одним з важливих 

питань в цьому відношенні є знаходження найбільш ефективних рішень для 

забезпечення адекватного як за кількістю, так і за якістю набору студентів до 

вищих навчальних закладів. 

Також в даний час очевидні протиріччя між потребою особистості і 

суспільства в освітніх, фізкультурно-оздоровчих і спортивних послуг і їх 

задоволенням через нестачу ряду організаційно-управлінських, правових 

проблем, консерватизму, недоліками фінансування і т.п. [4]. У зв'язку з чим 

гальмується підготовка кадрів для спортивно-оздоровчих організацій, введення 

сучасних перспективних програм, обмін науково-практичним потенціалом в 

галузі фізичної культури, спорту, туризму. 

Однак накопичені протиріччя неможливо вирішити без корінних 

перетворень. Завдяки змінам в суспільній свідомості з'явилися нові цінності і у 

фізкультурній освіті - принцип саморозвитку, самовиховання, самоосвіти, 

підготовки до передачі знань, умінь, навичок. Ситуація, в якій формується нова 

концепція фізичної культури обумовлює необхідність відповідних змін в 

підготовці фахівців фізичної культури і спорту в системі вищої освіти. Це 

знайшло відображення в змісті освітнього стандарту, нових навчальних планах і 

програмах, пошуку шляхів удосконалення професійної підготовки кадрів. 

Переорієнтація вищих навчальних закладів на підготовку фізкультурних 

кадрів, спрямованих на задоволення потреб суспільства і потреб державних, 

комерційних, суспільно-самодіяльних організацій і установ, фізичних осіб, 

вимагає розробки нових шляхів швидкого реагування на запити та створення 

нової сучасної моделі фахівця європейського і світового рівня [2 ]. 

Існує гостра недостача тренерів-викладачів для системи освіти. В даному 

напрямку існує багато огріхів, які необхідно усувати, а систему освіти 

вдосконалювати. Можна припустити, що проблема обґрунтованості змісту освіти 

є відкритою. Дана проблема обумовлена неухильним зростанням спортивних, 
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освітніх та інших соціальних установ, які потребують висококваліфікованих 

фахівців з вищою фізкультурно-педагогічною освітою. 

При підготовці професіоналів майбутнього в вищих навчальних закладах 

повинні враховуватися течії моди, дефіцит на професії, спеціальності, потреби 

держави і різних верств суспільства, особистості, європейський і світовий 

освітній стандарт вищої фізкультурної освіти, рівень розвитку науки, практики і 

т.п. 

Мета дослідження. Розглянути перспективи і особливості підготовки 

фахівців в області фізкультури і спорту. 

Завдання дослідження. Збір і аналіз літературних джерел, які висвітлюють 

проблеми виховання фахівців фізкультури і спорту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вимоги до підвищення 

креативності спортивних тренерів і педагогів з фізичної культури припускають 

необхідність не тільки навчально-дослідницької та навчально-практичної роботи, 

а й науково-дослідну діяльність в руслі проблематики в рамках своєї професії вже 

під час виконання студентами своїх професійних обов'язків. Здійснення науково-

дослідницької діяльності студентів в умовах навчально-тренувального процесу 

може дати фундаментальну теоретико-практичну підготовку випускника вишу в 

руслі своєї конкретної фізкультурно-педагогічної професії. Однак накопичені 

протиріччя неможливо вирішити без корінних перетворень. Завдяки змінам в 

суспільній свідомості з'явилися нові цінності у фізкультурній освіті – принцип 

саморозвитку, самовиховання, самоосвіти, підготовки до передачі знань, умінь, 

навичок. Ситуація, коли формується нова концепція фізичної культури 

обумовлює необхідність відповідних змін в підготовці фахівців фізичної 

культури і спорту в системі вищої освіти. Це знайшло відображення в змісті 

освітнього стандарту, нових навчальних планах і програмах, пошуку шляхів 

удосконалення професійної підготовки кадрів. 

Одним з головних принципів, на якому ґрунтується політика навчання в 

галузі фізичної культури і спорту, є безперервність і спадкоємність фізичного 

виховання різних вікових груп учнівської молоді на всіх рівнях освіти. 

Безперервність і спадкоємність фізичного виховання учнівської молоді в системі 

освіти забезпечуються сукупністю спадкоємних зразкових навчальних програм 

різних рівнів освіти з фізичної культури; систематичним використанням засобів 

фізичної культури в режимі навчального і не учбового часу; поєднанням різних 

форм занять фізичними вправами, спортом і туризмом протягом навчального 

тижня; системою гігієнічного навчання і виховання, формування навичок 

здорового способу життя; обов'язковістю вимог з контролю за динамікою 

фізичної підготовленості учнів в освітніх установах; взаємодією державних і 

громадських спортивних організацій. 

Таким чином, проблема безперервності фізкультурного освіти повинна 

розглядатися в двох площинах: безперервна освіта особистості, що має на меті 
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формування фізично культурної людини. Неперервна професійна фізкультурна 

освіта, метою якої є підготовка фахівця, здатного здійснювати і забезпечувати на 

всіх рівнях реалізації педагогічно організовану безперервну освіту різних 

соціально-демографічних груп і створювати їм умови для фізкультурної 

самоосвіти. Взаємозв'язок і взаємозалежність цих двох сторін одного явища 

безсумнівна. 

За останні роки в зв'язку з професіоналізацією і комерціалізацією спорту 

загострилася конкуренція на міжнародній арені, а наша країна продовжує 

втрачати провідні позиції в багатьох видах спорту. Науковий аналіз результатів 

роботи тренерів, які працюють зі спортсменами різної кваліфікації, показує, що 

сучасний розвиток спорту вищих досягнень в Україні цілком і повністю 

спирається на дитячо-юнацький спорт. Необхідно створити умови для 

безперервної якісної підготовки спортивного резерву після закінчення 

спортивної школи в умовах отримання середньої спеціальної та вищої 

професійної фізкультурної освіти. 

Необхідно підвищувати ефективність системи спеціальної професійної 

фізкультурної освіти. 

Система СПФО працює в режимі постійного пошуку та адаптації до 

постійно змінюваних завданням галузі і вимогам суспільства до середньої 

професійної фізкультурному освіти. 

Модернізація системи середньої професійної фізкультурної освіти галузі 

фізичної культури і спорту робить її більш рухомою і мобільною, орієнтованою 

на запити освітньої практики, а випускників - конкурентоспроможними 

фахівцями. Основними прогресивними здобутками в розвитку середньої 

професійної фізкультурної освіти останніх років є: диверсифікація професійних 

освітніх програм, розвиток їх гнучкості і варіативності при збереженні практико-

орієнтованості, а також позитивний досвід взаємодії установ СПФО з установами 

вищого професійного фізкультурної освіти, що сприяє підтримці 

конкурентоспроможності фахівців середньої ланки на ринку праці. 

Взаємодія двох освітніх установ сприятиме вирішенню назрілої і зрозумілої 

в педагогічному середовищі проблеми модернізації теорії і технологій підготовки 

фахівців з фізичної культури в середніх і вищих навчальних закладах і системних 

шляхів її здійснення в реальній практиці, а також ефективному продовженню 

освіти у вузівській системі підготовки фахівців з фізичної культурі і спорту. 

Необхідно звернути серйозну увагу на відбір для навчання студентів, що 

володіють педагогічною спрямованістю особистості, орієнтованих і, головне, 

мотивованих на майбутню діяльність в сфері фізичної культури і спорту. 
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Це стає особливо актуальним у зв'язку зі зниженням престижності 

педагогічної діяльності. Пропоновані методики профвідбору дозволяють 

побачити реальну / потенційну професійну спрямованість абітурієнтів, оцінюючи 

інтереси абітурієнтів, їх обізнаність про професії, фактори вибору професії і т. Д. 

За допомогою анкетування, інтерв'ю, творів на педагогічні теми, вирішення 

педагогічних завдань і ін. 

Довузівська підготовка і відбір професійно орієнтованої молоді сприяють 

якісному навчанню і стабільності контингенту фізкультурних вузів, подальшому 

успішному становленню педагогічної майстерності, а також розвитку творчих 

здібностей у педагогів. 

Фізична культура сьогодні розглядається не тільки як явище суспільного 

життя, сфера людської діяльності, а й як результат розвитку її в особистість. Вона 

являє собою фундаментальну цінність особистості, оскільки забезпечує 

біологічний потенціал життєдіяльності, створює передумови для гармонійного 

розвитку, сприяє прояву соціальної активності, виступає способом самореалізації 

особистості. Такий підхід дозволяє розглядати фізичну культуру як якісне, 

системне і динамічне утворення, що характеризується певним рівнем фізичного 

розвитку і освіченості особистості, усвідомленням способів досягнення цього 

рівня в різноманітних видах і формах діяльності (професійній, громадській, 

сімейної, фізкультурно-спортивної та ін.). 

У зв'язку з цим, важливою тенденцією в процесі перегляду змісту підготовки 

фахівців фізичної культури і спорту - це підвищена увага, яка приділяється 

аксіологічному аспекту фізичної культури, як відображенню соціальних функцій 

фізкультурної діяльності [9, с. 80-82]. На жаль, у свідомості багатьох керівників 

вузів, переважає однобокий погляд на фізичну культуру, як на сферу розвитку 

тільки рухових якостей, умінь і навичок людини, і залишається в стороні його 

соціокультурне, особистісний розвиток. У зв'язку з цим, необхідно акцентувати 

на тому, «як використовувати специфічні і загальнопедагогiчнi ресурси, методи 

фізичної культури і спорту, вирішуючи в єдиному процесі завдання фізичного 

вдосконалення і обов'язкового духовного розвитку особистості людини» [5, с. 

11]. 

В навчальних планах вузів фізичної культури і спорту недооцінюється 

зв'язок професійно-педагогічної підготовки з фізкультурно-спортивною, що не 

сприяє формуванню у майбутніх фахівців системного бачення майбутньої 

роботи, цілісного уявлення про характер педагогічної праці, розвитку мотивації 

професійної діяльності. Відсутність глибокої наукової підготовки призводить до 

того, що частина випускників не може освоїти сучасні технології, перейняти 

досвід у новаторів, впровадити в практику своєї роботи наукові досягнення. 

Відсутність сучасних технічних засобів навчання та методичних розробок, 

комп'ютерно-орієнтованих технологій, неiндивiдуалiзований характер процесу 

навчання, недооцінка науково-дослідних і творчих завдань, неефективне 
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використання педагогічної практики - проблеми, що стримують розвиток 

професіоналізму у майбутніх фахівців з фізичної культури. 

Висновки. Існує гостра необхідність в модернізації системи навчання 

молодих фахівців в галузі фізичної культури і спорту. Багато проблем можна 

вирішити цілеспрямованим сприянням з боку педагогів, необхідно розвивати як 

фізичні показники майбутнього фахівця, так і його особистісні якості. 
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DEVELOPMENT OF THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE 

SPECIALISTS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS WITH 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN AEROBICS 

Анотація: У статті розглянуто професійну компетентність майбутніх 

фахівців фізичної виховання і спорту як інтегративне утворення особистості, 

складові якої відображають розвиток особистих якостей майбутнього фахівця та 

результат оволодіння професійними знаннями, вміннями та навичками. 

Запропоновано впровадження інноваційної технологій із застосуванням фітнес-

аеробних програм у навчальну програму вищої освіти в галузі фізичного  
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виховання для удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців 

фізичного виховання та підвищення їх професійної компетентності. Доведено 

ефективність застосування фахівцями засобів аеробіки, як дієвого метода 

оздоровчого фітнесу для збереження фізичного та психоемоційного здоров’я 

людини, поліпшення функціонального стану організму людини. 

Ключові слова: професійна компетентність, майбутні фахівці, фізичне 

виховання та спорт, інноваційні технології, аеробна-фітнес програма, високо 

кваліфіковані спеціалісти. 

 

Annotation: There are examined the professional competence of future 

specialists in physical education and sports as an integrative formation of personality, 

the components of which reflect the development of personal qualities of the future 

specialist and the result of mastering professional knowledge and skills. In article is 

proposed to include innovative technologies in aerobic fitness programs in the higher 

education curriculum in the field of physical education in order to improve the 

professional training of future specialists in physical education and increase their 

professional competence. It is justified the effectiveness of the use of aerobics by 

specialists as an effective method of wellness fitness for maintaining the physical and 

psycho-emotional health, improving the functional state of the human body. 

Keywords: professional competence, future specialists, physical education and 

sports, innovative technologies, aerobic fitness program, highly qualified specialists. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Підвищення рівня 

фізичного здоров’я молодого покоління є одним з головних завдань фізичного 

виховання, яке є невід’ємною частиною всього навчально-тренувального процесу 

і займає важливе місце в підготовці молоді до життя та суспільно-корисної праці. 

В той же час рівень здоров’я молодого покоління в Україні невблаганно 

знижується. Сучасний рівень розвитку суспільства та освіти висуває високі 

вимоги до професійної компетентності фахівців з фізичного виховання, що 

потребує суттєвих змін у професійній підготовці. Гостро стоїть питання потреби 

вдосконалення педагогічної освіти, зокрема навчання майбутніх фахівців з 

фізичного виховання та спорту. Конкуренція на ринку праці передбачає перехід 

до ефективніших форм фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з молоддю 

із застосуванням інноваційних технологій та вимагає підготовки 

висококваліфікованих кадрів. Водночас, традиційні зміст, форми і методи їхньої 

підготовки не повністю відповідають вимогам сьогодення. Тому важливого 

значення набуває модернізація процесу навчання фахівців з фізичного виховання 

у вищих навчальних закладах, де відбувається опанування студентами 

комплексом знань, умінь і навичок, їхній професійний розвиток. На ЗВО 

покладається відповідальність за підготовку нового покоління  
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педагогів, зміст і рівень кваліфікації яких відповідна інноваціям, що 

відбуваються в галузі фізичної культури і спорту . 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми професійної 

підготовки вчителів фізичної культури у вищій освіті досліджували 

М. Віленський, М. Воробйов, Ю. Драгнєв, Л. Матвєєв, О. O. Тимошенко, 

О.I. Шабалина, Б. Шиян, С. Нєвєркович та ін. Науковці підкреслюють високу 

ефективність сучасних методів навчання у фізкультурній освіті, проте їх 

застосування для вивчення педагогічних дисциплін висвітлено недостатньо. 

Дослідженням аеробіки та впливу на здоров’я людини займалися С.В. Синиця, 

Л.Є. Шестерова, О.Є. Черненко, А.М. Гурєєва, О.П. Літвінова, О. Четчикова, 

О. Кузьменко, А. Єфанова та ін. 

Мета дослідження. На основі літературних джерел провести науково-

теоретичний аналіз професійної компетентності фахівців з фізичного виховання 

та спорту та обґрунтувати необхідність застосування інноваційних технологій з 

аеробіки у професійній діяльності майбутніх фахівців. 

Завдання дослідження. На основі аналізу літературних джерел виокремити 

структурні компоненти професійної компетентності майбутніх фахівців з 

фізичного виховання та спорту. Дослідити вплив аеробних вправ як дієвого 

метода оздоровчого фітнесу та довести ефективність застосування фітнес 

програм з аеробіки у навчальну програму вищої освіти в галузі фізичного 

виховання з метою вдосконалення професійної компетентності майбутніх 

фахівців з фізичного виховання та спорту. 

Збереження і відновлення здоров’я молоді України стає надзвичайно 

важливою справою. Воно є не лише особистим надбанням людини, але й одним 

із найважливіших показників благополуччя суспільства. У сучасних умовах 

важливими питаннями для зростаючого покоління з одного боку є зниження 

здоров’я, погіршення стану навколишнього середовища, велика кількість 

комп’ютерних ігор, інтернет-залежності, підвищення розумових і психічних 

навантажень, та з іншого - зменшення фізичної активності молоді, які в купі 

породжують низьку причин різних відхилень у стані здоров’я населення. 

Для підтримки здорового способу життя, профілактики захворювань та 

створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини держава пропонує 

стратегію та прописує загальні положення, що відображені у Національній 

доктрині розвитку фізичної культури і спорту України [1]. Традиційна система 

фізичного виховання у вищому навчальному закладі не сприяє ефективному 

вирішенню проблеми зменшення недоліку рухової активності, студентів. 

монотонність сучасної системи навчання. 

Отже система фізичного виховання та спорту потребує модернізації, 

засобами впровадження інноваційних технологій у сучасну програму фізичного 

виховання, що залежить від професійної компетентності спеціалістів фізичної 

культури.   
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У зв'язку з цим виникає потреба у інноваційних дослідженнях, 

спрямованих на побудову нової системи фізичного виховання студентів, зміст 

якої повинен відображати соціальне замовлення особистості, суспільства і 

держави на достатній рівень фізичної підготовленості та працездатності фахівців 

в різних галузях господарства впродовж багатьох років. Виникає попит на 

висококваліфіковані кадри з удосконаленою професійною компетентністю. 

Підвищення професійної компетентності майбутніх викладачів фізичного 

виховання є глобальним питанням, що охоплює не тільки професійні навички 

майбутніх викладачів фізичної культури, а і вплив на психоемоційний, 

соціальний стан та здоров’я вихованців. 

Сучасна система професійної підготовки потребує модернізації та пошуку 

нових шляхів, програм та методів для подолання сучасного кризового стану 

фізичної культури і спорту серед населення. Одним з таких методів є аеробіка. 

Вивчення цієї теми спирається на наукові розробки різноманітних 

спеціалістів, які освітлювали теми професійної компетентності майбутніх 

фахівців фізичного виховання (Дерека Т.Г., Лахтадир О.В., Гаврилова Н.Г., 

Євдокимова Л.Г., Сивохоп Е.М., Маріонда І.І., Ковач Ш.А., Дудіцька С.П., 

Дубревський Ю.М.), впливу занять аеробікою та її різноманітними видами на 

рівень фізичної підготовленості, психо-емоційний стан студентів 

(Л.Ю. Дудорова, Крук М.З., Крук А.З., Черненко О.Є., Гурєєва А.М., 

Герасименко С.Ю., Синиця С. В., Шестерова Л. Є.) та впровадження аеробної 

програми в фізичне виховання у ЗВО для оздоровлення молоді (Шепеленко Т.В., 

Буц А.М., Луценко Л.С., Самбур В., Колос О.А.). 

З кожним «кроком і подихом» навколишній світ більше відчуває наслідки 

екологічної, демографічної та соціально-економічної криз: низький рівень 

рухової активності та переважно сидячий образ життя, дуже малий відсоток 

населення відвідують спортивні секції, катастрофічна швидкість зниження стану 

здоров’я, У зв’язку з цим сучасна програма фізичного виховання повинна 

провести «капітальні» зміни. 

XXI століття – це час інновацій, які дають поштовх для розробки великої 

кількості новітніх технологій та методик у програмі фізичного виховання. 

Освітні програми з фізичного виховання мають багато напрямків розвитку та 

вдосконалення, а модернізація процесу фізичного виховання повинна 

проводитися з метою вирішення недоліків сучасних оздоровчих програм. Для 

розробки інноваційних програм фізичної культури суспільство потребує 

кваліфіковані кадри, тобто зростає попит фахівців, які можуть запропонувати 

удосконаленні програми та методи проведення занять.  

Сьогодні молодь цікавиться різноманітними популярними програмами 

загальної та локальної корекції тіла, м’язової маси, вправами реабілітаційного 

характеру, для подолання наслідків нервових зривів, стресових станів і т.д. 

Аеробіка є науково-обґрунтованою, найбільш вивченою інноваційною 
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технологією та дуже популярною, серед сучасної молоді, особливо серед 

молодих дівчат.  

Різноманітність виконання вправ під сучасну музику у танцювальному 

стилі з високим емоційним ефектом і під впливом ритму утримують аеробіку на 

перших місцях рейтингу серед інших видів фізкультурно-оздоровчої 

діяльності [10]. 

Оздоровчу аеробіку відрізняє емоційна насиченість занять, простота і 

варіативність застосовуваних засобів, можливість контролю і самоконтролю 

стану здоров’я тих, хто займається, музикальність, пластичність і танцювальність 

виконуваних вправ. У своїй єдності компоненти аеробіки можуть забезпечити 

досягнення соціально значущих результатів: здоров’я, фізичного розвитку, 

культури рухів, естетики фізичного іміджу; зберегти і розвинути індивідуальні 

риси характеру [13]. 

Циклічні рухи аеробної активності: ходьба, біг, плавання, ходьба на лижах, 

їзда на велосипеді, розроблені К. Купером, аеробні танці, вправи на 

кардіотренажерах, є основою побудови наведених напрямків.  

Широко відомими вправами є ходьба та оздоровчий біг. Їхніми перевагами 

є доступність, ефективність, всебічність розвитку. Особливо важливими ці 

вправи є для людей з надмірною масою тіла, похилого віку та для тих, хто має 

низький рівень фізичного стану. Також катання на роликових ковзанах викликає 

гарні емоції та ефективно впливає на розвиток аеробних спроможностей, і до того 

ж цей вид спорту включає до роботи такі групи м'язів, які складно розвивати за 

допомогою інших вправ. 

Спінінг та сайклінг набули популярності, як оздоровчі заняття у фітнес-

клубах. Використовуються спеціальні велотренажери, котрі імітують основні 

елементи рухової діяльності професійного спортсмена. Це дозволяє разом із 

головним видом тренувальної роботи – педалюванням – виконувати інші вправи 

для м'язів плечового пояса і тулуба, що сприяє розвитку статичної та динамічної 

витривалості, здатності швидко переключатися між вправами [7].  

Окрім аеробних вправ, до занять включають велику кількість вправ, 

спрямованих на розвиток сили і силової витривалості різних груп м'язів, на 

корекцію фігури, а також на розвиток гнучкості, прикладом є: степ-, памп-, слайд- 

та фітбол-аеробіка, роуп-скіппінг і танцювальна аеробіка. 

- Головним «тренажером» є платформа висотою 10-30 см. Завдяки своїй 

доступності, зрозумілості, ефективності та емоційності степ-аеробіка широко 

використовується у заняттях з людьми різного віку та рівня фізичної 

підготовленості. Усього у степ-аеробіці використовується до 250 способів 

піднімання на платформу, об’єднаних у річні варіанти та комбінації. 

- Памп-аеробіка - напрям танцювальної аеробіки з використанням 

спортивних снарядів (перекладини, міні-штанги, гантелі).   
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- Слайд-аеробіка являє собою програму різнобічної фізичної підготовки на 

основі бокових рухів ніг. Вправи слайд-аеробіки підвищують силу і координацію 

м'язів нижні кінцівок, розвивають витривалість, є ефективним засобом регуляції 

маси тіла. 

Аеробіка являє собою комплекс різноманітних рухів і статичних з опорою 

на спеціальний м'яч з повітряним наповненням.  

Танцювальна аеробіка (хіп-хоп, аероданс, салса, латина, сіті-джсм, афро 

бік, рок-н-рол та ін.) заснована на однойменних музичних і танцювальних стилях, 

логічно й послідовно поєднаних з елементами сучасної хореографії та естради, а 

також із вправами спортивного характеру [7]. 

Аналізуючи завдання фізичної культури, зміцнювання опорно-рухового 

апарату, формування гарної постави, нормалізація розвитку внутрішніх органів, 

покращення діяльності центральної нервової системи та загартовування 

імунітету, які повинні вирішуватись у процесі виховання сучасної молоді, можна 

зробити висновок, що діяльність, спрямована на оздоровлення тіла та духу є 

ключовим моментом усього процесу. 

Заняття фізичними вправами активізують діяльність усіх органів і систем, 

підвищують здатність організму до мобілізації функціональних можливостей 

людини. Оздоровча аеробіка впливає на всі системи організму людини – 

кровообігу, респіраторну, опорно-руховий апарат [4,11]. 

Під час аеробного тренування від активних м’язів, суглобів та зв’язок у 

центральну нервову систему, зокрема в кору головного мозку, поступає велика 

кількість сигналів. Відбувається прискорення серцевої діяльності і дихання, 

підвищується артеріальний тиск, посилюється обмін речовин, збільшується 

швидкість току по кровоносних судинах. Регулярні заняття оздоровчою 

аеробікою підвищують рухливість грудної клітки й діафрагми.  

Таким чином, із зростанням рівня тренованості потреба міокарду в кисні 

знижується як в стані спокою, так і при субмаксимальному навантаженні, що 

свідчить про економізацію серцевої діяльності і підвищенні резервних 

можливостей апарату кровообігу при м’язовій діяльності [4]. 

Аеробні вправи несуть в собі величезну кількість переваг, як фізичних, так 

і емоційних. Можна виділити наступні переваги: відбувається зміцнення 

серцевого м'яза, помітно підвищується ефективність її діяльності, також 

відбувається зменшення частоти пульсу в стані спокою, помітно поліпшується 

кровообіг, кров'яний тиск при цьому, навпаки, знижується, дихальні і скелетні 

м'язи зміцнюються. Відбувається розвиток витривалості. Йдуть зайві кілограми. 

Після декількох тижнів регулярних тренувань можна помітити, що настрій більш 

життєрадісний. Відповідно, аеробні вправи допомагають позбавитися від 

депресій. За допомогою них можна поліпшити якість свого сну. Він буде більш 

здоровим, більш глибоким. Це, в свою чергу, призводить до більш швидкому і 

якісному відновленню організму після тренувань [15].   
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Заняття аеробікою знижують ризик серцево-судинних захворювань. 

Людина, що займається аеробними вправами тренує серцевий м’яз. Під час 

виконання вправ активізуються майже всі скелетні м'язи, у них розширюється 

капілярна сітка, пришвидшується кровообіг [4]. 

Нині особливо важливим є значення аеробіки у виховному процесі 

професійної освіти майбутніх спеціалістів фізкультурно-оздоровчого напрямку. 

Особливе значення грає спеціалізована підготовка фахівців фізичної культури з 

рисами оздоровчої аеробіки, яка необхідна для розвитку та збереження здоров’я 

кожного індивіда. Актуальність виховання професійності спеціалістів цієї сфери 

діяльності вимагає підвищення рівня не тільки теоретичних знань, практичних 

вмінь, навичок, методик, а також досконалої підготовки майбутніх фахівців до 

творчої діяльності, до самонавчання та самовдосконалення [11]. 

Компетенція фахівців фізичного виховання має велике значення, як 

зазначено у вимогах фахівець з фізичного виховання повинен мати наступні 

професійні здібності: 

• спеціалізовані педагогічні здібності; 

• мотивацію до роботи на своєму робочому місці; 

• гарний особистий фізичний стан, який дозволить виконувати фізичні вправи та 

рухові завдання разом з учнями та студентами; 

• високий рівень педагогічної та професійно-спрямованої освіти; 

• зовнішні риси та внутрішні якості, що викликають симпатію оточуючих; 

• типологічні риси: сила, рухливість і врівноваженість нервових та психологічних 

процесів [6,8]. 

Зазначені вище риси є невід'ємними у становленні та роботі сучасних і 

майбутніх спеціалістів. Аеробіка ж пропонує вдосконалення методів фізичної 

культури шляхом розвитку цих якостей. 

Як зазначає Н. Кузьміна: професійна компетентність викладачів фізичного 

виховання, яка є складовою професіоналізму, у свою чергу має три підрозділи: 

спеціальна компетентність у галузі дисципліни, що викладається; методична 

компетентність (способи формування знань, умінь в учнів); соціально-

психологічна компетентність (спілкування); диференційно-психологічна 

(мотиви, здібності); аутопсихологічна компетентність (визначаються переваги та 

недоліки власної діяльності) [6].  

Саме спеціальна та методична компетенція оновлюється через інноваційні 

методи та новітні методи проведення занять фізичного виховання. Тобто 

програма фізичного виховання завжди повинна мати як основні методи, ґрунт 

виховання фізичної культури студентів, так і сучасні популярні технології 

спеціальності.  

Потреба організму в руховій активності індивідуальна і залежить від 

різноманітних факторів: фізіологічних, біологічних, соціальних. Рухова 

активність має велике значення у житті людини, аеробна ж фітнес-програма в 
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системі фізичного виховання активізують діяльність усіх органів і систем, 

підвищують здатність організму до мобілізації функціональних можливостей і 

більш економної м’язової діяльності [9]. 

Зміни в системі викладання фізичного виховання за допомогою додавання 

до загальної програми вправ аеробіки, забезпечить покращення здоров’я та 

фізичного стану як студентів, так і фахівців-викладачів з фізичного виховання. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Питання критичної 

межі стану здоров’я населення, не ефективності професійно-педагогічної 

діяльності майбутніх спеціалістів з фізичного виховання та відсутності 

кваліфікованих кадрів треба подолати засобами впровадження інноваційно-

модернізованих технологій у загальноосвітню систему фізичної культури та 

спорту України. Однією з сучасних технологій є проведення занять з елементами 

аеробіки. Такий принцип фізичного навантаження у вищих навчальних закладах 

є цікавим для студентів та перспективним для майбутніх фахівців фізичного 

виховання.  

Модернізація сучасної системи засобами аеробіки має переваги, 

різноманітні за сферою впливу: залучає студентів до занять фізичною культурою 

та спортом, має оздоровчий ефект для населення та, головне, підвищує 

компетентність майбутніх фахівців засобами покращення стандартних аспектів 

фізичного виховання 

Тож, ураховуючи проведенні дослідження, ми підтверджуємо особливу 

потребу у вдосконаленні сучасної системи фізичного виховання засобами 

підвищення компетентності майбутніх фахівців засобами аеробіки. 
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Постановка питання у загальному вигляді та її актуальність. Для 

ефективної модернізації педагогічної освіти в українських ЗВО, зокрема 

підготовки вчителів фізичного виховання, відповідно до завдань, пов’язаних із 

виконанням Болонської конвенції, необхідно достатньо повно та цілісно уявляти 

структуру й організаційні особливості вищої освіти розвинених європейських та 

інших розвинених країн, у тому числі основні напрями вдосконалення підготовки 

педагогічних кадрів [1]. 

Останнім часом уряди країн здійснюють заходи щодо пропаганди фізичної 

культури, затверджують національні програми популяризації фізичного 

виховання; більшість країн на всіх ступенях загальної освіти (молодша, середня 

і старша школи) вимагають від учнів обов’язкового відвідування уроків 

фізичного виховання [4]. 

Вивчення прогресивного в підготовці кадрів фізичної культури і спорту за 

кордоном, критичне осмислення його та втілення в українську систему освіти 

доцільно за такими напрямами: 1) вимоги до обсягу та рівня підготовки фахівців; 

2) напрями науково-освітньої діяльності ЗВО; 3) якість і продуктивність 

освітньо- виховної роботи викладачів; 4) організаційно-педагогічні умови й 

ефективність навчальної діяльності студентів. У кожному з цих аспектів і 

складників функціонування вищої школи в багатьох країнах накопичено певний 

передовий досвід, кращі напрацювання якого після ретельного вивчення варто 

втілювати в підготовку вчителів фізичного виховання у процесі вдосконалення 

української вищої школи галузі ФКіС. 

Головна мета дослідження проаналізувати підготовку фахівців з фізичного 

виховання і спорту закордоном, зокрема у Сполучених Штатах Америки. 

Виклад основного матеріалу. Ряд фахівців [2; 3; 4; 6; 225; 12] вивчали 

літературні джерела, нормативні документи, аналізували проблеми професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в зарубіжних країнах. 

Наступні дослідження [8; 9; 10; 11] дозволили визначити структуру професійної 

підготовки фахівців галузі ФКіС, виявити пріоритетні напрями, цілі, завдання, 

соціальну значущість фізичного виховання молоді в країнах з розвинутими 

освітніми системами. 

Аналіз проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в міжнародному ракурсі свідчить про те, що до структури 

професійної підготовки фахівців належать: факультети фізичного виховання 

класичних університетів, інститути фізичної культури, спортивні академії, 

факультети фізичного виховання в педагогічних коледжах, курси для 

інструкторів масової фізичної культури при університетах [5]. Безперечно, в 

різних країнах вироблені своєрідні підходи до підготовки педагогічних 

працівників галузі ФКіС, котрі багато в чому залежать від традицій, особливостей 

і тенденцій педагогічної освіти в кожній освітній системі.   
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Підготовку вчителів фізичного виховання у Сполучених Штатах Америки 

розглянемо найбільш детально в широкій площині освіти фахівців фізичної 

культури і спорту у ЗВО. 

Відомий автор [18] вказує, що нині у США відбувається переосмислення 

самого понять фізичної культури і спорту, їх концепції, їх статусу та значення в 

житті суспільства. Далі автор визначає, що продовжується процес диверсифікації 

напрямів, профілів і спеціалізації фізичного виховання, який приходить на зміну 

іншій тенденції – універсалізації. 

Зазначимо, що піднесення масового спорту в США актуалізує серйозні зміни 

в підготовці фахівців з масової фізичної культури і спорту. Відбувається 

переорієнтація вищої освіти США з випуску викладачів фізичного виховання на 

підготовку фахівців, затребуваних на ринку праці. Це, передусім, фахівці для 

роботи із людьми з особливими потребами (неповносправними), фахівці зі 

спортивної гігієни і спортивного відпочинку. Доволі популярним є навчання 

фахівців із фізичного виховання неповносправних, оскільки вони навчаються за 

рахунок держави (Державний Закон США 94-142, 1975) [19]. 

У структурі педагогічної освіти CША виділяються вищі навчальні заклади 

різних рівнів: університети (4–5 років), педагогічні коледжі (4–5 років), коледжі 

вільних мистецтв (4 роки), коледжі, де готують учителів початкової школи (2 

роки). Серед найбільш відомих університетів, що готують педагогічні кадри, в 

тому числі з фізичного виховання – Болл університет (штат Індіана), Північний 

Іллінойский університет (штат Іллінойс), Мічиганський університет (штат 

Мічиган), університет у Філадельфії (штат Пенсільванія). Основна частина 

майбутніх учителів навчаються чотири роки (70 %), менше третини – п’ять років, 

ще деякі – два роки. 

При чотирьох-п’ятирічній підготовці перші два роки занять присвячені 

вивченню предметів загальноосвітнього циклу, де значне місце займають 

гуманітарні дисципліни. При цьому передбачено сполучення обов’язкових і 

елективних курсів. Значне місце в програмі підготовки посідають психолого-

педагогічні дисципліни. У системі знань, якими мають оволодіти майбутні 

вчителі, виділяються як загальні, так і спеціальні знання (наприклад, методи 

наукового дослідження), поведінкові науки (теорія поведінки: ідеальна, 

нормальна й аномальна) [13; 16; 17]. 

Важлива частина педагогічної освіти США – практика та стажування. В 

університетах на педагогічну практику відводиться 14 тижнів. У педагогічних 

коледжах практика передбачена на всіх курсах. У програму педагогічної 

практики входить спостереження навчально-виховного процесу, аналіз 

проведених уроків, самостійне проведення уроків у школі (від одного до серії). 

Після закінчення навчального закладу випускникам слід для завершення освіти 

пройти річне стажування за місцем роботи [13].   
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Професійна підготовка викладачів (учителів) фізичного виховання у США 

здійснюється за різними програмами. Спеціалізована програма підготовки 

майбутніх учителів фізичного виховання (Physical Education Teacher Education – 

PETE). Одержання ступеня бакалавра в галузі фізичної культури і спорту 

передбачає два типи підготовки: для роботи в громадських місцях та для 

викладання фізичного виховання в системі державних шкіл. 

Для того, щоб бути сертифікованими в галузі фізичного виховання (К-12 – 

охорона здоров’я та фітнес), учителі мають додатково пройти навчання за 

програмою підготовки викладача – бакалавра освіти (Bachelor of Education, B.Ed) 

у галузі фізичного виховання. Студенти, які обирають подвійну програму 

сертифікації в галузі охорони здоров’я та фізичного виховання, мають виконати 

всі роботи з курсу фізичного виховання, а також додаткові курсові роботи. Вони 

спеціалізуються як тренери, вчителі або фахівці з адаптивної фізичної культури 

й одержують подвійний диплом [7]. 

Професійна підготовка фахівців галузі ФКіС у США суттєво змінилася 

останніми роками. Значна увага приділяється самостійній підготовці студентів; 

збільшився обсяг загальноспортивних дисциплін у програмі навчання; 

педагогічна практика студентів (у початковій і середній школі) вважається 

однією з найважливіших ланок навчання. Майбутні викладачі фізичного 

виховання проходять обов’язкові курси із загальнопедагогічних дисциплін; 

основ освіти, психології освіти, концепцій, методів і методичних прийомів, що 

застосовуються в освіті; використання засобів масової інформації. Багато 

навчальних закладів упровадили обов’язкові курси «Відносини людей у 

колективі» та «Відносини людей у суспільстві». Серед обов’язкових дисциплін 

також насичений курс з інформаційно-комунікаційних технологій. Кожний 

студент неодмінно проходить педагогічну практику зі своєї спеціалізації. Для 

одержання сертифікату необхідно прослухати відповідні курси, а також курси з 

принципів оцінювання успішності, організації діяльності та складання 

навчальних програм. 

Підготовка тренерів із видів спорту в США. Майбутні тренери, як правило, 

закінчують 4-річний курс навчання, що охоплює біологію, фізику, психологію, 

техніку тренування, першу медичну допомогу, принципи правильного 

харчування тощо. Обсяг практичної роботи майбутнього тренера не менше 600 

год. Студенти також одержують підготовку із запобігання травматизму та 

реабілітації спортсменів. Підготовка тренерів високої кваліфікації здійснюється 

в Американському Інституті спортивних тренерів (Institute for Sport Coaching), 

що об’єднує понад 110 регіональних і національних спортивних організацій, 

котрі відповідають вимогам національних стандартів і беруть участь у 

оптимізації творчого потенціалу тренерів високої кваліфікації та розробленні 

відповідних програм. Майбутні тренери вивчають такі дисципліни: «Філософія 

та етика», «Безпека та попередження травматизму», «Оптимізація фізичних 
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кондицій», «Ріст і розвиток», «Навчання та комунікація», «Спортивні навички і 

тактика», «Організація та управління», «Тестування і контроль». 

Важливе значення надається розвитку креативності студентів, під котрою 

розуміють комплекс інтелектуальних і особистісних особливостей людини, які 

сприяють самостійному висуненню проблем і нестандартному їх вирішенню 

шляхом генерування нових ідей. Розвиток особистості тренера, на думку 

експертів Національної асоціації, має проходити на таких рівнях: ресурсному, 

фізичному, особистісному, міжособистісному, професійному, інтелектуальному 

та духовному [14; 15]. Тренер високої кваліфікації повинен орієнтуватися в 

питаннях спортивної медицини – мати уявлення про взаємозв’язок рухової 

активності з рівнем фізичного розвитку та здоров’ям людини. Йому необхідно 

також знати основні прийоми тестування й оцінювання фізичних кондицій, 

методики визначення кисневого споживання, максимальної потужності м’язової 

роботи, максимальної фізичної працездатності (за Торнналом), анаеробні тести 

тощо. Поряд із підготовкою тренерів високої кваліфікації в США здійснюється 

так звана інтенсивна (прискорена) підготовка інструкторів, ініціатором якої був 

Р. Мартінес. Мета підготовки тренерів-інструкторів полягає в наданні їм 

початкових знань у галузі ФКіС, а також формуванні установок, згідно з якими 

головним критерієм спортивної діяльності для вихованця є спортивний 

результат, а для наставника – участь у тренувальній діяльності. Ознайомлення з 

практикою інтенсивної підготовки тренерів-інструкторів у США показує, що 

вона має деякі особливості організаційного, змістового та методичного 

характеру. Виходячи зі змісту програм, підготовка тренерів-інструкторів має, 

переважно, утилітарний характер, який передбачає ґрунтовну теоретичну та 

практичну підготовку. Прагматична спрямованість, а також супутні їм 

технократизм, неврахування потреб всебічного розвитку особистості є 

специфічною рисою американської системи професійної освіти і підготовки 

фахівців усіх галузей. 

Підготовка фахівців із фізичних вправ. За цим напрямом навчаються 

студенти, які планують спеціалізуватися в лікувальній фізкультурі або 

профілактиці захворювань. До обов’язкових дисциплін для фахівців цієї 

спеціалізації належать: загальнопедагогічні, загальноспортивні дисципліни, а 

також курси з математики, хімії, основ інформатики, рекреації на виробництві, 

медичних аспектів спорту, психології та соціології. Альтернативні курси можуть 

бути обрані студентом із суміжних галузей (соціологія життєвого циклу, 

принципи рухової модифікації). 

Підготовка організаторів спорту, які працюватимуть організаторами 

масової оздоровчої роботи в клубах, парках, майданчиках тощо. На відміну від 

попереднього напряму, в їхній підготовці домінуюча увага приділяється 

організаційному аспекту, хоча програми частково співпадають. Майбутні  
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фахівці вивчають ті самі базові курси, а також основи інформатики, бізнес і 

рекламу, рекреацію та форми проведення вільного часу на свіжому повітрі, 

соціологію та психологію. Студенти також проходять практикум із фізичних 

вправ і спорту. 

Фахівець із гігієни. Програми підготовки розраховані на фахівців з гігієни 

широкого профілю і передбачають такі курси як «Хвороби людини, причини і 

попередження», «Гігієна окремих груп і суспільства в цілому», «Перша медична 

допомога», «Охорона навколишнього середовища», «Гігієна на робочому місці», 

«Шкідливість застосування наркотиків». Окрім цього студенти мають виконати 

польове дослідження з гігієни. 

Фахівець з ритміки і танців. Ритміка пропонується як основна або друга 

спеціальність у багатьох університетах. Випускники одержують ступінь 

бакалавра наук або бакалавра мистецтв. Їх навчають хореографії, сучасним і 

бальним танцям тощо. Професійна підготовка охоплює: курси ритміки, техніки 

танцю, композиції, методики навчання, театрального мистецтва та ін. Студенти 

мають презентувати свою роботу в хореографічній композиції. Окрім шкіл і 

коледжів, випускники працюють у театрах, студіях, оздоровчих центрах, літніх 

таборах, лікарнях. 

Висновки.  

1. В Сполучених Штатах Америки у зв’язку з переважанням прагматичного 

і раціоналістичного підходів у підготовці вчителів фізичного виховання у ЗВО 

більше уваги приділяється практичним знанням, умінням і навичкам. 

2. У вітчизняній системі навчання майбутніх вчителів фізичного виховання 

надмірна увага приділяється спортивно-спеціалізованій підготовці, майже удвічі 

більше обсягу часу порівняно зі США. 

3. В українських ЗВО на психолого-педагогічні дисципліни витрачається у 

2,5 рази менше, а педагогічній практиці приділяється у три рази менше часу 

порівняно зі США. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы современного обучения 

специалистов по физическому воспитанию и обоснована необходимость 

применения инновационных технологий в воспитательном процессе студентов. 

Проведен анализ научно-методической литературы по профессиональной 

подготовке специалистов по физической культуре и выявлено положительное  
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влияние современных инновационных ментальных программ по фитнесу не 

только на физическое, но и психическое состояние здоровья студентов. 

Сформирована структура профессиональной компетентности учителя по 

физическому воспитанию и спорту, отражающий различные аспекты и функции 

его профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: активность, пророфесийна компетентность, подготовка, 

йога, фитнес, состояние, ментальные практики, влияние, организм, воспитание, 

ум, цель, активность, гармония, стретчинг. 

 

Анотація: У статті розглянуто проблеми сучасного навчання фахівців з 

фізичного виховання та обґрунтовано необхідність застосування інноваційних 

технологій у виховальному процесі студентів. Проведено аналіз науково–

методичної літератури з професійної підготовки фахівців з фізичного виховання 

та виявлено позитивний вплив сучасних інноваційних ментальних програм з 

фітнесу не лише на фізичний, а й психічний стан здоров’я студентів.  

Сформовано структуру професійної компетентності вчителя з фізичного 

виховання і спорту, що відображає різні аспекти та функції його професійної 

діяльності. 

Ключові слова: активність, професійна компетентність, підготовка, йога, 

фітнес, стан, ментальні практики, вплив, організм, виховання, розум, мета, 

активність, гармонія, стретчінг. 

 

Summary: In the article the problems of modern training of specialists in physical 

education are considered and the necessity of application of innovative technologies in 

the educational process of students is substantiated. An analysis of scientific and 

methodological literature on the professional training of specialists in physical 

education was conducted and the positive impact of modern innovative mental fitness 

programs on not only the physical but also the mental health of students was revealed. 

The structure of professional competence of the teacher of physical education and 

sport is formed, which reflects the different aspects and functions of his professional 

activity. 

Keywords: activity, professional competence, training, yoga, fitness, condition, 

mental practices, influence, organism, education, mind, purpose, activity, harmony, 

stretching. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та актуальність теми: Через 

погіршення здоров'я сучасного суспільства зростає потреба у кваліфікованих 

фахівців з фізичного виховання і спорті. Перед університетами покладено 

завдання модернізації навчального процесу фізичного виховання,   
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необхідність впровадження інноваційних технологій у навчальний процес на 

прохання суспільства, підвищити компетентність. 

Аналіз наукових досліджень і публікацій: Актуальні питанні підвищення 

професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичного виховання були 

предметом досліджень: Хоменко С.В., Фирсин С.А., Тіняков А. 

Мета дослідження: Основна мета статті – впровадження інноваційних 

технологій з ментального фітнесу в традиційну систему фізичного виховання для 

підвищення рівня професійної підготовки, як показника професійної 

компетентності майбутніх фахівців з фізичного виховання. 

Завдання дослідження:Узагальнення даних літературних джерел, що 

стосується питання підвищення професійної компетентності майбутніх фахівців 

з фізичного виховання із застосуванням інноваційних технологій з ментальних 

програм з фітнесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження: Заняття фізичною культурою 

для студентів – це спосіб отримати фізичну активність та розвинути свої фізичні 

якості, як показує практика, хоча традиційні заняття можуть забезпечити повну 

фізичну підготовку для студентів, але такі заняття стають монотонними та не 

мотивують студентів. Через це активність студентів зникає і можна побачити 

тенденцію пропусків занять з фізичної культури. Тобто перед вчителем стає 

проблема мотивації студентів та підвищення рівня професійної компетентності 

із застосуванням інноваційних технологій . 

Впровадження нових методик, інновацій стає актуальним та викликає 

інтерес учнів. Нетрадиційні види спорту в навчальній практиці слід віднести до 

нових методів. Це першорядне значення – пошук шляхів оздоровлення та 

підвищення фізичної працездатності, підвищення функціональних можливостей 

організму та адаптація до підготовки майбутніх висококваліфікованих фахівців. 

Фітнес це напрям фізичної культури, який спрямований на вдосконалення 

загального стану людського організму, його тренування та здатність протистояти 

негативним впливам навколишнього середовища за допомогою простих і 

складних вправ, допомагає корегувати форми тіла та ваги. 

Ментальний фітнес – це спокійна, гармонійна вправа, в якій зміцнюються та 

стабілізуються найглибші м’язові шари. Заняття включають розтягнення, 

врівноваження, дихання та розслаблення. Ментальний фітнес позначає практики 

оздоровлення, які складаються з трьох складових: тіло, дух, розум . Усі ці 

складові розвиваються та покращуються під час занять йогою. 

Тренування з ментального фітнесу розвиває гнучкість суглобів, хребта, 

формує красиву поставу. зміцнення здоров’я, підвищення життєвого тонусу, 

зростання загальної та спеціальної працездатності, виховання фізичних якостей, 

формування постави та корекція вад статури, профілактика патологічних станів 

та профзахворювань, виховання естетичних навичок, психопрофілактика, 
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психокорекція, набуття життєвої енергії, бадьорості, життєрадісного настрою, 

протидії та опору стресам.  

Ментальний фітнес – один з найбезпечніших видів тренувань. Жодна інша 

вправа не надає настільки щадного впливу на організм і одночасно зміцнює його. 

Існує багато видів ментального фітнесу, до них відносяться: йога, китайська 

гімнастика ушу і її різновиди, європеїзовані програми Пілатеса, Фельденкрайза, 

Лобаня, Александера, Калан Пінкні (каланетика) і ін., В яких широко 

застосовуються принципи східних оздоровчих систем. Для проведення заняття з 

йоги, китайської гімнастики, методу Пілатеса і ін. Потрібна висока 

компетентність фахівців, знання техніки виконання вправ, методики навчання, 

володіння методами регуляції психоемоційного стану людини. 

Йога це давнє вчення, яке має на меті досягти внутрішньої рівноваги 

людини. Без сумніву, йога ніжно і гармонійно впливає на зміцнення і підтримку 

здоров’я і краси тіла. Але, насамперед, вона спрямована на досягнення особливої 

внутрішньої гармонії, а також гармонії з усім світом. Йога працює не тільки з 

тілом, але і з розумом, допомагаючи боротися зі стресом, різними нервовими 

напруженнями і перевантаженнями, які часто викликаються необхідністю 

вирішувати відразу багато проблем, включаючи повсякденні проблеми. 

Розглянемо основні та популярні види Body & Mind (Розумне тіло). 

Пілатес (пілатес) – система, розроблена Джозефом Пілатесом. Принципи 

пілатесу орієнтовані на контроль дихання та усвідомлену роботу над тілом. 

Статичні та динамічні вправи виконуються повільно. Ця практика показана для 

загального вдосконалення та зміцнення всіх груп м’язів. 

Фітнес-йога - це сучасний і дуже популярний вид фітнесу, який поєднує в 

собі основи фітнесу та класичної хатха-йоги. З хатха-йоги взято виконання поз-

асан, віньясана - руху тіла, синхронізовані з диханням і дихальні вправи, які 

називаються пранаямой. 

Фітнес-йога - це баланс між тілом і розумом, можливість знайти відмінну 

фізичну форму, розвинути концентрацію, уникнути травм, поліпшити душевний 

стан, підвищити свою самооцінку, підвищити опірність стресам. Після 

регулярних занять йогою організм людини покращує свій стан. А саме: дихання 

здатне оздоровити серцево–судинну систему, а також підвищити опірність 

вірусам та інфекціям, нормалізується режим сну, що підвищує уважність і 

працездатність, починає покращувати свою роботу ендокринна система [2] 

Каланетика (каланетика) – складні, статичні фізичні вправи для роботи на 

м’язовій тканині. Глибоке вивчення всіх груп м’язів досягається дихальними 

техніками в поєднанні зі статичними вправами на розтяжку. Програма отримала 

свою назву від розробника Kalana Pink. Рекомендується створити струнку і 

обтягуючу фігуру, поліпшити поставу, поліпшити обмін речовин і сприяти 

нарощуванню м’язів. 
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Стретчинг – особливий вид фітнесу, спрямований на повільну, планомірну 

розтяжку зв'язок та м'язів рук, спини, ніг. Він ефективно працює над 

підтриманням їх еластичності і гнучкості. А ще стретчинг дозволяє вкрай швидко 

повернути форму в'ялим і давно не працювали м'язів.  

У заключній частині уроку вправи на розтяжку були використані як засіб 

психофізичної саморегуляції в стані нервово–м’язової релаксації та відновлення. 

Релаксацію проводили на тлі спокійної, спокійної музики. 

Релаксація – глибоке розслаблення м’язів, що супроводжується усуненням 

психологічного напруження. Переваги систематичних сеансів релаксації визнані 

сучасною психотерапією. Релаксація також є основою новітніх 

психотерапевтичних методик. Мета повного розслаблення – максимально 

заспокоїти нервову систему, щоб позбутися психічного та фізичного 

напруження. 

Нова освітня парадигма вимагає, щоб фахівець опанував не лише основні 

знання та професійні навички свого профілю, а й досвід науково-дослідної та 

творчої діяльності, досвід соціальної та оціночної діяльності. Дійсно, фахівець 

повинен бути компетентним та конкурентоспроможним. 

Термін "компетентність" відноситься до відповідність реальної та 

необхідної професійної особистості мірі присвоєння людиною змісту 

компетенції, тобто перш за все показник якості. 

Для досягнення цих цілей необхідно знайти шляхи та засоби їх вирішення, 

що вимагає вироблення критеріїв та рівнів формування навичок. 

Необхідно мати здатність формувати мотивацію до занять фітнесом, 

розробляти перспективні, оперативні плани і програми конкретних занять в сфері 

масового спорту; використовувати в процесі тренерської діяльності засоби і 

методи профілактики травматизму і захворювань, організовувати 

відновлювальні заходи з урахуванням віку і статі займаються; удосконалювати 

індивідуальне спортивну майстерність в процесі тренувальних занять, 

володінням технікою рухів; здійснювати самоконтроль, оцінювати процес і 

результати тренерської діяльності, зберігати і підтримувати спортивну форму. 

Професійна компетентність з фітнесу є багатокомпонентне і багатогранне 

явище, яке в узагальненому вигляді включає в себе соціальну, організаторську, 

комунікативну, рефлексивно-рухову, самоосвітню складові, які передбачають в 

свою чергу наявність ціннісних орієнтацій, знань, умінь і досвіду спортивно-

педагогічної діяльності. 

Висновки: Процес фізичного виховання, який базується на старих 

концептуальних принципах, коли вирішуються завдання з переважно руховим 

характером і приділяється недостатня увага розвитку духовної сфери людини, не 

може принести позитивних результатів у формуванні культури тіла та
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здоров'я студентів Розчаровує те, що студенти втрачають інтерес до занять 

фізичними вправами, головним чином через відсутність занять по інтересам. Для 

підготовки майбутніх фахівців слід використовувати інновації у навчальній базі. 

Основними видами інноваційних технологій, що виникають у педагогічній 

галузі, є: впровадження, інженерія, консультування та навчання, забезпечення 

навчання інновацій персоналу. Розвиток освіти також дозволяє нам вижити і 

розвиватися в умовах зростаючої динаміки соціальних змін. 

 Практика використання розумових програм допомагає підтримувати 

здоровість учнів та підтримувати всі функції організму в активному стані. 

Психічні програми призводять до покращення здоров'я, якщо організм людини 

функціонує таким чином, що забезпечує повне та гарне фізичне та психічне 

самопочуття. 
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pedagogical system and theoretical understanding of pedagogical training of teachers 
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Key words: physical education, vocational training, physical education and sports. 

 

Постановка питання у загальному вигляді та її актуальність. Зростання 

ролі фізичної культури і спорту, конкретизація завдань, що стоять перед 

фізкультурним рухом, наполегливо вимагають удосконалення організаційної 

структури управління розвитком фізичного виховання на основі наукового 

підходу та цілеспрямованого використання законів соціального й економічного 

розвитку суспільства, специфічних закономірностей фізичної культури [8]. 

Питанням розвитку фахівця цієї галузі присвячені дослідження В. Платонова [16] 

та ін., які торкаються різних аспектів підготовки студентів. Проблеми змісту 

освіти галузі ФКіС досліджені у працях А. Барабанова [1], Ж. Холодова [19] та 

ін. Питання формування педагогічних здібностей у галузі ФКіС вивчали Н. 

Латишева [10], А. Міхєєв [14] та ін., що відображають у своїх працях науково 

обґрунтовані засоби і методи підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і 

спорту. Проте, цілісної системи за найбільш важливих напрямів наукових 



329 

 

досліджень у галузі фізкультурно-педагогічної освіти в Україні до нинішнього 

часу не має. 

У зв’язку з цим виникає необхідність розгляду історичних напрямів 

становлення педагогічної системи та теоретичного осмислення формування 

педагогічної майстерності викладачів фізичної культури у часі. 

Головна мета дослідження. Проаналізувати історію формування 

педагогічної системи професійної підготовки викладачів фізичного виховання в 

світі та становлення в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Виникнення наукового аналізу фізичного 

виховання та фізичної культури відносять до другої половини XVIII – першої 

половини XIX ст. Саме в цей період в Європі бурхливо починає розвиватися 

гімнастичний рух. У розвиток теорії фізичної культури і підготовки вчителів 

фізичного виховання значний внесок зробили українські педагоги і просвітителі 

(М. Демков, О. Духнович, П. Франко, І. Ставровський, П. Юркевич та ін.). 

На початку XX ст. в Галичині створена концепція тіловиховання 

І. Боберського. Зміст його концепції полягав у тренуванні тіла, вихованні 

фізичних якостей і духовної сили кожної особистості та всієї нації.  

На території Правобережної України термін «фізична культура» увів 

С. Зенченко в 1910 р., який розглядав це поняття як сукупність фізичного 

виховання, фізичного розвитку та фізичної освіти. 

У подальшому видатний учений П. Лесгафт розробив власну систему 

фізичної освіти. Розглядаючи її з позицій анатомії, фізіології, педагогіки і 

психології, вчений одним із перших у світі висунув фізичне виховання в один ряд 

з іншими навчальними предметами. Найбільша заслуга П. Лесгафта полягає в 

тому, що він науково обґрунтував нерозривний, органічний зв’язок фізичного 

виховання з розумовим, моральним і естетичним, вказав на необхідність 

поєднання методів пояснення і демонстрації [11]. 

Як свідчать наукові дослідження, навчання фахівців фізичної культури і 

спорту на початку ХХ ст. зосереджувалося, переважно, на вивченні медико-

біологічних дисциплін [12]. Ця тенденція почала змінюватися лише у 20 – 30 рр. 

ХХ ст., коли П. Блонський, С. Шацький та ін. розробили основи нової системи 

педагогічної освіти, що поєднує теоретичну та практичну підготовку студентів 

[3]. Виникає навчальна дисципліна «фізична культура», створюються 

спеціалізовані кафедри, факультети, навчальні заклади. 

У 1925 р. видано посібник Г. Дюперрона «Теорія фізичної культури», в 

якому була здійснена спроба інтегрувати різноманітні фізіологічні, анатомічні, 

педагогічні дані про фізичне виховання в межах однієї комплексної дисципліни 

[6].  

У 40 – 50 рр. минулого століття розвиток педагогічної науки був 

спрямований на визначення змісту педагогічної творчості, пошук кращого 

педагогічного досвіду. Основний зміст тогочасних педагогічних досліджень
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полягає в тому, що мотиви, здібності та якості вчителя формуються і виявляються 

під час освітньої практики [4]. Активні дослідження педагогічної діяльності 

вчителя фізичного виховання розпочались на початку 60 - х рр. ХХ ст. У 

виконаних емпіричних і діагностичних розробках зосереджувалася увага на 

аналізі суспільних і дидактичних явищ [3; 5; 9]. Важливими для навчання 

вчителів фізичного виховання є праці В. Сухомлинського [17], в яких 

акцентується увага на єдності професійних, моральних і фізичних якостей 

педагога. Крім того, науковці та практики того часу розробляли вимоги до 

фахівця фізичного виховання, однак дослідження були, переважно, описового 

характеру [2]. 

Загалом, у вищій фізкультурно-педагогічній освіті радянського періоду 

послідовно реалізовувалися, змінюючи одна іншу, різні тенденції. До середини 

60 - х рр. ХХ ст. у професійній підготовці переважали медико-біологічні науки. 

Згодом на перший план вийшли теорія фізичного виховання і психологія спорту. 

У 80 - ті рр., що характеризувалися інтенсивним розвитком науково-

педагогічних шкіл, зокрема створенням різноманітних методик, дослідженням 

навчального процесу, де предметом вивчення стає навчальний процес у ЗВО 

галузі ФКіС (формування професійних умінь, самостійна робота студентів, 

активні методи навчання тощо). 

З початку 90 - х рр. ХХ ст. значна увага дослідників сконцентрувалася на 

вивченні потенційних можливостей фізичної культури щодо гармонійного 

розвитку духовних і фізичних сил вільної, незалежної людини. 

Стійка тенденція підвищення соціальної ролі фізичної культури і спорту 

спостерігається на початку ХХІ ст., коли вироблене чітке розуміння суспільно-

історичної зумовленості та значення фізичної культури в становленні особистості 

[21]. 

Тобто, основною метою роботи вчителя фізичного виховання вважалися 

завдання всебічного фізичного вдосконалення учнів, тому в системі підготовки 

майбутніх вчителів панував утилітарний, технократичний підхід. Головною 

вважалася підготовка вчителя до виконання його професійних обов’язків, роботи 

з реалізації завдань фізичного вдосконалення школярів. 

Відповідним чином будувалася підготовка вчителів фізичного виховання у 

ЗВО, що мала на меті передусім формування професійних знань, умінь і навичок 

[20]. 

Водночас, переважна більшість дослідників галузі ФКіС (В. Папуча [15]), 

навіть досліджуючи формування педагогічної майстерності, зосереджуються на 

вивченні дисциплін професійно-спортивної підготовки у ЗВО. У дослідженні 

Т. Матвійчук [13] основна увага присвячена цілеспрямованому розвитку 

педагогічної майстерності студентів ЗВО галузі ФКіС. Система формування
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професійної педагогічної спрямованості студентів факультетів фізичного 

виховання була предметом дослідження М. Карченкової [7], Б. Шияна [22] та ін. 

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. інтерес вітчизняних науковців до 

проблем підготовки вчителів фізичного виховання значно підвищився. До 

найбільш важливих напрямів наукових досліджень у галузі фізкультурно-

педагогічної освіти в Україні належать: 

– організаційно-педагогічні аспекти системи підготовки фахівців; 

– інноваційні процеси і технології підготовки фахівців галузі ФКіС; 

– використання національних традицій у системі підготовки фахівців 

фізичної культури і спорту; 

– удосконалення методики підготовки вчителів фізичного виховання; 

– формування професійної готовності та професійної компетентності 

професійної готовності вчителя; 

– упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчання; 

– підготовка студентів до науково-педагогічної роботи. 

Відомий фахівець Н.Степанченко [18], зазначає, що формування педагога – 

багатоетапний процес. Далі автор вказує, що він розпочинається ще до вступу 

абітурієнта в педагогічний ЗВО і не завершується з його закінченням. Кількісні 

та якісні характеристики професіоналізації особистості педагога відрізняються 

на різних стадіях його професійного становлення: на етапі допрофесійної 

підготовки, на стадії професійно-педагогічного навчання і на стадії самостійної 

професійної діяльності. 

Висновки. 

1. Забезпечення студентів у процесі навчання комплексом педагогічних 

компетентностей є однією з основних вимог підвищення якості професійної 

підготовки випускників ЗВО галузі ФКіС. 

2. Формування та розвиток професійної компетентності та педагогічної 

майстерності майбутніх учителів фізичного виховання має відбуватися не 

спонтанно, а у процесі спрямованого навчання фахових, психологічних та 

педагогічних дисциплін. 

3. Підготовка вчителів фізичного виховання у ЗВО галузі ФКіС потребує 

нових підходів і комплексного вдосконалення, що передбачає оновлення змісту, 

застосування нових ефективних технологій, безперервного моніторингу якості 

навчання.  

Перспективним напрямком у наступних дослідженнях являється 

обґрунтування педагогічних умов ефективності нововведень у підготовці 

викладачів фізичної культури та моделювання цієї системи. 
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INCREASING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE 

PHYSICAL EDUCATION SPECIALISTS WITH THE APPLICATION OF 

INNOVATIVE CHIRLING TECHNOLOGIES 

 

Анотація: У цій статті ми розглянули актуальність впровадження 

чирлідингу у процес фізичного виховання студентської молоді, різновиди та його 

вплив на фізичний стан студентів, а також, яким чином відбувається 

вдосконалення фізичного розвитку за допомогою чирлідингу. Розглянули роль, 

значення та функції професійної компетентності майбутнього фахівця з 

фізичного виховання. 

Ключові слова: інноваційні технології, чирлідинг, фізичне виховання молоді, 

професійна компетентність, навички, методи викладання. 

 

Аннотация: В этой статье мы рассмотрели актуальность введения 

чирлидинга в процесс физического воспитания студенческой молодежи, 

разновидности и влияние его на физическое состояние студентов, а также каким 

образом происходит совершенствование физическое развития с помощью 

чирлидинга. Рассмотрели роль, значение и функции профессиональной 

компетентности будущего специалиста физического воспитания. 

Ключевые слова: инновационные технологии, чирлидинг, физическое 

воспитание, профессиональная компетентность, навыки, методы преподавания.   
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Annotation: In this article, we examined the relevance of introducing 

cheerleading to higher education institutions, varieties and its effect on the physical 

condition of students, as well as how physical development is improved through 

cheerleading. We examined the role, significance and functions of professional 

competence of a future specialist in physical education. 

Key words: innovative technologies, cheerleading, physical education, 

professional competence, skills, teaching methods. 

 

Постановка проблеми. Професійна підготовка фахівців з фізичного 

виховання і спорту перебуває в центрі уваги педагогічної науки. Усе більш 

загострюються нагальною потребою суспільства в гармонійному фізичному і 

розумовому розвитку населення, навчанні молодого покоління засобам 

збереження та зміцнення здоров’я. Зростає соціальний запит на 

висококваліфікованих фахівців, здатних до продукування педагогічних ідей, 

моделювання процесу фізичного виховання на основі професійних цінностей, 

творчих здібностей, професійної активності. Актуальність забезпечення високої 

якості освіти підкріплюється кризою у цій галузі, сутність та основна причина 

виникнення якої полягають у невідповідності традиційних цілей, змісту й 

характеру освіти принципово новим реаліям сьогодення та не забезпечує 

випускникам певного рівня професійної компетентності відповідно соціального 

запиту. Проблема є надзвичайно актуальною через стрімке погіршення стану 

здоров’я населення за останні роки та зниження рухової активності учнівської та 

студентської молоді. У розв’язанні цих проблем важлива роль належить новим 

сучасним методологічним підходам та інноваційним технологіям професійного 

становлення творчої особистості фахівця з фізичного виховання і спорту та 

сприяли формуванню їх професійної компетентності.  

Це ставить на порядок денний питання удосконалення чинної системи 

фізичного виховання у вищій школі, підвищення мотивації студентів до занять 

фізичною культурою і спортом, трансформації змісту й структури традиційних 

академічних занять з фізичного виховання, запровадження таких форм фізичної 

активності студентів, які б не тільки забезпечували розвиток фізичних 

показників, але й сприяли удосконаленню рухових навичок, координації, 

сенситивної сфери, творчої активності, почуття ритму, пам’яті, уваги тощо. 

Особливістю фізкультурної освіти є те, що студент повинен не тільки засвоїти 

знання, але й оволодіти руховими вміннями та навичками, які вимагають 

відповідної фізичної підготовленості, а також уміннями передати свій руховий 

досвід вихованцям. Дослідження нових засобів та методів в тренувальному 

процесі на даний момент стає одним із кращих напрямків вирішення цієї 

проблеми. 

Розв’язанню окреслених завдань сприяє запровадження в системі вищої 

освіти майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту із урахуванням статі, 
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індивідуальних особливостей і матеріально-технічних можливостей популярних 

серед молоді фітнес-технологій, зокрема, черлідингу – різновиду спортивних 

танців, що поєднує елементи аеробіки, гімнастики, хореографії, танцю.  

Мета дослідження. На основі літературних джерел розглянути теоретичні 

аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і 

спорту, щодо впровадження інноваційних технологій з чирлідингу .  

Завдання дослідження. Узагальнення даних літературних джерел, що 

стосується питання професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного 

виховання і спорту, провести аналіз професійної компетентності фахівців з 

фізичного виховання і спорту, виявити засоби формування професійної 

компетентності шляхом впровадження новітніх технологій та модернізованих 

методів викладання, проаналізувати вплив чирлідингу на психофізичний 

розвиток особистості, обґрунтувати доцільність впровадження інноваційних 

технологій з чирлідингу у навчальний процес професійної підготовки майбутніх 

фахівців з фізичного виховання і спорту з метою підвищення професійної 

компетентності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. З кожним роком все частіше 

спостерігається погіршення стану здоров’я у молоді. Люди припиняють 

слідкувати за фізичною підготовкою свого тіла, яка вимагає ретельного 

зосередження на ньому. Організм виснажується без тренувань, страждає 

витривалість, відбувається погіршення процесу регенерації клітин, знесилюється 

рухова активність, яка призводить до негативних наслідків. Стан людини 

починає помітно залежати від зовнішніх факторів, таких як: погодні та кліматичні 

умови, коливання атмосферного тиску, екологічні проблеми та інше [1].  

Апатія до фізичних тренувань у молоді обумовлюється тим, що відбувається 

відштовхування до застарілих методів спортивного виховання. Час не стоїть на 

місці, прогресують інноваційні технології, модернізуються та удосконалюються 

способи викладання. . Існує декілька модернізованих видів спорту, які якісно 

впливають на стан людини. Один з видів прогресивного та дуже цікавого 

напрямку спорту - це чирлідинг. У вітчизняній літературі майже відсутні довідки, 

методики,способи викладання, дослідження, публікації з чирлідингу, тому що це 

досить молодий вид спорту, який виник приблизно 100 років тому у США, і всі 

теорії та дослідження які ми будемо розглядати ми позичили саме з західної 

країни. Термін «чирлідинг» походить від англійського «cheer», що у перекладі 

означає «бадьорий, заохочувальний відгук» та «lead» ‒ «бути першим, керувати» 

[1]. 

Цікавість цього роду спорту обумовлюється тим, що відбувається поєднання 

складності й краси руху із супроводом музичного фону. Чирлідинг має великі 

перспективи в Україні, але за відсутністю певних теоретичних, наукових та 

методичних матеріалів прогрес гальмується [1].   
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Навчання в середніх та вищих закладах-це дуже важка розумова праця. У 

студентів та учнів за процесом отримання вищої освіти відбувається дефіцит часу 

на спорт [2]. Чирлідинг - це досить новий напрямок спорту в Україні. Він поєднує 

у собі складно координаційні рухи, елементи шоу, акробатики, танців, спортивної 

та художньої гімнастики [3]. 

Мається велика кількість сучасної літератури, в яких міститься інформація 

про ефективний вплив на організм занять спортом під музичний супровід 

(різновиди аеробіки, чирлідинг, сучасні спортивні танці та ін.) [3]. Проблема 

вдосконалення фізичних якостей молоді описується багатьма авторами, такими 

як: Ю.М. Іванченко, Т.М. Бала, І.П. Масляк та багато інших [4]. Заняття 

чирлідингом вимагає фізичної підготовки, артистичних даних, сили волі та 

якостей лідера. Чирлідинг - це відносно складний вид спорту, який вимагає 

регулярних виснажливих тренувань та навантажень. Завдяки систематичним 

заняттям чирлідингом, підвищуються функціональні можливості організму, 

розвивається опорно-рухова система, підвищується витривалість, покращується 

кровообіг, тіло стає більш підтягнутим, спортивним, гнучким та естетичним. 

Чирлідинг несе певну енергетику, яка характеризується: доброзичливістю, 

налаштуванням команди на перемогу, підтримкою, впевненістю у собі, зоровим 

контактом з глядачами,позитивними відносинами між людьми, взаємодопомогу 

та довіру [4]. Заняття чирлідингом дають змогу учням та студентам проявити свої 

таланти та здібності, продемонструвати сильні сторони активними рухами. Чим 

різноманітніше є виконані спортивних елементів окремих учасників, тим 

цікавішою виглядає вся команда. Кожний учасник колективу є певною 

індивідуальною особою, яка намагається реалізувати та проявити себе у 

синхронно-груповій діяльності, завдяки багатогранній палітрі рухів і динамічній 

музиці виходить якісний, налаштований надихати та перемагати, колектив [5].  

Вище зазначене дозволяє стверджувати, що чирлідинг впливає не тільки на 

якісну фізичну підготовку, а і на психологічно-соціальний фактор, тому важливо, 

щоб цей вид спорту охоплював кожен навчальний заклад, в якому б були 

теоретичні та практичні викладання. Щоб для організації занять створювались 

сприятливі умови, потрібні: зал, ритмічна музика, гарний настрій та 

зацікавленість у цьому виді спорту. 

Чирлідинг вважається дуже активним і динамічним видом спорту, основна 

задача учасників колективу полягає в тому, щоб підбадьорити командний дух, 

для цього застосовувались різні візуальні ефекти: сценічні костюми, яскравий  

макіяж, зачіска, звуковий супровід (гасла),а також запальна музика [6]. Існує 

декілька видів чирлідингу:  

⎯ Чир–данс. Головний акцент в цьому виду чирлідингу робиться саме на 

хореографічній складовій, тобто шпагати, стрибки, піруети. Головною 
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вимогою в цьому типу чирлідингу є те, що третя частина номеру 

виконується за допомогою помпонів.  

⎯ Чир–данс шоу. До цього роду танців не має окремих виключень, головна 

вимога це яскравість, видовищність, імпульсивність, енергійність, 

наявність піруетів та стрибків. 

⎯ Чир–мікс. Цей вид характеризується тим, що до участі у команді залучені 

хлопці і дівчата, така команда називається–змішана. 

⎯ Гуртовий стант. Цей тип чирлідингу супроводжується окремими вимогами. 

Команда повинна складатися від двох до п’ятьох людей, в якій група 

підкидає або підіймає наверх одного з чирлідерів, тим самим створюючи, 

так звану піраміду для того, щоб привернути увагу уболівальників, які 

розташовані на віддалених місцях. 

⎯ Індивідуальний чирлідер. Виступ одного, як правило найсильнішого 

учасника колективу–лідера. 

⎯ Партнерський стант. Парний виступ, в якому приймають участь хлопець та 

дівчина [6]. 

За допомогою цих напрямів відбувається якісний вплив чирлідингу на 

фізичний, психологічний та емоційний стан студента, чирлідинг сприяє 

швидкому схудненню, формуванню правильних контурів фігури, є відмінною 

профілактикою серцево-судинної системи, зміцненню м'язів та поліпшенню 

пам'яті, також треба зазначити, що за допомогою чирлідингу студенти 

розвивають лідерські якості, формують командний дух та дисципліну, 

проявляють ініціативу та взаємодопомогу, розвивають організаторські здібності 

та пунктуальність. 

Чирлідинг продовжує з максимальною швидкістю розвиватись в Україні, 

тому зі зростанням популяризації даного виду спорту у школах та вищих 

навчальних закладах, збільшуються вимоги реалізації до сприятливих умов 

занять чирлідингом. Основними завданнями запровадження занять чирлідингом 

у вищій школі є: 

⎯ Формування понять про красу та естетику тіла; 

⎯ Розвиток ритмічних, музичних, орієнтаційних, просторових та 

координаційних здібностей студента; 

⎯ Формування базових знань, вмінь та навиків у фізичній діяльності; 

⎯ Формування психічних якостей, рис характеру; 

⎯ Виховання свідомого ставлення до здорового та фізичного способу життя; 

⎯ Розвиток лідерських якостей.  

Включення чирлідингу у вищі навчальні заклади удосконалюють рухову 

активність, силову та м’язову складову, розвивають координація, гнучкість, 

еластичність, спритність, витривалість, підвищують функціональні можливості 

організму. Заняття цим видом спорту створює фундамент для розвитку рухової 

активності студентів [3].   
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Вище ми зазначили як впливає чирлідинг на студента та якими якостями він 

володіє надалі. Давайте більш детально зупинимось на розвитку лідерських 

якостей, які формуються в процесі занять чирлідингом. Не менш важлива якість, 

яка здатна певним чином впливати на людину – це лідерство. Формування 

лідерських якостей на заняттях спортивною аеробікою вивчали С.М. 

Криворучко, Ю.Г. Подоляк (2011), розвиток лідерських якостей студентів, які 

займаються професійно-прикладною фізичною культурою, досліджували О.М. 

Підсадочна, К.І. Федик, О.С. Мельник (2013), створення умов для розвитку 

лідерських якостей і формування соціально активної особистості розглядають у 

своїх дослідженнях Н.П. Бабкова-Пилипенко, Н.П. Сушик, Р.В. Сопівник, Р.В. 

Головешка, О.Ю. Панфілов, О.О. Савченко, В.І. Сипченко та ін. [7]. Згідно з 

визначенням, яке запропонував Р. Стогділл, «лідер» – це людина, яка береться за 

справу сама або розподіляє завдання між членами групи так, щоб кожен міг 

проявити ініціативу,тобто це людина, яка конкретно бачить мету та шлях її 

досягнення, а також має достатньо сил і можливостей це зробити. А.І. 

Кузьмінський і В.Л. Омеляненко зазначають, що лідер - це керівник групи,який 

у певних ситуаціях може помітно впливати на членів колективу, у певній мірі 

керувати ними та брати на себе відповідальність за дію вчинків. Кожна людина 

вже народжується з лідерськими здібностями, але для того, щоб здібності 

прийняли більш потужну форму–рису характеру, потрібно ці здібності 

розвивати, найбільш сприятливі умови для цього створюються під час занять 

чирлідингом [7]. 

В умовах сучасного етапу розвитку освіти, висуваються усе більш високі 

вимоги до викладачів фізичної культури. Вони, на думку студентів, повинні 

володіти новітніми формами і методиками викладання, високоефективною 

технікою, а також інноваційною технологією, які дозволяють забезпечувати 

студентам повноцінний фізичний розвиток [8;9]. Професійна компетентність – це 

здатність фахівця, яка дозволяє успішно діяти у своїй вузькоспеціальній сфері, 

передбачає певні знання і навички, а також практичний досвід, який допомагає 

аналізувати і робити висновки. Професійну компетентність потрібно постійно 

розвивати та удосконалювати [10]. Нині немає однозначного підходу до 

визначення поняття компетентності. Деякі учені, розглядаючи професійну 

компетентність педагога, виділяють її види: комунікативна компетентність 

(Н.В.Кузьміна), психолого-педагогічна і методична (В.А.Адольф), педагогічна 

майстерність (Е.В. Бондаревська, И.Ф. Ісаєв, В.А. Сластьонін та ін.), предметна 

компетентність (Хуторський А.В.), Мищенко Л.І. казав: «Педагогічна професія, 

як вже відзначалося, є такою, що одночасно перетворює і управляє, а для того, 

щоб управляти процесом розвитку особистості, треба бути компетентним. 

Поняття професійної компетентності педагога тому виражає єдність його 

теоретичної і практичної готовності в цілісній структурі особи і характеризує 

його професіоналізм» [11].   
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Ефективність професійної компетентності студентів в процесі підготовки 

фахівців з фізичної культури і спорту досягається: 

⎯ Організацією цілісного виховного процесу, відповідно до вимог законів, 

наукових рекомендацій і реальних потреб; 

⎯ Забезпеченням мотивації в процесі зайняття фізичним вихованням, а також 

певним підходом до кожного студента; 

⎯ Розкриттям потенційно можливих здібностей студента; 

⎯ Досягненням поставлених цілей згуртованого колективу; 

⎯ Розробкою і забезпеченням якісного навчального матеріалу, характерного 

для певного регіону, а також удосконалення методик для більш ширшого 

круга; 

⎯ Освоєння і застосування в навчальний процес інноваційні технології; 

⎯ Багатопрофільністю освіти. 

Отримати цей результат можна завдяки трансформації інформаційно- 

об'ємної системи освіти в інтелектуальну, розвинену, конструктивну, творчо- 

активну структуру. Компетентність викладача передбачає практичну 

підготовленість – це основні педагогічні уміння: гностичні, проектувальні, 

конструктивні, комунікативні і організаторські (класифікація за Н.В. Кузьміной) 

[11]. Якісна педагогічна підготовка залежить не лише від отриманих теоретичних 

знань і навичок, але і від емоційно - мотиваційної сфери, творчого мислення і 

психічної складової. Доцільно підібрані матеріали по проведенню занять 

фізичного виховання, призводить до універсальних навичок та умінь, що 

забезпечують успіх в педагогічній діяльності, рішенню педагогічних завдань, а 

також абстрактному мисленню. Комунікативні знання і уміння, які безумовно 

потрібні сьогоднішньому студентові, а надалі, завтрашньому фахівцеві, входять, 

як обов'язковий компонент у формуванні професійної компетентності. Будь-яка 

форма комунікативної сфери може бути ефективною тільки у тому випадку, коли 

викладач і студент розуміють один одного. До комунікативної специфіки 

характерні такі навички: 

⎯ Усвідомлення і прийняття системи певної форми стосунків: викладач і 

студент; 

⎯ Розуміння людини, як цінності і мети педагогічної діяльності; 

⎯ Готовність учасників відносин до взаємозв’язку, взаєморозуміння та зміни 

у методиці навчального процесу; 

⎯ Наявність предметного змісту, що має освітній сенс, як основи для 

педагогічної взаємодії. 

Чирлідинг має дуже велике значення у формуванні професійної 

компетентності. Майбутній фахівець повинен сформувати наступні соціально-

особисті риси: 

⎯ Знання ідеологічних моральних цінностей; 
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⎯ Навички соціальних взаємовідносин; 

⎯ Вміння працювати в групах та командах; 

⎯ Навички ведення здорового образу життя (ЗОЖ); 

⎯ Здатність до міжособистісної комунікації; 

⎯ Самовдосконалення [12]. 

Критеріями результативності реалізації педагогічної моделі формування 

соціально-особових компетенцій майбутніх фахівців за допомогою чирлідингу є: 

⎯ Вміння викладача взаємодіяти в команді; 

⎯ Володіння базовою та основною теорією з чирлідингу; 

⎯ Володіння практичною технікою елементів чирлідингу; 

⎯ Високий рівень фізичної підготовленості; 

⎯ Підвищення функціональних можливостей організму; 

⎯ Сформована мотивація до проведення занять з чирлідингу; 

⎯ Розвиток особистих якостей(творче мислення,креативність, фантазія, 

комунікативність, впевненість у собі, лідерські якості); 

⎯ Прагнення до саморозвитку та самовдосконалення [12]. 

Висновки.  

Отже, за вищесказаним ми можемо зробити висновки: вперше чирлідинг 

зародився у США, який став набирати популярності і в Україні. Чирлідинг- це 

динамічно-активний вид спорту, якому характерні імпульсивні рухи під музично-

ритмічний супровід. Він розвиває фізичні властивості організму, креативність, 

фантазію, творче мислення, розкриває потенційно можливі функціональні 

здібності, комунікативні, лідерські та естетичні якості людини, завдяки їм, 

чирлідинг дозволяє реалізовувати себе як особистість. 

Також розкрили поняття та значення професійної компетентності фахівця з 

фізичної підготовки, якій властиві: володіння теоретичним матеріалом та 

інформацією вузького та широкого напряму своєї професії, високий рівень 

фізичної підготовки, вміння організувати та мотивувати студентів, володіння 

практичними техніками та методами, освоєння і застосування інноваційних 

технологій та інші вищезазначені компоненти. Завдяки цим якостям формується 

професійна компетентність майбутнього фахівця.  

Впровадження інноваційних технологій з чирлідингу у навчальний процес 

професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту з 

метою підвищення професійної компетентності є доцільним та доводить її 

ефективність. 
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Анотація. Стаття підвищення спортивної майстерності з шахів у процесі 

професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту розкриває мету 

та завдання дисципліни «Підвищення спортивної майстерності (шахи)». 

Представляє практичні теми удосконалення техніко-тактичних дій гри у шахи. 

Ключові слова: спортивна майстерність, шахи, професійна підготовка, 

фахівці, фізичне виховання і спорт. 

 

Аннотация. Статья повышение спортивного мастерства по шахматам в 

процессе профессиональной подготовки специалистов с физического
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воспитания и спорта раскрывает цель и задачи дисциплины «Повышение 

спортивного мастерства (шахматы)». Представлено практический материал 

совершенствование технико-тактических действий игры в шахматы. 

Ключевые слова: спортивное мастерство, шахматы, профессиональная 

подготовка, специалисты, физическое воспитание и спорт. 

 

Annotation. The article enhancing sports skills in chess in the process of 

professional training of specialists from physical education and sports reveals the 

purpose and objectives of the discipline "Improving sports skills (chess)". Practical 

material on improving the technical and tactical actions of a game of chess is presented. 

Key words: sportsmanship, chess, professional training, specialists, physical 

education and sport. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасних умовах 

навколишнього середовища, розвитку технічного прогресу, захворюваності 

населення, вроджені та набуті у процесі травм чи хвороб обмеження у розвитку 

людей все більшої популярності набуває підготовка висококваліфікованих 

фахівців з фізичного виховання і спорту. Сучасна підготовка майбутніх фахівців 

з фізичного виховання і спорту передбачає проходження дисципліни 

«Підвищення спортивної майстерності (шахи)» обов’язкового циклу професійної 

підготовки [1; 3; 4; 6; 8]. 

Метою дослідження є визначення мети, завдань та програмної 

наповнюваності навчальної дисципліни «Підвищення спортивної майстерності 

(шахи)». 

Завдання дослідження: 

1) розкрити мету та завдання дисципліни «Підвищення спортивної 

майстерності (шахи)»; 

2) представити практичний матеріал програмної наповнюваності 

дисципліни. 

Виклад основного матеріалу. У циклі професійної підготовки майбутніх 

фахівців з фізичного виховання і спорту є обов’язковою дисципліною 

«Підвищення спортивної майстерності (шахи)». Майбутні фахівців з фізичного 

виховання і спорту окрім обов’язкового циклу спортивних дисциплін повинні 

володіти усіма видами спорту куди входять і шахи [2; 5]. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Підвищення спортивної 

майстерності (шахи)» є формування у студентів конкретних знань і умінь з 

правил гри у шахи, тактичної та практичної підготовки для успішної гри у шахи. 

– Послідовне формування фізичної культури особистості фахівця відповідного 

рівня освіти «бакалавр» [7; 9; 11].   
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Основними завданнями вивчення дисципліни «Підвищення спортивної 

майстерності (шахи)» є:  

- виховання у студентської молоді мотивації до систематичних занять 

фізичними вправами та улюбленим видом спорту протягом всього 

життя з метою фізичного та розумового самовдосконалення; 

- набуття знань з основ теорії, методики та організації фізичного 

виховання в системі забезпечення здорового способу життя, щодо 

удосконалення свого організму; 

- формування практичних умінь і навичок з основ методики 

самоконтролю в процесі розумового та фізичного вдосконалення, 

оцінки стану та рівня фізичної підготовленості; 

- включення студентів в реальну фізкультурно-спортивну діяльність для 

творчого засвоєння цінностей фізичної культури і спорту з метою 

гармонійного розвитку та зміцнення розумового, фізичного, психічного 

і духовного здоров'я, підготовки їх до майбутньої професійної 

діяльності; 

- набуття теоретичних знань та вдосконалення спортивно-практичних 

умінь і навичок з обраного виду спорту (шахи), підвищення розумових 

можливостей організму, розвиток і вдосконалення фізичних якостей та 

спортивної майстерності; 

- зміцнення здоров'я, підвищення рівня життєдіяльності та опірності 

організму діям несприятливих чинників навколишнього середовища 

шляхом систематичних занять обраними формами та видами фізичної 

культури [2; 6; 8]. 

Вирішення завдань дисципліни «Підвищення спортивної майстерності 

(шахи)» забезпечується за допомогою двох взаємозалежних змістовних 

компонентів практичної підготовки: вдосконалення техніко-тактичних дій та 

сприяння розвитку розумової діяльності студентів. 

Вдосконалення техніко-тактичних дій у шахах забезпечується завдяки 

вирішенню на заняттях наступних тем: «Англійський початок», «Консультаційні 

партії»; «Жертва пішки за ініціативу»; «Ізольована пішка у центрі дошки»; 

«вдосконалення техніки захисту»; вдосконалення техніки захисту «Німцовича», 

«Беноні», «Альохіна», «Скандинавський захист», «Каро-Канн», «Французького»; 

«вдосконалення техніки гри», «Будапештський гамбіт», «Ферзевий гамбіт», 

«Волжський гамбіт», «Королівський гамбіт»; «Дебют 4 коней», «Дебют Реті», 

«Дебют ферзевих пішок»; «Слон проти коня», «Захист 2 коней»; «Пішкові 

закінчення», «Ладійні закінчення»; «Вдосконалення техніки швидкої гри», 

«Швидкі закінчення» [10; 12]. 

Сприяння розвитку розумової діяльності студентів вирішується завдяки: 

аналізу партій та типових позицій; розгляду задач та етюдів.   
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Висновки. Викладання навчальної дисципліни «Підвищення спортивної 

майстерності (шахи)» у процесі професійної підготовки фахівців з фізичного 

виховання і спорту дає можливість сформувати у студентів знань і умінь з правил 

гри у шахи, тактичної та практичної підготовки для успішної гри у шахи. 

Представлені знання практичних тем удосконалення техніко-тактичних дій гри у 

шахи студентів даної спеціалізації формують у майбутніх фахівців загальні 

уявлення про організацію та проведення освітньо-педагогічної діяльності під час 

проведення тренувального процесу для майбутній професійній діяльності. 
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EDUCATION AND SPORTS PROFESSIONALS AND HEALTH FITNESS 
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Анотація: У статті проаналізовано та виокремлено поняття професійної 

компетентності фахівців з фізичного виховання і спорту, розглянуто основні 

характеристики та ознаки компетентності майбутніх фахівців з фізичного 

виховання та спорту, а також фахівців оздоровчого фітнесу. Представленні 

основні особливості професійної діяльності фахівців оздоровчого фітнесу. 

Виокремлено сукупність знань, якою повинен володіти фахівець з фітнесу. 

Висвітлені професійні основні завдання педагога фізичної культури. 

Ключові слова: компетенція, професійна компетентність, оздоровчий фітнес, 

фізичне виховання і спорт, майбутні фахівці, професійний фахівець. 

 

Аннотация: В статье проанализированы и выделены понятия 

профессиональной компетентности специалистов по физическому воспитанию и 

спорту, рассмотрены основные характеристики и признаки компетентности 

будущих специалистов по физическому воспитанию и спорту, а также 

специалистов оздоровительного фитнеса. Представлены основные особенности 

профессиональной деятельности специалистов оздоровительного фитнеса. 

Выделена совокупность знаний, которыми должен обладать специалист по 

фитнесу. Освещены профессиональные основные задачи педагога физической 

культуры. 
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Ключевые слова: компетенция, профессиональная компетентность, 

оздоровительный фитнес, физическое воспитание и спорт, будущие 

специалисты, профессиональный специалист. 

 

Annotation: The article analyzes and distinguishes the concept of professional 

competence of specialists in physical education and sports, examines the main 

characteristics and attributes of competence of future specialists in physical education 

and sports, as well as specialists in health fitness. The main features of the professional 

activity of health fitness specialists are presented. The set of knowledge that a fitness 

specialist should possess is distinguished. The main tasks of the teacher of physical 

culture are covered. 

Key words: competence, professional competence, wellness fitness, physical 

education and sport, future specialists, professional specialist. 

 

Постановка проблеми. У зв’язку з погіршенням здоров’я населення та 

одночасним зростанням інтересу до різноманітних методів фізичного 

оздоровлення зростає потреба у вдосконаленні підготовки системи фізичного 

виховання, результатом якої має стати інтеграція традиційних методів із 

новітніми методами оздоровчого фітнесу для підвищення професійної 

компетентності майбутніх фахівців. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблеми, 

професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту, 

займалися О. В. Андрєєва, О. Л. Благій, В. В. Ковальчук, В. Ягупов, М. Носко, М. 

Данилко та інші. А також проблема професійної компетентності майбутніх 

фахівців з оздоровчого фітнесу досліджувалась П. А Слобожанінов, О. О. Берест, 

О. К. Корносенко, Н. Радіонової, Б. Шиян та інші. 

Мета дослідження. На основі літературних джерел провести науково-

методичний аналіз професійної компетентності фахівців з фізичного виховання 

та спорту та обґрунтувати необхідність застосування інноваційних технологій з 

програм фітнесу у професійній діяльності майбутніх фахівців. 

Завдання дослідження. Узагальнення даних літературних джерел, що 

стосується питання професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичного 

виховання та спорту, та фахівців оздоровчого фітнесу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. До сучасних фахівців з 

фізичного виховання та спорту, а також до фахівців оздоровчого фітнесу, на 

основі рівня розвитку суспільства, освіти та науки, висуваються високі вимоги 

їхньої компетентності. 

Сучасному фахівцеві з фізичного виховання та спорту пред’являються 

вимоги, до яких його неможливо підготувати лише через розширення 

предметного змісту професійної підготовки, адже вони мають надпредметний 

характер і відрізняються певною універсальністю. Підготовленість до
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професійної діяльності, таким чином, не обмежується системною сукупність 

знань, вмінь та навичок, вона потребує певних соціально та професійно значущих 

якостей, сформованих мотивів та усвідомленої потреби в професійному 

зростанню та саморозвитку [1]. 

Майбутні фахівці з фізичного виховання та спорту повинні прагнути до 

самоосвіти впродовж усього життя, володіти новітніми технологіями, розуміти 

можливості їх використання, вміти приймати самостійні рішення, адаптуватися у 

майбутній професійній сфері. Професійна підготовка майбутніх фахівців з 

фізичного виховання та спорту до рекреаційно-оздоровчої діяльності 

розглядається як цілеспрямований процес здійснення навчально-методичної, 

наукової та інноваційної діяльності у закладах вищої освіти, який забезпечує 

набуття студентами кваліфікації, необхідної для ефективної організації рухової 

активності людей з метою задоволення їх потреб в активному відпочинку, 

оздоровленні, відновленні фізичних, психічних і духовних сил упродовж 

вільного та спеціально відведеного часу [3]. 

В межах зони Європейського союзу «компетенція» визначається як 

сукупність знань, умінь і відносин, відповідних контексту. «Компетенція» вказує 

на можливість застосування результатів навчання в певних умовах навчання, 

роботи, особистого або професійного розвитку. «Компетенція» не обмежується 

пізнавальними елементами із застосуванням теорій, концепцій або неявних 

знань, а включає в себе функціональні аспекти й технічні навички, включно, 

міжособистісні атрибути, наприклад, соціальні або організаційні навички, та 

моральні цінності [9]. 

Зважаючи на різноманіття підходів до розуміння професійної 

компетентності, на основі аналізу досліджень І. Зязюна, А. Маркової, 

О. Пометун, Н. Радіонової, Е. Соф’янц, А. Тряпіциної, В. Ягупова, А. Ярошенко, 

можна виокремити деякі загальні ознаки професійної компетентності, яка є: 

– підтвердженим правом приналежності до визначеної професійної групи 

працівників, визнане з боку соціальної системи в цілому і 

представниками певної групи, й інших соціальних і професійних груп; 

– комплексним особовим ресурсом, що інтегрує різні компетенції людини; 

– здатністю людини вирішувати професійні проблеми та типові професійні 

завдання, що виникають в реальних ситуаціях професійної діяльності; 

– можливістю виявлення в конкретній ситуації, певному контексті в 

процесі здійснення професійної діяльності, у дії, поведінці та вчинках[1]. 

Професійна компетентність формується та виявляється в педагогічній 

діяльності та відображає здатність педагога успішно виконувати функції та
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діяти в різноманітних ситуаціях, що виникають у процесі професійної діяльності. 

Вона характеризує його готовність та здатність до саморозвитку в умовах 

постійних змін, що відбуваються у суспільстві, та передбачає оволодіння 

професійними компетенціями як закріпленими вимогами до педагогічної 

діяльності. Рівень професійної компетентності залежить від широти форматів 

контекстів, в якому педагог може вирішувати професійні завдання [9]. 

Компетентність характеризує здатність особистості до успішної реалізації 

певних функцій, здійснення діяльності або вирішення завдань, що є зовнішніми 

щодо особистості та викликані соціальними вимогами й індивідуальними 

потребами.  

Специфічними особливостями професійної діяльності майбутніх педагогів 

фізичної культури у сучасних умовах Ю. Голенкова, М. Данилко, 

Н. Степанченко, Б. Шиян вважають, що вчитель фізичної культури повинен 

досконало володіти методикою викладання й технікою управління діяльністю 

учнів. Основною спрямованістю діяльності педагога є піклування про здоров’я 

та відповідальність за життя учнів; контроль за високою руховою активністю 

студентів на занятті; своєчасне забезпечення допомоги і страховки при виконанні 

важких фізичних вправ; постійне візуальне спостереження за правильністю 

виконання завдань з метою запобігання травмам і перевантаженням; підбір 

фізичного навантаження з урахуванням індивідуального і вікового рівня 

розвитку дітей, стану їх здоров'я, особливостей психофізичного розвитку, а також 

рівня їх фізичної підготовленості. Необхідним є використання спеціальних 

засобів фізичної культури і спорту: фізичних вправ, оздоровчих сил природи, 

гігієнічних факторів; використання численного спортивного інвентарю та 

обладнання без ризику для здоров’я учнів; наявність вольового, командного 

голосу, володіння спеціальною термінологією [2,10]. 

Андрєєва О. В. та Благій О. Л. відокремлюють наступні професійні завдання 

педагога фізичної культури: формування поняття піклування людини про своє 

здоров’я; розвиток основних видів рухових дій, формування рухових умінь і 

навичок; формування в учнів правильної постави, підтягнутості й охайності; 

використання різних форм рухової активності та засобів фізичного 

удосконалення; виховання стійкого інтересу і потреби в систематичних заняттях 

фізичною культурою; забезпечення єдності позаурочних та урочних форм 

фізичного виховання; удосконалення фізичної та психологічної підготовки до 

активного життя і професійної діяльності на принципах, які забезпечують 

оздоровчу спрямованість та індивідуальність підходів; участь у створенні 

належної матеріальної бази для організації процесу формування фізичної 

культури учнів [3].   
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Таке розмаїття професійних завдань обумовлює необхідність оволодіння 

майбутніми учителями фізичної культури різними видами професійної 

діяльності. Зокрема, професійний фахівець з фітнесу повинен переважати 

наступними основними характеристиками компетентності: концептуальною 

(володіння теоретичними основами професії); адаптивною; інструментальною; 

контекстуальною (розуміння соціального, культурного й економічного 

середовища, де здійснюється фахова діяльність); інтегративною ( спроможністю 

поєднувати теорію і практику); міжособистісною; творчою; музикальною 

(володіння чуттям ритму та мати музикальний) [4,7]. 

Професійний фахівець з фітнесу обов’язково повинен впроваджувати та 

використовувати у своїй професійній діяльності інноваційні технології, оскільки 

інтегрування наукових досягнень та обмін інформацією щодо фізичного 

виховання та оздоровчого фітнесу, та поява нового програмного забезпечення, 

потребується для підвищення стану фізичного здоров’я молоді. А також новітні 

технології в організації навчальної та виховної роботи можуть не тільки 

підвищити ефективність навчального процесу, але й посилити мотивацію до 

занять з фізичного виховання та фітнесу, бажання вести здоровий спосіб життя, 

фізично розвиватися та вдосконалюватись. 

Професійна компетентність фахівця з фітнесу складається з педагогічної, 

психолого-комунікативної, управлінської, проективної та рефлексивної 

компетентності. Педагогічна компетенція майбутніх фахівців з фітнесу в свою 

чергу складається з наступних елементів: 

- предметної компетентності: отримувати інформацію, аналізувати, 

узагальнювати і використовувати її для навчання; подавати навчальний матеріал 

у достатньому обсязі обґрунтовано та послідовно;  

- дидактичної компетентності: визначати цілі навчального заняття; будувати 

навчальний процес жваво, емоційно, цікаво; відбирати зміст і відповідне 

обладнання для проведення навчального заняття; викладати навчальний матеріал 

доступно, чітко, виразно, переконливо; розробляти дидактичний матеріал для 

навчального заняття; 

- методичної компетентності: наявність поінформованості з проблем 

інновацій в галузі фітнесу, використанні різноманітних освітніх технологій і 

засобів навчання, засобів організації роботи на занятті [5]. 

Берест О. О. зазначає, що психолого-комунікативна компетенція майбутніх 

фахівця з фітнесу включає здатність здійснювати мотивацію до ефективного 

здійснення рекреаційно-оздоровчої діяльності; стимулювати пізнавальні 

інтереси на заняттях; актуалізувати знання і життєвий досвід щодо використання 

засобів фітнесу те рекреації; володіти професійною термінологією; створювати 

позитивний психологічний клімат у роботі [6]. 

Висновки. Професійна компетентність фахівця з оздоровчого фітнесу є 

інтегруючою складовою педагогічних і професійних компетентностей фахівця з
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фізичного виховання та спорту та інноваційних методів тренувальних фітнес 

програм. Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання та 

спорту має бути цілеспрямованим процесом до здійснення навчально-

методичної, наукової та інноваційної діяльності для забезпечення набуття 

майбутніх фахівців кваліфікації, необхідної для ефективної організації рухової 

активності населення відповідно до сучасних інтересів суспільства з метою 

задоволення їх потреб в активному відпочинку та оздоровленні. Крім того, 

запровадження новітніх фітнес технології до навчального процесу майбутніх 

фахівців мають посилити мотивацію самих студентів до занять з фізичного 

виховання, ведення здорового способу життя, фізичного розвитку та 

вдосконалення. 
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Аннотация: В статье проанализированы базовые понятия 

«профессиональная подготовка». Выполнен обзор научной литературы по 

проблеме профессиональной подготовки будущих специалистов физического 

воспитания и спорта. Показано анализ наличия знаний у студентов факультета 

физического воспитания и определение его роли в профессиональной подготовке 

будущих специалистов физического воспитания и спорта. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Особливості і проблеми 

сучасної підготовки майбутніх спеціалістів з фізичної культури в обставинах, які 

сформувалися на сьогоднішній день, зумовлені необхідністю вирішення 

суперечностей, які виникли між вимогами сучасності та рівнем підготовки 

майбутніх фахівців і їхньою кваліфікацією. Нажаль, виною тому є низький рівень 

викладання фізичної культури у вищих навчальних закладах, невідповідність 

нормативно-правової бази сучасним вимогам, незадовільна матеріально-технічна 

база, недостатнє бюджетне фінансування, малий рівень заробітної плати. Тому 

актуальним є пошук ідей і можливостей вдосконалення процесу фізичного 

виховання у вищих навчальних закладах. Взагалі, система підготовки є 

архітектонікою тривалого навчально-виховного процесу, в основі якого мають 

бути різні засоби і методи та інноваційні технології [ 2,3]. 

Аналіз досліджень та публікацій. Підготовка спеціалістів з фізичної 

культури стала об’єктом дослідження як окремих учених, так и значних наукових 

колективів. Лише за останні десять років цьому питанню було присвячено цілу 

низку наукових досліджень. Так на думку І. І. Бойко, Н. А. Агаджаняна, М. М. 

Башкірова неможливо побудувати кар’єру в спорті не володіючи основними 

здібностями та досвідом, необхідним для створення оптимальних умов цього 

напряму [11]. 

Питанням вдосконалення професійної підготовки фахівців для сфери фізичної 

культури присвячені роботи О. Афтімчук, В.К. Бальсевіча, В. Буфтя, М.Я. 

Віленського, В.М. Видріна, Л.І. Лубишевой,, Л.П. Матвєєва, Ю.М. Миколаєва, Н.І. 

Пономарьова, І.В. Работіна, Л.Ф. Спіріна, Н. Томша, А.А. Чунаева і ін. 

Аналіз наукових джерел підтверджує підвищений інтерес вчених до 

підготовки вчителя нового типу і в той же час показує, що система педагогічної 

освіти, що склалася, розглядає майбутнього вчителя «як об'єкт масового 

відтворення кадрів, ігнорує його як суб'єкта психічного і професійного розвитку, не 

створює умови, які спонукають його до пошуку особистісно значимого змісту 

професії, до професійного самоаналізу, не формує його як носія педагогічної 

рефлексії»(В. А. Сластьонін). 

Серед проблем педагогічної трансформації культури особливого значення 

набуває питання про співвідношення професійної підготовки і процесів виховання 

особистості. Недостатньо досліджуваної залишається проблема розвитку творчості 

та особистісного розвитку; в вузах не навчають студентів способам прийняття 

професійних рішень; не вивчається питання про рівень професійної компетентності 

педагога; не ясні позиції щодо ролі принципово значущих якостей педагога, 

затребуваних сучасними соціокультурними та педагогічними реаліями; не вирішена 

проблема гуманітаризації педагогічної освіти.  

Аналіз наукової літератури дає підставу окреслити сучасний стан 

професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури у вищих 
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навчальних закладах та розглянути основні проблеми професійної підготовки 

майбутніх спеціалістів. 

Мета дослідження – визначити можливості вдосконалення професійної 

підготовки майбутніх фахівців для сфери фізичної культури та спорту. 

Завдання дослідження – проаналізувати стан підготовки спеціалістів цього 

напряму та обґрунтувати особливості або фактори, які впливають на 

ефективність процесу підготовки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Одним з найважливіших 

особливостей перетворення освіти в сферу стратегічного розвитку країни є 

формування у студентської молоді стійкої освітньої потреби, усвідомленого 

ставлення до навчального процесу. Ретельний аналіз базових понять 

дослідження, щодо підготовки майбутніх фахівців із фізичної культури дає змогу 

дійти висновку, що спеціаліст у цій сфері має бути людиною здатною до 

виконання педагогічної, психологічної, юридичної, геологічної, дослідницької, 

медичної діяльності, різноманітної змістовно корисної діяльності, тощо. 

Можна виділити такі особливості та фактори, які впливають на вдале 

здійснення професійної фізичної підготовки спеціалістів : 

1. Професійна підготовка майбутніх спеціалістів повинна розглядатися як 

цілісна система, яка побудована на основі органічної єдності загального, 

особливого й індивідуального. Підготовка потребує мати свою специфіку, яка 

зумовлена особливостями професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури та звернути увагу на різницю залежності ефективності підготовки від 

особистісних якостей майбутнього фахівця, психологічної культури та здатності 

до педагогічної й тренерської діяльності. 

2. Професійну підготовку майбутніх спеціалістів фізичної культури 

потрібно виконувати за принципами інтегративних підходів до формування її 

змісту, відбору форм і методів, тому що вона містить в собі підготовку як 

фахівців фізичної, так і фахівців із конкретних видів спорту. 

3. У професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури та спорту 

перевага має надаватися діяльному підходу. 

Висновки й перспективи подальших досліджень. Професійна підготовка 

повинна бути цілісною системою заходів, методів і прийомів. Вона повинна бути 

побудована з урахуванням особистісних якостей фахівця та мати чітко визначену 

структуру та специфіку. 

Підготовка повинна інтегрувати в собі комплекс різних заходів та методів, 

які використовуються як для загальної, так і для спеціальної підготовки фахівця. 

При здійсненні професійної підготовки фахівців має виконуватись діяльний 

підхід, з яким майбутній фахівець повинен поєднувати фізкультурно-педагогічну 

й тренерську діяльність. Отже, якщо всі вищеназвані особливості підготовки 

будуть ураховані, то від майбутнього фахівця слід чекати високих результатів у 

його професійній діяльності.   
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РОЗДІЛ 6. 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРТОПЕДАГОГІКИ, КОРЕКЦІЙНОЇ ТА 

РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ, СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ З 

ОБМЕЖЕННЯМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
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РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМИ ОБСТРУКТИВНИМИ 

ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЛЕГЕНЬ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

O. Vinogradov, O. Guzhva 

Luhansk Taras Shevchenko National University 

(Starobilsk, Ukraine) 

REHABILITATION OF PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE 

PULMONARY DISEASES (LITERATURE REVIEW) 

 

Анотація. Стаття присвячена узагальненню літературних джерел з питань 

легеневої реабілітації хворих на хронічні обструктивні захворювання легень 

(ХОЗЛ). Встановлено, що головними принципами легеневої реабілітації є 

індивідуальність і мультидисциплінарний підхід, а основними цілями – 

підвищення толерантності до фізичних навантажень, зменшення негативних 

проявів хвороби і покращення якості життя пацієнтів з ХОЗЛ. Застосування 

комплексної, індивідуальної, мультидисциплінарної легеневої реабілітації, 

починаючи з ранніх стадій захворювання, сприяє покращенню функціонального 

стану пацієнтів з ХОЗЛ, значно уповільнює прогресування та знижує кількість 

загострень патологічного процесу, підвищуючи якість і збільшуючи тривалість 

життя хворих. Невід’ємною частиною легеневої реабілітації хворих на ХОЗЛ є 

фізична терапія, основними елементами якої є фізичні тренування, різної 

інтенсивності й тривалості, і дихальні вправи.  

Ключові слова: хронічні обструктивні захворювання легень, легенева 

реабілітація, фізична терапія.  

 

Annotation. The article is devoted to summarizing the literature on pulmonary 

rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary diseases (COPD). It is 

established that the main principles of pulmonary rehabilitation are individuality and 

multidisciplinary approach, and the main goals are to increase tolerance to physical 

activity, to reduce negative disease manifestations and to improve the quality of life of 

patients with COPD. The use of complex, individual, multidisciplinary pulmonary 
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rehabilitation, starting with the early stages of the disease, improves the functional 

status of patients with COPD, significantly slows the progression and reduces the 

number of exacerbations of the pathological process, increasing the quality and 

increasing the duration of patients’ life. An integral part of the pulmonary rehabilitation 

of COPD patients is physical therapy, the main elements of which are physical 

trainings, varying intensity and duration, and breathing exercises. 

Key words: chronic obstructive pulmonary diseases, pulmonary rehabilitation, 

physical therapy.  

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. За даними Дослідження 

глобального тягаря хвороб, у 2016 р поширеність хронічних обструктивних 

захворювань легень (ХОЗЛ) в світі була на рівні 251 мільйона випадків. За 

оцінками в 2015 р. 3,17 мільйона чоловік в світі померли від цього захворювання, 

що склало майже 5% всіх випадків смерті. Згідно з прогнозами, протягом 

наступних 10 років смертність від ХОЗЛ зросте більш ніж на 30% – у 2030 році 

ХОЗЛ стануть третьою провідною причиною смерті в усьому світі [21].  

Одним з чотирьох напрямків стратегії лікування і профілактики ХОЗЛ за 

ВООЗ є програми легеневої реабілітації [21]. Усі пацієнти з ХОЗЛ отримують 

користь від програм навчання виконанню вправ, домагаючись підвищення 

толерантності до фізичних вправ, зменшення задишки і проявів втоми [23].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. Питання пов’язані з ХОЗЛ і надалі залишаються 

одними з найбільш актуальних проблем сучасної медицини, що потребують 

комплексного вирішення шляхом забезпечення адекватної профілактики, 

своєчасної діагностики, підвищення якості і доступності медичної та 

реабілітаційної допомоги. Вони були предметом досліджень Андрійчук О. Я., 

Викторова Е. В., Кулишова Т. В., Григус І. М., Жарова І. О., Крахмалова О. О., 

Калашник Д. М., Талалай І. В., Майструк М. І., Масік Н. П., Солдатченко С. С., 

Тимрук-Скоропад К. А., Федорова Т. Н., Neves L. F., dos Reis M. H., Gonçalves T. 

R., та ін.  

Мета дослідження. На підставі вивчення літературних джерел розглянути 

теоретичні і практичні основи організації реабілітаційного процесу в пацієнтів з 

хронічними обструктивними захворюваннями легень.  

Завдання дослідження. Узагальнення даних наукової і науково-методичної 

літератури, що стосуються питань легеневої реабілітації пацієнтів з хронічними 

обструктивними захворюваннями легень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За даними літератури відомо, 

що навіть на тлі оптимальної медикаментозної терапії хворі на ХОЗЛ мають 

значний дефіцит функціональних можливостей: загальну слабкість, 

морфофункціональні зміни з боку серцево-судинної системи, низьку  
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працездатність, депресію, дисфункцію скелетної і дихальної мускулатури, 

зменшення м’язової та загальної маси тіла, вимушений малорухливий спосіб 

життя, втрату соціального статусу тощо [7; 15; 26]. Водночас, для пацієнтів із 

ХОЗЛ на всіх стадіях захворювання високу ефективність мають програми 

легеневої (пульмонологічної) реабілітації [9; 15].  

Узгодженою заявою Американського торакального товариства (American 

Thoracic Society, ATS) і Європейського респіраторного товариства (European 

Respiratory Society, ERS), опублікованою у 2005 р., визначено, що «легенева 

(пульмонологічна) реабілітація є мультидисциплінарної, заснованою на доказах, 

всеохоплюючою системою заходів для хворого хронічним захворюванням 

органів дихання, що має клінічно значимий перебіг захворювання і порушення 

рівня повсякденної активності. Інтегрована в щоденне лікування легенева 

реабілітація покликана зменшити прояви хвороби, оптимізувати функціональний 

статус хворого і зменшити вартість лікування за рахунок стабілізації або 

зменшення системних проявів хвороби» [4; 15].  

Відповідно до визначення ATS та Американської асоціації по реабілітації 

хворих з захворюваннями серцево-судинної і дихальної систем (American 

Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation, ААCVPR) легенева 

реабілітація – це мультидисциплінарна програма догляду за пацієнтами з 

хронічними респіраторними захворюваннями, зміст якої визначається в 

індивідуальному порядку і направлений на поліпшення фізичної та соціальної 

функції хворих, а також на збільшення їх автономності [10].  

На необхідності дотримання мультидисциплінарного підходу до легеневої 

реабілітації також акцентовано увагу в адаптованих клінічних настановах 

«Хронічне обструктивне захворювання легень» (2013): «…лікування ХОЗЛ 

забезпечується мультидисциплінарною командою, членами якої є лікар, 

фізичний терапевт, фармацевт і медичні сестри. При тяжкому перебігу ХОЗЛ 

мультидисциплінарна команда також включатиме дієтолога, підготовленого 

фахівця з психічного здоров’я, медичну сестру з поведінкової терапії, 

соціального працівника, клінічного психолога або психіатра» [22].  

У 2013 р. в Положеннях ATS / ERS було запропоновано нове визначення 

легеневої реабілітації: «легенева реабілітація є комплексною системою заходів, 

заснованих на ретельному обстеженні пацієнтів з індивідуальним підбором 

лікування, що включає фізичні тренування, навчання і орієнтування пацієнтів на 

підтримку здоров’я. Ці заходи спрямовані на поліпшення фізичного і 

психологічного стану людей, які страждають на хронічні респіраторні 

захворювання, і забезпечення звикання пацієнтів до здорового способу життя» 

[10].  

Легенева реабілітація, відповідно до визначення Європейського 

респіраторного товариства, є процесом, що систематично використовує науково 

обґрунтовані методи діагностики та терапії, спрямовані на досягнення 
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оптимального функціонального стану та якості життя хворого, який страждає на 

хронічні захворювання легень. Легенева реабілітація фокусується на всіх 

аспектах допомоги хворому: фармакотерапія, фізичні тренування, 

психосоціальна підтримка, харчова підтримка, освітні програми тощо [8].  

Відповідно до рекомендацій GOLD, головними цілями легеневої реабілітації 

є зменшення симптомів, поліпшення якості життя і підвищення фізичної та 

емоційної участі пацієнта у повсякденному житті. Повноцінна реабілітаційна 

програма включає модифікацію способу життя, регулярні фізичні навантаження, 

заходи з корекції маси тіла, психологічну підтримку [12]. 

У рекомендаціях ААCVPR вказано, що головним принципом легеневої 

реабілітації є переконаність в реабілітаційному процесі, який зосереджений на 

хворому і розробляється при безпосередній його участі, а фахівець з реабілітації 

повинен бути рольовою моделлю в ставленні до реабілітації, здоров’я та 

професіоналізму [10].  

Абросимов В. М. (2016) головними принципами легеневої реабілітації 

пацієнтів з ХОЗЛ називає [10]: 1) мультидисциплінарний підхід; 

2) індивідуальність; 3) можлива не відповідність динаміки поліпшення 

функціональної здатності легенів і якості життя пацієнта, та об’єктивного 

покращення легеневої функції.  

Головними цілями легеневої реабілітації є зменшення симптомів ХОЗЛ, 

покращення якості життя, підвищення фізичної та емоційної участі в буденному 

житті [5; 13].  

За [22] легенева реабілітація має три головні мети: 1) сприяти зменшенню 

утруднення дихання, пов’язаного з респіраторним захворюванням; 2) створити 

умови для відновлення максимального функціонування пацієнтів; 3) допомогти 

зниженню слабкості периферичної і дихальної мускулатури.  

У рекомендаціях ААCVPR сформульовані такі цілі легеневої реабілітації 

[10]:  

– інтеграція профілактичних заходів і дій, спрямованих на заохочення 

довгострокового продовження занять, в план лікування пацієнта; 

– розробка і реалізація індивідуалізованої програми терапевтичного впливу; 

– підвищення якості життя пацієнта та його близьких; 

– встановлення контролю або послаблення, наскільки це можливо, 

симптомів і патофізіологічних ускладнень респіраторних захворювань; 

– збільшення сили, витривалості та переносимості фізичних навантажень; 

– послаблення психологічних проявів захворювання, таких, як тривожність 

або депресія; 

– стимулювання бажання пацієнта протягом тривалого часу дотримуватися 

умов програми лікування та реабілітації;   



367 

 

– підготовка, мотивування та проведення реабілітації хворого з метою 

максимальної реалізації його можливостей самообслуговування; 

– підготовка, мотивування та залучення близьких або родичів хворого до 

виконання його програми лікування; 

– скорочення економічних витрат суспільства, пов’язаних з легеневим 

захворюванням, за допомогою ослаблення загострень захворювання, зменшення 

кількості госпіталізацій, тривалості перебування в лікарні, звернень за 

невідкладною допомогою та скорочення періоду одужання; 

– повернення хворого до продуктивної трудової діяльності або до активної 

старості, в залежності від віку і можливостей; 

– навчання медичних працівників, повідомляючи їм інформацію про 

захворювання легень і легеневу реабілітацію; 

– інформування працівників системи охорони здоров’я про важливість 

раннього виявлення легеневих захворювань за допомогою проведення 

скринінгових досліджень; 

– поширення серед населення інформації про шкоду куріння, нікотинової 

залежності та пасивного куріння, а також про пропоновані методи терапії. 

Відповідно до клінічних настанов очікуваними результатами легеневої 

реабілітації є [10; 16]: підвищення толерантності до фізичного навантажень, 

поліпшення респіраторної функції, зменшення інтенсивності нападів задухи, 

підвищення якості життя, зменшення кількості і тривалості госпіталізацій, 

зменшення виразності тривоги і депресії, для деяких пацієнтів повернення до 

звичайної трудової діяльності, збільшення обізнаності про захворювання легень 

тощо.  

Отже, узагальнюючи вищенаведене, головними принципами легеневої 

реабілітації є індивідуальність і мультидисциплінарний підхід, а основними 

цілями – підвищення толерантності до фізичних навантажень, зменшення 

негативних проявів хвороби і покращення якості життя пацієнтів з ХОЗЛ.  

Індивідуальний підхід до легеневої реабілітації забезпечується, у тому числі, 

оцінкою функціонального стану пацієнтів з ХОЗЛ перед, протягом та наприкінці 

реабілітаційної програми. Кожен з членів мультидисциплінарної команди оцінює 

функціонування пацієнта, виходячи з конкретних професійних знань в своїй 

області; результати оцінювання обговорюються спільно з іншими членами 

мультидисциплінарної команди [2; 26]. 

За GOLD (2018) оцінка функціонального стану повинна включати: детальне 

вивчення анамнезу та фізикальне обстеження; спірометричне дослідження перед 

і після застосування бронхолітика; оцінку фізичних можливостей хворого; вимір 

рівня стану здоров’я і впливу задишки за результатами mMRC (Модифікована 

Шкала задишки – Medical Research Council Dyspnea Scale) або CAT (Тест 

контролю над ХОЗЛ – С (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), A (Assessment), 
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T (Test)); оцінку сили інспіраторних і експіраторних м’язів, а також сили нижньої 

групи м’язів у хворих з втратою м’язової маси [10; 23].  

Для оцінки якості життя хворих на ХОЗЛ застосовуються різні 

опитувальники і шкали, включаючи спеціально створені для хворих з 

респіраторними захворюваннями (WHOQOL-BREF, Medical Outcomes Study-

Short Form, Chronic Respiratory Disease Questionnaire, St. George Respiratory 

Questionnaire та ін.).  

З позиції фізичного терапевта важливе місце в оцінці стану пацієнта з ХОЗЛ 

займає функціональне тестування. Серед методик, що використовують 

найчастіше, слід зазначити: тести зі східчасто зростаючим навантаженням 

(велоергометрія або тредміл-тест), тест «встань і йди» (Timed Up and Go Test), 

тест з 6-хвилинною ходьбою, тест 10-метрової ходьби, ступінчастий тест 

човникової ходьби (шатл-тест) та ін. 

Додатково ідентифікуються [2]: фактори середовища (підтримка і ставлення 

родичів, друзів, роботодавця або суспільства, фізичне середовище, охорона 

здоров’я та ін.), особистісні фактори (спосіб життя, звички, освіта, 

національність, етнічна приналежність, соціальний фон та ін.), прогностичні 

фактори, реабілітаційний потенціал, потреби, бажання і очікування пацієнта.  

У деяких дослідженнях у якості інструменту оцінки функціонального стану 

пацієнтів з ХОЗЛ, та ефективності легеневої реабілітації використовувались 

функціональні проби Штанге і Генчі [3; 6; 10; 11; 14; 20].  

Результатом оцінки функціонального стану пацієнтів з ХОЗЛ є 

реабілітаційний діагноз – список проблем пацієнта, сформульований у категоріях 

Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та 

здоров’я (МКФ). Для формулювання реабілітаційного діагнозу Американська 

асоціація фізичної терапії (American Physical Therapy Association, APTA) 

рекомендує у практиці фізичного терапевта застосовувати базові набори 

категорій МКФ (ICF core set) [18; 19; 24]. Повний набір МКФ для обструктивних 

захворювань легень складається з 71 категорії (5 – структури організму, 19 – 

функції організму, 24 – діяльність та участь, 23 – фактори середовища), 

скорочений набір – з 14 категорій (2 – структури організму; 4 – функції організму, 

4 – діяльність та участь, 4 – фактори середовища). Водночас ICF-based 

Documentation Tool дозволяє додавати інші категорії МКФ [24]. 

За рекомендаціями ААCVPR основними компонентами легеневої 

реабілітації є: оцінка стану хворого; навчання і підготовка хворого; фізичні 

вправи; психосоціальні впливи; заохочення до довготривалої участі в програмі 

реабілітації. Вказані компоненти легеневої реабілітації можна доповнити 

нутритивною підтримкою, застосуванням природних та преформованих 

фізичних чинників, механотерапією, трудотерапією, мануальною терапією 

тощо [1; 10].   
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Катерина Тимрук-Скоропад зі співавт. (2018) на підставі аналізу клінічних 

настанов, відібраних в базах даних PubMed, PEDro, Cochrane, виділяють чотири 

основні компоненти легеневої реабілітації [17; 27]: 1) засоби фізичної терапії; 2) 

освіта; 3) зміна поведінки – куріння; 4) оцінка (обстеження) пацієнта.  

У деяких настановах рекомендовано зміни харчової поведінки, 

психосоціальну підтримку, проведення ерготерапії тощо [17; 27].  

Фізична терапія хворих на ХОЗЛ, є невід’ємною складовою легеневої 

реабілітації. До основних засобів фізичної терапії, рекомендованих у клінічних 

настановах, відносять [17; 27]: 1) фізичне тренування (фізичні вправи), зокрема 

аеробне, силове, або їх комбінація; 2) дихальні вправи; 3) тренування дихальних 

м’язів; 4) фізична терапія грудної клітки; 5) електроміостимуляція та 

електромагнітна стимуляція периферичних м’язів.  

Фізичне тренування рекомендовано застосовувати з метою тренування 

витривалості, збільшення фізичної активності й сили. Більшість програм 

фізичної терапії у рамках проведення легеневої реабілітації включають такі 

фізичні вправи [17; 27]:  

– аеробні або силові інтервальні або безперервні тренування (три заняття на 

тиждень тривалістю 20–30 хв.); 

– дозована ходьба на біговій доріжці чи відкритій місцевості (не менше 30 

хв., 1–2 рази на день, щодня); 

– підйом сходами;  

– тренування на велотренажері; 

– плавання; 

– скандинавська ходьба (Nordic Walking). 

Дихальні вправи рекомендовано використовувати з метою зменшення 

задишки внаслідок зменшення гіперінфляції легень, нормалізації роботи 

дихальних м’язів та оптимізації торако-абдомінальних рухів. Основну увагу 

приділяють диханню через підтиснуті губи та діафрагмальному диханню [1; 10; 

17; 27].  

Тренування дихальних м’язів уключає переважно застосування невеликого, 

доступного додаткового обладнання для тренування інспіраторних дихальних 

м’язів при зниженні сили вдиху [17; 27].  

Фізична терапія грудної клітки (методи бронхіального дренажу, навчання 

правильного дихання) спрямована на очищення дихальних шляхів і покращення 

відходження мокроти, підвищення толерантності до фізичного навантаження, 

зниження потреби в тривалому прийомі антибіотиків [17; 27]. 

Найбільш відомий метод спрямований на поліпшення евакуації мокроти є 

позиційний (постуральний) дренаж.   
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Застосування програм фізичної терапії рекомендовано на усіх стадіях ХОЗЛ. 

Підставами для призначення легеневої реабілітації є [10]: 

– диспное / стомлюваність і симптоми хронічних порушень респіраторної 

функції; 

– зниження якості життя, пов’язане зі станом здоров’я; 

– погіршення функціонального стану; 

– погіршення професійної працездатності; 

– утруднення при виконанні завдань повсякденної побутової діяльності; 

– утруднення при дотриманні режиму лікування; 

– психологічні проблеми, які супроводжують респіраторне захворювання; 

– недостатнє харчування; 

– підвищене використання медичних ресурсів (часті госпіталізації, 

звернення за невідкладною допомогою, відвідування лікаря); 

– порушення газообміну в легенях, у тому числі гіпоксемія.  

Згідно з рекомендаціями GOLD, легеневу реабілітацію при ХОЗЛ необхідно 

застосовувати у пацієнтів – вже на 1-й стадії (легкий ступінь тяжкості) 

захворювання [10; 23]. 

Протипоказами до проведення легеневої реабілітації є нестабільна 

стенокардія, гостра легенева гіпертензія, цироз печінки, інсульт і психічні 

захворювання [10].  

За [17; 27] протипоказами до проведення програми легеневої реабілітації є: 

1) психічні або поведінкові розлади, які погіршують співпрацю з терапевтом; 2) 

гострі або нестабільні серцево-судинні захворювання, що обмежують здатність 

пацієнта до фізичного навантаження; 3) порушення опорно-рухового апарату, 

несумісні з фізичним навантаженням.  

Відсутність мотивації хворого також може стати перепоною для завершення 

пацієнтом запропонованих програм фізичної терапії та досягнення ефекту від них 

[8].  

Літній або старечий вік не є протипоказанням для здійснення реабілітації 

[10].  

Рекомендована оптимальна тривалість легеневої реабілітації становить від 6 

до 12 тижнів; чим довше триває програма, тим більший ефект спостерігається [1; 

5; 17; 27]. Водночас, досі не розроблено ефективних програм, щоб підтримувати 

терапевтичний ефект протягом тривалого часу [5].  

Здійснення цілісної системи легеневої реабілітації можливо тільки в 

спеціалізованих пульмонологічних установах (пульмонологічних 

реабілітаційних центрах) з повномасштабною системою служб і наскрізний 

програмою заходів [16]. Водночас, позитивні результати легеневої реабілітації 

описані при її проведенні як в стаціонарах, так і в амбулаторних або домашніх 

умовах [5; 16; 25]. Найчастіше на вибір режиму легеневої реабілітації впливають 

міркування вартості і доступності [5; 16].  
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, ХОЗЛ, 

враховуючи їх значну поширеність і вклад у загальну смертність, а також 

виходячи зі встановленої тенденції до прискорення темпів зростання кількості 

хворих найближчим часом, залишаються одними з найбільш актуальних проблем 

сучасної медицини, що потребують комплексного вирішення шляхом 

забезпечення адекватної профілактики, своєчасної діагностики, підвищення 

якості і доступності медичної та реабілітаційної допомоги.  

Застосування комплексної, індивідуальної, мультидисциплінарної легеневої 

реабілітації, починаючи з ранніх стадій захворювання, сприяє покращенню 

функціонального стану пацієнтів з ХОЗЛ, значно уповільнює прогресування та 

знижує кількість загострень патологічного процесу, підвищуючи якість і 

збільшуючи тривалість життя. Реабілітація пацієнтів, які страждають на ХОЗЛ, 

може проводитися в домашніх умовах із залученням мінімальних ресурсів і 

виступати гарним рішенням для пацієнтів, які проживають далеко від медичних 

закладів, у яких діють стаціонарні програми з легеневої реабілітації [23].  

Невід’ємною частиною легеневої реабілітації хворих на ХОЗЛ є фізична 

терапія, основними елементами якої є фізичні тренування, різної інтенсивності й 

тривалості, і дихальні вправи.  
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Аннотация: В статье охарактеризована эффективность комплексной 

программы физической реабилитации детей 10–14 лет, больных бронхиальной 

астмой, с использованием танцевально-двигательной терапии. Доказана 

доступность методики комплексной физической реабилитации в интеграции с 

танцевальными упражнениями для детей с бронхиальной астмой. По окончании 

эксперимента у пациентов основной группы установлено достоверное 

увеличение показателей функции внешнего дыхания, функционального 

состояния сердечнососудистой системы, показателей качества жизни и 

улучшение клинической картины заболевания.  

Ключевые слова: физическая реабилитация, комплексная программа, 

бронхиальная астма, средний школьный возраст, танцевально-двигательная 

терапия. 

 

Анотація: У статті охарактеризовано ефективність комплексної програми 

фізичної реабілітації дітей, хворих на бронхіальну астму, з використанням 

танцювально-рухової терапії. Доведена доступність методики комплексної 

фізичної реабілітації в інтеграції з танцювальними вправами для дітей цієї 

нозології. По закінченню експерименту в пацієнтів основної групи встановлено 

достовірне збільшення середніх показників функції зовнішнього дихання,   
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функціонального стану серцево-судинної системи, показників якості життя та 

поліпшення клінічної картини захворювання. 

Ключові слова: фізична реабілітація, комплексна програма, бронхіальна 

астма, середній шкільний вік, танцювально-рухова терапія. 

 

Annotation: The article described the effectiveness comprehensive program of 

using dance movement therapy for physical rehabilitation of children 10–14 years old 

suffering from asthma. There it is proved the accessibility of comprehensive physical 

rehabilitation techniques realized with dance exercises for children suffering from 

asthma. At the end of the experiment, the patients of the main group found a significant 

increase in the average indicators of external respiration function and functional status 

of the cardiovascular system, quality of life and improve the clinical picture of the 

disease 

Key words: physical rehabilitation, а comprehensive program, bronchial asthma, 

middle school age, dance and movement therapy 

 

Постановка проблеми. Бронхіальна астма (БА) у дітей – одна з важливих 

проблем медицини, обумовлена підвищенням захворюваності на дану патологію, 

її раннім початком, пізнім встановленням діагнозу, багатофакторністю 

захворювання [2]. Поширеність БА у дітей варіює у різних країнах від 10 до 15%, 

а серед хронічних захворювань органів дихання ця патологія посідає провідне 

місце. В останні роки значно збільшилася кількість дітей та підлітків, що 

страждають на бронхіальну астму. За даними офіційної статистики, їх число 

перевищує чверть мільйона осіб на території України [1]. Відзначається також 

більш часте формування важких форм астми та збільшення інвалідізації і 

летальності. 

За останні 20-30 років досягнуто значних успіхів в розробці різноманітних 

лікарських протиастматичних препаратів, однак результати терапії, яка може 

тривати у дитини протягом багатьох років, не завжди задовольняють лікаря, 

пацієнта і його батьків. Відзначається збільшення частоти алергійних і побічних 

реакцій на лікарські засоби, формування резистентності до різних препаратів [6, 

10]. 

Немедикаментозні методи терапії, що попереджають прогресування 

захворювання, зменшують ризик розвитку побічних явищ на лікарські препарати, 

залишаються недостатньо вивченими і застосовуються, як правило, у фазі 

стихаючого загострення і ремісії БА середньоважкого і легкого плину [5]. У 

процесі комплексної реабілітації формування ремісії відбувається завдяки 

відновленню власних компенсаторних можливостей організму хворого. 

Зв’язок з науковими темами та планами. Дослідження виконано згідно плану 

науково-дослідної роботи Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького, тема: «Педагогічні та методичні 
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аспекти фізкультурно-спортивної діяльності та корекція стану здоров’я методами 

фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації» (№ 0115U001739). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фізична реабілітація сприяє 

відновленню функції зовнішнього дихання (ФЗД), нормалізації кровообігу, 

поліпшенню адаптаційних можливостей дихальної і серцево-судинної систем до 

фізичних навантажень, зміцненню мускулатури грудної клітини (і 

бронхоальвеолярного апарату) зі збільшенням рухливості хребта, ребер, 

діафрагми, підвищенню опірності організму, поліпшенню обмінних процесів, 

нормалізації функцій центральної нервової системи [8]. 

Однак, недолік цих методів полягає в тому, що позитивний ефект наступає 

не відразу, через тривалий строк, часом потрібні повторні курси, для здійснення 

чого необхідні значні зусилля хворого і його батьків. 

Крім того, не вирішується досить важливе завдання соціальної інтеграції 

дітей з БА саме з урахуванням особливостей їх психофізичного і 

психоемоційного розвитку. В реабілітації дітей з БА крім медикаментозного 

лікування і засобів фізичної реабілітації, широко використовуються засоби і 

форми адаптивної фізичної культури (АФК). Заняття АФК і спортом – необхідна 

частина повсякденного життя хворих БА, що вирішує завдання їх соціальної 

інтеграції [3]. 

У нашій країні цій проблемі дотепер практично не приділялося уваги. У 

зв’язку з цим актуальними залишаються пошук і розробка нових науково-

обґрунтованих і ефективних програм оздоровлення дітей з БА, відновлення їх 

працездатності, соціальної реабілітації і адаптації в суспільстві. Виникає потреба 

застосування нових підходів і організаційних форм комплексної реабілітації 

дітей з БА, які базуються на різноманітних формах АФК [4, 11]. 

У комплексній терапії дітей, що хворіють БА, засоби і форми фізичної 

реабілітації є чинником оздоровчого впливу на організм дитини. На всіх етапах 

фізичної реабілітації дітей з БА широко застосовуються різні методики [4, 7, 12]. 

В основному вони спрямовані на поліпшення діяльності апарату дихання, але БА 

є захворюванням не тільки бронхолегеневої системи, але і усього організму, і, у 

першу чергу, центральної і вегетативної нервової системи, тобто БА – це 

психосоматичне захворювання, тому комплексна фізична реабілітація повинна 

бути спрямована не тільки на корекцію порушень дихальної системи, а й на весь 

організм, зокрема на центральну і вегетативну нервову систему. 

У зв’язку з наростанням і поширеністю функціональних нервово-психічних 

відхилень у дітей, хворих БА, встає серйозне питання про способи охорони 

психоемоційної сфери молодого зростаючого організму, що зазнає великого 

навчального навантаження у комбінації з гіподинамією. В 60% дітей 

відзначається депресивний або субдепресивний стан. Це виражається в 

зниженому настрої, байдужості, втраті інтересу до життя, думках про власну 

неповноцінність. Вони зазнають значних труднощів у вербалізації своїх  
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переживань (у багатьох з них одним з чинників, що провокують приступ, є 

емоційне переживання, незалежно від того, позитивне воно або негативне). У цих 

дітей недостатньо розвинені здатності до вираження свого стану за допомогою 

символів, язик тіла залишається єдиним для вираження емоційного стану [13]. 

Враховуючи ці особливості дітей з БА, можна зробити висновок про те, що 

танці, як одна з форм АФК, допомагають розв’язати завдання по корекції 

психофізичного і психоемоційного стану дітей вже на етапі фізичної реабілітації, 

а також їх подальшої соціальної інтеграції. Це і визначає актуальність 

досліджуваної теми. 

Мета роботи – розробити комплексну методику фізичної реабілітації дітей 

з БА із включенням танцювальних вправ і вивчити її вплив на корекцію 

особливостей розвитку дітей з БА і можливість їх соціальної інтеграції. 

Організація та методи дослідження. Для проведення експерименту були 

відібрані діти 10–14 років з хронічною формою БА (за медичними картками), 

всього 40 пацієнтів. З них 20 отримували медикаментозне лікування, ЛФК, 

лікувальний масаж № 10 – контрольна група (КГ). Основна група (ОГ) складалася 

з 20 дітей, які на тлі медикаментозного лікування займалися за оригінальною 

комплексною реабілітаційною програмою. Вона включала: масаж, дихальну 

гімнастику, гімнастику на м’ячах, елементи хореографії, імпровізацію, ігри, 

астма-школу, заняття з дихальними тренажерами в домашніх умовах. 

У ході експерименту використовувались такі методи дослідження: аналіз та 

узагальнення даних науково-методичної та спеціальної літератури, соціологічні 

методи (вивчення медичних карток, опитування за шкалами «Якість життя»), 

аналіз серцево-судинної діяльності (пульсометрія), дослідження функції 

зовнішнього дихання (ПШВ, ОФВ1, МОШ25, МОШ50, МОШ75), оцінка 

загальної фізичної працездатності (ЗФП) з використанням тесту PWC150, 

педагогічний експеримент, методи математичної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. Дослідження середніх значень 

ЧСС (табл. 1) показали, що вихідні значення показника в ОГ і КГ вірогідно не 

різнилися (р<0,05). 

Так в ОГ групі ЧСС у спокої склала 83,5±7,2, у середині заняття – 142,8±15,6, 

наприкінці заняття – 84,9±7,0 уд./хв., у КГ – 84,5±8,7, 143,7±15,5, 85,6±8,9 уд./хв. 

відповідно.   
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Таблиця 1 

Значення частоти серцевих скорочень (ЧСС) дітей до та після 

експерименту (М±m) 

ЧСС, уд./хв. Основна група Контрольна група t 
 вихідна в 1-ий день  

у спокої 83,5±7,2 84,5±8,7 0,61 

у середині заняття 142,8±15,6 143,7±15,5 0,29 

наприкінці заняття 84,9±7,0 85,6±8,9 0,42 

 по закінченню курсу  

у спокої 80,5±7,4 82,8±7,9 1,48 

у середині заняття 138,7±14,9* 142,5±16,9* 2,3 

наприкінці заняття 80,9±7,1* 85,5±8,3* 2,9 

Примітка: * – р<0,05 у порівнянні з вихідним рівнем 

 

Статистична обробка за t-критерієм Стьюдента показала високий рівень 

значущості відмінностей між обома групами після занять за запропонованою 

програмою ОГ. Виміри, проведені наприкінці курсу комплексної реабілітації, 

говорять про те, що в ОГ в порівнянні з КГ, поліпшення функціонального стану 

серцево-судинної системи було достовірно вище (р<0,05). В ОГ спостерігалося 

менше збільшення максимальної ЧСС у середині заняття й більш швидке 

відновлення після фізичного навантаження. 

В таблиці 2 представлені зміни пікової швидкості видиху (ПШВ) у процесі 

експерименту в обох групах. Нами були проаналізовані дані ПШВ, фіксовані 

пацієнтами в щоденниках самоконтролю. До проведення експерименту 

достовірних відмінностей між показниками ПШВ в ОГ і КГ не було відзначено 

(р>0,05): ПШВ в ОГ склала 84,7±12,6% від належного значення, у КГ – 

83,3±12,1% відповідно. 

Таблиця 2 

Динаміка середньої пікової швидкості видиху дітей за період 

експерименту 

ПШВ, % від 

належного значення n 

 Час виміру 

Приріст, % вихідна 

наприкінці 

курсу 
Основна група 20 84,7±12,6  91,5±15,3* 6,8 

Контрольна група 20 83,3±12,1  87,8±13,8* 4,5 

Примітка: * – р<0,05 у порівнянні з вихідним рівнем 

 

Розроблена нами програма фізичної реабілітації виявила свій позитивний 

вплив на зміну ПШВ у пацієнтів ОГ: після проведення експерименту цей 

показник зріс в середньому на 6,8% (р<0,05) і дорівнював 91,5±15,3% від 

належного значення. У КГ ПШВ збільшилася на 4,5% (р>0,05) і досягла 

87,8±13,8% від належного значення.   
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Зміни середніх показників ФЗД пацієнтів обох груп у процесі фізичної 

реабілітації представлені в табл. 3. Порівняння показників ФЗД (ОФВ1, МОШ25, 

МОШ50, МОШ75) до реабілітації в ОГ і КГ показало, що достовірних відмінностей 

між ними не існує (р>0,05): в ОГ ОФВ1 склав 72,3±12,8%, МОШ25 – 62,4±12,1%, 

МОШ50 – 59,9±14,5%, МОШ75 – 49,3±14,8% від належного значення; у КГ ці 

показники дорівнювали відповідно – 74,5±11,7%, 61,7±13,2%, 60,1±12,9%, 

50,5±13,9% від належного значення. 

Дослідження, проведені наприкінці програми у пацієнтів ОГ, виявили 

достовірне збільшення (р<0,05) середніх показників ФЗД у порівнянні з вихідним 

рівнем: ОФВ1 зріс на 8,0% і склав 80,3±8,9%, МОШ25 – на 11,3% (73,7±10,3%), 

МОШ50 – на 13,2% і стала 73,1±15,2% від належного значення, суттєво 

покращилася прохідність бронхів дрібного калібру, про що свідчить підвищення 

МОШ75 на 13,8% (63,1±11,2% від належного значення). 

Таблиця 3 

Динаміка середніх показників функції зовнішнього дихання дітей 

Показники ФЗД 

n Група 

Час виміру 

Приріст, 

% 

(% від належного 

значення) Вихідні 

Наприкінці 

курсу 

      

ОФВ1 

20 Основна 72,3±12,8 80,3±8,9* 8,0 

20 Контрольна 74,5±11,7 78,9±9,4 4,4  

      

МОШ25 

20 Основна 62,4±12,1 73,7±10,3* 11,3 

20 Контрольна 61,7±13,2 67,8±16,6 6,1  

      

МОШ50 

20 Основна 59,9±14,5 73,1±15,2* 13,2 

20 Контрольна 60,1±12,9 66,7±13,8 6,6  

      

МОШ75 

20 Основна 49,3±14,8 63,1±11,2* 13,8 

20 Контрольна 50,5±13,9 57,0±10,1 6,5  

      

Примітка: * – р<0,05 у порівнянні з вихідним рівнем 

 

Зміни середніх показників ФЗД у КГ були менш значними і не достовірними 

(р>0,05): ОФВ1 зріс на 4,4% і склав 78,9±9,4%, МОШ25 – на 6,1% (67,8±16,6%), 

МОШ50 – на 6,6% і досягла 66,7±13,8%, МОШ75 – на 6,5% (57,0±10,1% від 

належного значення).   
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Спостереження за хворими тривали протягом року: проводилися 

дослідження ФЗД і вивчався плин захворювання, аналізувалися медичні карти 

пацієнтів, проводилися бесіди з батьками. Результати віддалених досліджень 

показали, що в ОГ у 75,4% дітей спостерігалася стійка ремісія бронхіальної 

астми, у 24,6% – приступи стали носити епізодичний характер і протікати в більш 

згладженій формі (нестабільна ремісія), в КГ ці показники склали відповідно – 

36,7% і 63,3%. 

Наприкінці всього курсу зросла координованість рухів, зменшилася моторна 

незручність, діти стали більш упевнено володіти своїм тілом, набагато більший 

час могли виконувати вправи не відволікаючись. З’явилося бажання не тільки 

правильно виконувати завдання, але і допомагати іншим. 

Дані за шкалою «Важкість астми» не змінилися. На початку занять показник 

за цією шкалою становив 52% від максимально можливого, наприкінці – він 

залишився на цьому ж рівні. На наш погляд, це пов’язано з невеликим часовим 

інтервалом, який займав увесь курс реабілітації. Діти, відповідаючи на запитання, 

що відносяться до цієї шкали (наприклад, «Як часто в тебе бувають загострення 

астми останнім часом?») мали труднощі в оцінці зміни стану свого здоров’я за 

даний період часу. 

Зміни за шкалою «Дистрес» були наступні: на початку занять середній бал 

склав 76%, наприкінці – 83% від максимально можливої величини. Діти емоційно 

стали переживати свій стан як гірший, це не суперечить підвищенням показників 

за шкалами «Якість активного життя» і «Якість пасивного життя». Танцювальні 

вправи є фізичним навантаженням на організм. Це навантаження ретельно 

підібране і строго дозоване, але, воно перевищує звичайне фізичне навантаження 

цих дітей. Моделюється контрольована стресова ситуація, з якою дитина може 

впоратися. Це є позитивним чинником, тому що вчить організм адекватно 

реагувати на стресову ситуацію, що для дітей з БА становить істотні труднощі 

(подібний стрес для організму створюється під час терапії гірським повітрям, 

коли дитині доводиться дихати сумішшю, збідненою киснем). 

За шкалою «Якість активного життя» до відвідування занять середній бал 

становив 82% від максимально можливої величини; після відвідування занять 

відповідний бал склав 88%. Діти стали одержувати більше задоволення від 

власної активності, вони з радістю виконували вправи. 

За шкалою «Якість пасивного життя», до астма-школи – середній показник 

становив 78% від максимально можливого, після – він виріс до 85%. Заняття, не 

пов’язані з підвищеною фізичною активністю: читання, малювання, 

конструювання, інші улюблені захоплення, суб’єктивно стали виживатися як ті, 

що не приносять більше радості.   
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Проведене дослідження свідчить про те, що комплексна методика з 

використанням танцювально-рухової терапії впливає на емоційну сферу дитини, 

що страждає БА, збільшуючи суб’єктивне переживання задоволення від активної 

діяльності. У результаті занять за цією методикою діти краще відчувають своє 

тіло, свої фізичні можливості. 

Аналіз даних опитування «Якість життя» і спостереження за дітьми свідчать, 

що труднощі, які діти долають під час занять, підвищують їхню самостійність і 

впевненість у власних силах. 

Було виявлено, що в післяреабілітаційний період значна частина дітей ОГ – 

48% (проти 20% КГ) стали займатися фізичною культурою і спортом (плаванням, 

легкою атлетикою, футболом тощо), що безсумнівно є одним з позитивних 

результатів фізичної реабілітації. 

Висновки. 

1. По закінченню експерименту у пацієнтів основної групи спостерігається 

достовірне збільшення (р<0,05) середніх показників ФЗД у порівнянні з вихідним 

рівнем: ОФВ1 зріс на 8,0%, МОШ25 – на 11,3%, МОШ50 – на 13,2%, значно 

покращилася прохідність бронхів дрібного калібру, про що свідчить підвищення 

МОШ75 на 13,8%. Динаміка середніх показ-ників ФЗД у контрольній групі була 

менш значною і не достовірною (р>0,05): ОФВ1 зріс на 4,4%, МОШ25 – на 6,1%, 

МОШ50 – на 6,6%, МОШ75 – на 6,5%. 

2. Дослідження частоти серцевих скорочень, проведені після реалізації 

експериментальної програми, свідчать про поліпшення в основній групі 

функціонального стану серце-во-судинної системи в порівнянні з контрольною 

групою: спостерігалося менше збільшення максимальної ЧСС у середині заняття 

й більш швидке відновлення після фізичного навантаження. 

3. Аналіз даних анкети «Якість життя» і спостереження за дітьми свідчать, 

що заняття згідно запропонованої методики фізичної реабілітації з 

використанням танцювально-рухової терапії підвищують самостійність дітей і 

упевненість у власних силах, розширюють моторні можливості, що свідчить про 

їхню соціальну інтеграцію. Відбулося збільшення показників за такими шкалами: 

«Дистрес» на 6%, «Якість активного життя» на 6%, «Якість пасивного життя» на 

7%. 

4. В експерименті доведена ефективність і доступність розробленої нами 

методики комплексної фізичної реабілітації з використанням танцювальних 

вправ для дітей із бронхіальною астмою у віці 10-14 років. Було виявлено 

поліпшення клінічної картини у 60% дітей основної групи, тоді як у контрольній 

групі такі зміни спостерігалася лише у 47% клієнтів. Дослідження показали, що 

в основній групі у 75,4% дітей спостерігалася стійка ремісія, 24,6% – приступи 

стали носити епізодичний характер і протікати в згладженій формі (нестабільна 

ремісія).   
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Перспективи подальших досліджень полягають в розробці програм 

комплексної фізичної реабілітації для різних вікових категорій клієнтів, які 

страждають на бронхіальну астму. 
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PHYSICAL REHABILITATION IN HYPOTONIC DISEASE 

 

Анотація. У статті наведено сучасні підходи до призначення фізичної 

реабілітації при гіпотонічній хворобі. Мета роботи – розробити і обґрунтувати 

комплексну програму фізичної реабілітації для жінок 21-35 років, що страждають 

на артеріальну гіпотензію на поліклінічному етапі реабілітації. 
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 Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних 

даних; вивчення медичної документації; педагогічні методи (лікарсько-

педагогічні спостереження в процесі занять лікувальною фізичною культурою); 

клінічні методи дослідження; інструментальні методи; функціональні проби і 

тести. Результати клініко-фізіологічних досліджень дозволяють вважати, що 

лікувальна фізична культура показана на всіх стадіях і формах гіпотонічної 

хвороби. Залежно від самопочуття і стану хворі гіпотонічною хворобою 

отримують лікування в різних лікувальних установах: лікарняних стаціонарах, 

амбулаторіях і поліклініках, диспансерах і в санаторно-курортних установах.  

Ключові слова: фізична реабілітація, гіпотонічна хвороба, лікувальна 

фізично культура. 

 

Annotation. The article presents modern approaches to prescribing physical 

rehabilitation in case of hypotonic illness. The purpose of the work is to develop and 

substantiate a comprehensive program of physical rehabilitation for women 21-35 years 

of age suffering from arterial hypotension at the polyclinic stage of rehabilitation. 

Research methods: theoretical analysis and generalization of literary data; study of 

medical documentation; pedagogical methods (medical-pedagogical observations in 

the course of training physical therapy); clinical research methods; instrumental 

methods; functional tests and tests. The results of clinical and physiological studies 

suggest that therapeutic physical culture is shown at all stages and forms of hypotonic 

disease. Depending on the state of health and condition, patients with hypotonic disease 

receive treatment in various medical institutions: hospitals, outpatient clinics and 

clinics, dispensaries and in health resorts and resorts. 

Key words: physical rehabilitation, hypotonic disease, therapeutic physical 

culture. 

 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій. Стан 

здоров’я населення є показником потенціалу держави і відображенням соціально-

економічних, екологічних умов, способу життя населення, стану медичного 

забезпечення. Тому одним із пріоритетних завдань внутрішньої політики на 

найближчі роки в Україні визначено збереження і розвиток національного 

людського капіталу держави як головного фактора економічного росту, суттєву 

роль у збереженні якого відіграє система охорони здоров’я [3]. 

У структурі поширеності хвороб серед дорослого населення України в 

останні роки перше місце займають хвороби системи кровообігу (37,16%), друге 

місце посіли хвороби органів дихання, частка яких склала 13,12%, третє місце 

належить хворобам органів травлення (10,49%), четверте місце посіли хвороби 

сечостатевої системи (6,06%), п’яте – хвороби кістково-м’язової системи та 

сполучної тканини (5,71%), шосте – ендокринні хвороби, розлади харчування та
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порушення обміну речовин (5,19%), сьоме належить хворобам ока та його 

придаткового апарату (4,68%) [11]. 

Виявлені особливості в стані здоров’я дорослого населення свідчить про 

актуальність у майбутньому своєчасного виявлення патології, якісного її 

лікування, реабілітації для збереження працездатності дорослого населення та 

подовження активного довголіття [6; 11]. 

Реабілітаційний потенціал хворих та осіб з інвалідністю у багатьох 

випадках є досить високим, але використовується недостатньо. В Україні 

зареєстровано понад 2,7 млн. осіб з інвалідністю, приблизно половина з них – 

особи працездатного віку [7]. Планомірний розвиток та подальше втілення 

результатів системи охорони здоров'я допоможе повернути до повноцінного 

життя в суспільстві значну кількість осіб, що перенесли захворювання та травми, 

стане реальним заходом профілактики захворювань та зниження рівня 

інвалідності. 

Зазначимо, що реабілітація є складовою частиною лікувального процесу, 

яка ґрунтується на використанні біологічних і соціальних механізмів адаптації, 

компенсації та умовно об’єднана в три взаємопов’язані види: медичну, соціальну 

і професійну [8]. 

Тому вирішення питань щодо захворювань серцево-судинної системи в 

зв'язку з їх поширеністю і високою питомою вагою серед причин інвалідності та 

смертності належить до найактуальнішим проблемам сучасної медицини. За 

останні десятиліття значно зросла актуальність вивчення так званої 

функціональної патології серцево-судинної системи, зокрема гіпотонічної 

хвороби, що обумовлено не тільки поширеністю даного захворювання, а й 

складністю його диференціальної діагностики, а також необхідністю своєчасного 

лікування та реабілітації хворих, які страждають на цю хворобу [3]. 

Поява останнім часом низки робіт, присвячених проблемі артеріальної 

гіпотензії, сприяла розвитку вчення про гіпотонічну хворобу, що стимулювало 

інтерес до подальших досліджень. Проте, багато аспектів проблеми гіпотензії 

потребують поглибленого, ретельного вивчення і поки ще належать до 

недостатньо розроблених питань сучасної фізичної реабілітації. 

Мета дослідження – розробити і обґрунтувати комплексну програму 

фізичної реабілітації для жінок 21-35 років, що страждають на артеріальну 

гіпотензію на поліклінічному етапі реабілітації.  

Завдання дослідження:  

1. На основі аналізу сучасної літератури з досліджуваної проблеми, дати 

етіопатогенетичну характеристику гіпотонічній хворобі та охарактеризувати 

сучасні підходи до призначення засобів фізичної реабілітації при даній патології. 

2. Розробити і обґрунтувати програму фізичної реабілітації для жінок 

зрілого віку, що страждають на гіпотонічну хворобу, в умовах поліклініки з  

використанням комплексу заходів, спрямованих на відновлення здоров’я.  
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3. Оцінити ефективність запропонованої програми фізичної реабілітації для 

жінок 21-35 років, що страждають на гіпотонічну хворобу, на поліклінічному 

етапі реабілітації 

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних 

даних; вивчення документальних матеріалів (аналіз медичних карт); педагогічні 

методи (лікарсько-педагогічні спостереження в процесі занять ЛФК); клінічні 

методи дослідження; інструментальні методи; функціональні проби і тести 

(проба Мартіне-Кушелевського, гіпоксичні проби, орто- і кліностатичні проби).  

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз спеціальних науково-

методичних джерел та проведені власні дослідження свідчать про те, що фізична 

реабілітація хворих на гіпотонію є невід’ємною складовою комплексного 

процесу відновлення здоров’я у лікувально-профілактичних закладах. 

У лікувальному закладі чи реабілітаційній установі відповідно до наказу 

МОЗ України від 07.11.2016 р. № 1171 роботою мультидисциплінарної команди, 

причетної до реабілітації хворих, уповноважений керувати лікар з фізичної та 

реабілітаційної медицини (з числа лікарів, які отримали відповідну первинну 

спеціалізацію чи лікарі лікувальної фізкультури, фізіотерапевти, які пройшли 

перекваліфікацію). Його клінічна діяльність складається з реабілітаційного 

обстеження, оцінювання, визначення реабілітаційного діагнозу, складання 

прогнозу та здійснення реабілітаційного втручання. Працює в контакті з 

керівництвом, лікуючими лікарями, фізичними терапевтами, ерготерапевтами, а 

при відсутності двох останніх – з фізичними реабілітологами (асистентами 

фізичного терапевта та ерготерапевта), педагогами, психологами та іншими 

фахівцями [1; 2]. 

Лікар (разом із фізичним терапевтом, ерготерапевтом), залежно від 

існуючого захворювання чи травми, загального стану хворого, періоду, тяжкості 

перебігу захворювання чи наслідків травми, статі, віку, професії, функціональних 

можливостей і фізичної працездатності організму, визначає показання і 

протипоказання до застосування засобів реабілітації і призначає: 

1. засоби реабілітації, їх дозування, послідовність їх застосування; 

2. руховий режим; 

3. час, обсяг, вид, період та етап реабілітації. 

Крім цього, лікар (фізичний терапевт, ерготерапевт) забезпечує все 

необхідне для проведення фізичної терапії (документацію, обладнання кабінету, 

організацію занять та ін.): 

- бере участь у роботі реабілітаційної комісії; 

- бере участь в лікарських обходах, консультує лікуючих лікарів;  

- у стаціонарі та поліклініці проводить огляд і відбір хворих, які 

потребують реабілітації, проводить необхідні функціональні проби;   
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- визначає показання, протипоказання до призначення фізичної 

реабілітації, її завдання, режими рухової активності, форми проведення 

процедур із фізичної реабілітації, курс лікування, методи проведення 

занять; 

- готує і затверджує схеми і приблизні конспекти занять з основними 

групами хворих; 

- відвідує заняття, контролює і коректує роботу фізичного реабілітолога 

(асистента фізичного терапевта, ерготерапевта), у разі необхідності – 

проводить заняття; 

- проводить заняття із підвищення професійної майстерності 

співробітників кабінету; 

- в окремих випадках сам проводить процедуру; 

- при необхідності надає невідкладну допомогу хворому; 

- організовує і проводить санітарно-освітню роботу з питань фізичної 

реабілітації; 

- слідкує за дотриманням гігієнічних вимог та заходів із профілактики 

травматизму в кабінеті; 

- разом з лікуючим лікарем складає Індивідуальну програму реабілітації 

хворого для осіб, які хворіють тривалий час, і бере участь у підготовці 

документів при первинному направленні хворого на МСЕК; 

- забезпечує реалізацію Індивідуальної програми реабілітації інвалідів у 

відділеннях відновного лікування лікувально-профілактичного закладу 

та обласних лікарнях реабілітації; співпрацює з реабілітологами МСЕК, 

інформує їх про хід і ефективність проведеного відновного лікування 

хворим та особам з інвалідністю; 

- спільно із заступником головного лікаря з експертизи тимчасової 

непрацездатності здійснює постійний контроль за якістю та 

ефективністю проведених реабілітаційних заходів, співпрацює з лікарями 

відновного лікування лікарень реабілітації; вирішує проблеми соціально-

трудової реабілітації хворих та інвалідів за рахунок співпраці з Фондом 

соціального захисту осіб з інвалідністю та Центром зайнятості населення; 

- розробляє пропозиції щодо покращення якості медичної та соціальної 

реабілітації хворих та осіб з інвалідністю в лікувальних закладах та подає 

їх головному лікарю; веде відповідну документацію та складає звіти за 

визначеним регламентом; 

- постійно підвищує свою професійну кваліфікацію та рівень 

реабілітаційних знань [2; 5; 10]. 

У медичній реабілітації, згідно з рекомендаціями експертів ВООЗ, 

розрізняють два періоди: лікарняний та післялікарняний, у кожного з яких є 

визначені етапи. Перший період включає І етап реабілітації – 
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лікарняний(стаціонарний), а післялікарняний період – II етап – поліклінічний або 

реабілітаційний, санаторний ІII етап – диспансерний [9]. 

І етап реабілітації – лікарняний (стаціонарний) – розпочинається у лікарні, 

де після встановлення діагнозу лікар складає хворому програму реабілітації. Вона 

містить терапевтичні або хірургічні методи лікування і спрямована на ліквідацію 

чи зменшення активності патологічного процесу, попередження ускладнень, 

розвиток тимчасових або постійних компенсацій, відновлення функцій органів і 

систем, уражених хворобою, поступову фізичну активізацію хворого. На цьому 

етапі у відновлюючому лікуванні застосовують лікувальну фізичну культуру, 

лікувальний масаж, засоби фізіотерапії, елементи працетерапії. Визначають 

функціональний стан хворого, резерви організму І наприкінці етапу коректують і 

складають подальшу програму реабілітаційних заходів [9]. 

II етап реабілітації – поліклінічний, або реабілітаційний, санаторний 

починається після виписки хворого зі стаціонару, у поліклініці, реабілітаційному 

центрі, санаторії в умовах покращання і стабілізації стану хворого, при значному 

розширенні рухової активності. На цьому етапі переважає фізична реабілітація і 

використовують всі її засоби. Основну увагу у програмі реабілітації приділяють 

поступовому збільшенню фізичних навантажень, загальному тренуванню, 

підвищенню функціональної здатності, загартуванню організму, виявленню 

резервних його можливостей; підготовці людини до трудової діяльності; 

оволодінню інвалідами пристроями для самообслуговування і засобами 

пересування [9]. 

Наприкінці періоду, після всебічного обстеження з обов'язковим 

тестуванням фізичного стану подають висновки щодо функціональних 

можливостей пацієнта і його готовності до праці. Відповідно до цього людина 

повертається на своє робоче місце або стає до роботи з меншими фізичними і 

психічними навантаженнями. При значних залишкових функціональних 

порушеннях і анатомічних дефектах пацієнтам пропонують перекваліфікацію, 

роботу вдома, а при глибоких, важких і незворотних змінах з ними проводять 

подальше розширення зони самообслуговування і побутові навички [5]. 

III етап реабілітації – диспансерний. Основною метою цього етапу є нагляд 

за реабілітованим, підтримка і покращання його фізичного стану і працездатності 

у процесі життя. Програма передбачає профілактичні заходи, періодичні 

перебування у санаторії, заняття фізичними вправами у кабінетах лікувальної 

фізкультури, групах здоров'я, самостійно; медичні обстеження з проведенням 

тестів з фізичним навантаженням для визначення функціональних можливостей 

організму. Останнє дає об'єктивні показники для обґрунтованих рекомендацій 

щодо адекватності виконуваної роботи, змін, умов праці, перекваліфікації і, 

загалом, способу життя [2; 5; 9]. 
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На всіх етапах реабілітації, а особливо на II-III, велику роль відведено 

роботі психологів, педагогів, соціологів, юристів, спрямованій на адаптацію 

людини до того стану, у якому вона опинилася, розв'язанню питань професійної 

працездатності, працевлаштування, умов праці і побуту, надання інвалідам 

технічних засобів, вступу до товариств і об'єднань, у тому числі і спортивних. 

Незалежно від етапу реабілітації з хворим постійно працюють реабілітологи, які 

періодично переглядають програму з урахуванням досягнутого ефекту [5]. 

Під нашим спостереженням перебувало 43 жінки першого зрілого віку (21-

35 років) з діагнозом: артеріальна гіпотонія. Вони були довільно розділені на дві 

групи: контрольну і основну. Контрольну групу склали 21 жінка, основну – 22 

жінки, які страждають на гіпотонію.  

Первинне обстеження пацієнтів показало, що за діагнозом, характером 

захворювання, віком основна і контрольна групи були однорідні. Жінки, які 

страждають артеріальною гіпотензією, зазначали скарги на головні болі, 

запаморочення, на болі в області серця, серцебиття, слабкість і підвищену 

стомлюваність при фізичному навантаженні, біль в животі, прискорене дихання, 

а також відзначалася лабільність пульсу і артеріального тиску.  

Дослідження функціонального стану кардіореспіраторної системи 

показало, що у пацієнтів обох груп СТ, ДТ, ПТ, показники ЖЄЛ, гіпоксичних 

проб (Штанге і Генчі) були знижені і не відповідали віковим нормам. При аналізі 

первинних показників кліно- та ортостатичної проб зазначалося переважання 

парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи як в основний, так і в 

контрольній групі. У обстежених жінок внаслідок хвороби були знижені 

показники фізичної працездатності (проба Мартіне-Кушелевського). 

Розроблена програма фізичної реабілітації для пацієнтів основної групи 

включала: лікувальну гімнастику, дозовану ходьбу, лікувальний масаж, дихальні 

вправи і аутогенне тренування за методикою К. Дінейка і самомасаж в домашніх 

умовах [4].  

Фізична реабілітація проводилася з урахуванням рухових режимів 

поліклінічного етапу – щадний, щадно-тренувальний і тренувальний. Основними 

формами ЛФК, що застосовувалися, були: лікувальна гімнастика, ранкова 

гігієнічна гімнастика, самостійні заняття, дозована ходьба.  

Раціональне поєднання різних засобів фізичної реабілітації і форм ЛФК 

(заняття ЛГ в залі ЛФК, які проводилися через день, ми поєднували з лікувальним 

масажем та самомасажем, аутогенним тренуванням і дозованою ходьбою, які 

проводилися щодня) створювало умови для взаємного потенціювання їх дії на 

організми жінок.  
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У контрольній групі на поліклінічному етапі фізичної реабілітації 

застосовувалася загальноприйнята програма фізичної реабілітації [37], яка також 

включала лікувальну гімнастику, дозовану ходьбу і лікувальний масаж. 

Тривалість і кількість занять ЛГ і дозованої ходьби, загальний обсяг 

навантаження протягом дня були однаковими у жінок обох груп. Повторне 

обстеження, проведене через 4 місяці, свідчило про позитивні зміни показників 

функціонального стану вегетативної нервової системи, кардіореспіраторної 

системи, фізичної працездатності, психоемоційного і загального стану жінок з 

гіпотонією у обстежених групах.  

При повторному обстеженні спостерігалася позитивна динаміка показників 

серцево-судинної і дихальної систем у пацієнтів контрольної та основної групи 

(табл. 1).  

Таблиця 1 

Динаміка показників кардіореспіраторної системи у жінок обох груп 

при первинному і повторному обстеженні 

 

Показники 

Етапи обстеження 

t p Первинне 

обстеження 

Вторинне 

обстеження 

Основна група, n=21 

ЧСС, уд/хв 81,32±3,59 64,09±2,42 6,40 <0,05 

СТ, мм рт. ст. 106,45±1,11 115,23±1,06 5,71 <0,05 

ДТ, мм рт. ст. 58,64±0,28 63,18±0,42 8,98 <0,05 

ПТ, мм рт. ст. 53,18±0,51 54,77±0,5 1,72 >0,05 

ЖЄЛ, л 2,89±0,03 3,39±0,0 4,88 <0,05 

Проба Штанге, с 29,36±0,51 33,77±0,49 6,18 <0,05 

Проба Генчі, с 23,77±0,35 26,09±0,34 4,76 <0,05 

Контрольна група, n=22 

ЧСС, уд/хв 84,05±3,53 67,77±2,49 5,39 <0,05 

СТ, мм рт. ст. 107,90±0,13 111,19±1,10 2,18 <0,05 

ДТ, мм рт. ст. 56,23±0,36 60,24±0,39 7,56 <0,05 

ПТ, мм рт. ст. 54,28±0,65 55,48±0,65 1,37 >0,05 

ЖЄЛ, л 2,86±0,03 3,00±0,20 3,62 <0,05 

Проба Штанге, с 28,38±0,49 31,09±0,49 3,89 <0,05 

Проба Генчі, с 22,14±0,52 24,76±0,39 3,89 <0,05 

 

Так, у жінок контрольної групи ЧСС зменшилася до 67,77 ± 2,49 уд / хв., 

показники систолічного і діастолічного тиску збільшилися. У жінок основної 

групи відзначалася така ж динаміка: ЧСС зменшилася до 64,09 ± 2,42 уд / хв. 

Систолічний тиск збільшився до 115,23 ± 1,06 мм рт. ст., діастолічний тиск – до 

63,18 ± 0,42 мм рт. ст. (р <0,05). Так само збільшилися показники ЖЄЛ і 

гіпоксичних проб (р <0,05).  
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При порівнянні отриманих при повторному обстеженні показників 

серцево-судинної і дихальної систем були виявлені достовірні відмінності між 

основною і контрольною групою (табл. 2), що свідчило про позитивний вплив 

розробленої нами програми комплексної фізичної реабілітації на жінок основної 

групи, хворих артеріальною гіпотензією.  

Таблиця 2 

Порівняльна характеристика показників кардіореспіраторної системи у 

жінок основної та контрольної груп при повторному обстеженні 

 

Показники 

Групи обстежуваних 

t p Основна група  

n=22 

Контрольна група 

n=21 

ЧСС, уд/хв 64,09±2,42 67,77±2,49 3,09 <0,05 

СТ, мм рт. ст. 115,23±1,06 111,19±1,10 2,63 <0,05 

ДТ, мм рт. ст. 63,18±0,42 60,24±0,39 5,14 <0,05 

ПТ, мм рт. ст. 54,77±0,56 55,48±0,65 0,34 >0,05 

ЖЄЛ, л 3,09±0,04 3,00±0,20 2,01 <0,05 

Проба Штанге, с 33,77±0,49 31,09±0,49 3,85 <0,05 

Проба Генчі, с 26,09±0,34 24,76±0,39 2,54 <0,05 

 

Під час проведення повторного дослідження функції вегетативної нервової 

системи після курсу фізичної реабілітації, була виявлена позитивна динаміка в 

основній групі і невеликі зрушення в контрольній групі за даними орто- і 

кліностатичної проб. Про підвищення адаптаційних можливостей серцево-

судинної системи хворих основної групи до дозованих навантажень свідчило 

збільшення кількості пацієнтів з доброю і задовільною реакцією на фізичне 

навантаження в цій групі (проба Мартіне-Кушелевського). 

Таким чином, фізичній реабілітації відводиться певна роль у 

відновлювальному лікуванні хворих на артеріальну гіпотензію. При даній 

патології застосовують такі засоби фізичної реабілітації, як ЛФК, лікувальний 

масаж, фізіотерапію, працетерапію, механотерапію.  

Розроблена програма фізичної реабілітації для пацієнтів основної групи 

включала: лікувальну гімнастику, дозовану ходьбу, лікувальний масаж та 

самомасаж за загальноприйнятими методиками, дихальні вправи і аутогенне 

тренування за методикою К. Дінейка. 

Використана нами в основній групі програма комплексної фізичної 

реабілітації хворих на гіпотонію є більш ефективною, так як вона не тільки 

нормалізувала порушені функції різних систем організму хворих, а й значно їх 

покращувала.  
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, проведений 

аналіз експериментальних даних дає підстави стверджувати про ефективність 

застосування комплексної програми з фізичної реабілітації при гіпотонії на 

поліклінічному етапі, що дозволяє більш раціонально підійти до вирішення 

проблеми відновлення здоров’я населення.  

Отриманні результати дослідження не вирішують повністю розглянуту 

проблему та вимагають подальшого дослідження. 
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Problem statement and its urgency. Nowadays, the use of new media (mainly 

mobile phones and the Internet) among young people is very common. Today, it is 

difficult to imagine a world without the Internet because it is present in virtually every 

area of life and is constantly developing. Internet access offers many possibilities. It is 

undeniable that it becomes an important element of social life and is a communication 

tool. 

Cyberspace has become an everyday reality. In it we have the opportunity to 

build a new type of virtual reality. It is a modern window to the world, broadly 

understood information and communication technology creates great opportunities. 

One of them is building a virtual reality - a community to which we belong together 

with people from different corners of the world. We can approach them at any moment, 

cross the barrier of age, gender, race, religion and, finally, latitude. 

Unfortunately but an open structure and a false sense of impunity and anonymity 

cause that in the network, besides useful phenomena, we can also encounter pathologies 

and threats28. One of the pathologies found on the Internet is cyberviolence. 

Analysis of recent research and publications. Cyberbullying developed at the 

turn of the 20th and 21st centuries, which is closely related to the expansion of access 

to modern communication technologies and their development. This phenomenon 

applies to both adults and adolescents. 

The first media reports about the phenomenon of peer violence in the network 

appeared in the early 2000s. They were, among others the case of a Japanese student 

recorded in an embarrassing situation in the school locker room with a camera on a  
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mobile phone; the case of a photo of an American student whose photograph has 

beenMartha Wieczorek, University of Silesia Student of Interdisciplinary. 

Individual Studies University of Silesia in Katowice (Poland). converted into a 

pornographic photograph; or the loud story of the movie in which the boy awkwardly 

plays the scene of the fight with the movie "Star Wars”. All these cases gained publicity 

precisely because the publicized materials made a very fast "career" in the network, and 

the victims suffered very serious consequences. With time, the media more and more 

often cited stories of peer violence in the network, ending with suicide attempts or even 

suicides. However, sociological research has shown that the problem of cyberbullying 

is not only individual spectacular cases, but everyday occurrence among children and 

youth. 

The term cyberbullying itself arose from the combination of two words derived 

from English, cyber-denoting computer or electronic control and bully-meaning 

persecution, bullying, humiliation of the weaker. We also meet other terms defining 

this concept. In Polish literature they are: cyber violence, cyber harassment, 

cyberwarfare, electronic aggression or cybermobbing. 

Cyberbullying according to Łukasz Wojtasik includes such behaviors as: 

harassing, scaring, blackmailing with the use of the Web, publishing or sending 

ridiculing, compromising information, photos, videos and impersonating the web 

against someone against his will. In addition, forms of cyberaggression are also false 

publications, hacking private accounts, e.g. e-mail accounts, posting insults and insults.  

Parry Aftab notes that cyberwarning on the Internet is aimed at causing a clash 

in the real world. It distinguishes three types:  

- harassment only in the virtual world; 

- intimidation in the network but also being a component of real life; 

- harassment in the real world and partly in the network. 

Another division of cyberbullying was proposed by American researchers Robin 

M. Kowalski, Susan P. Limber and Patricia W Agatson and it is following: 

- Flaming - is referred to as an online quarrel or a clash of insults. It involves a 

sharp and unpleasant exchange of opinions and sending offensive messages on an 

online forum or chat. It can be attended by people who know each other and are 

completely foreign to each other. 

- Identity theft - consists in impersonating another user, i.e. a victim. Previously, 

the password is stolen thanks to which the perpetrator can log into the account of the 

victim and send out offensive content, post compromising materials and carry out 

electronic aggression against other people. It happens that the perpetrator publishes 

personal data by exposing the real user to the real user's account.   
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- Publicizing of secrets - here the perpetrator acquires materials from third parties 

or from the victim, the publication of which would be unfavorable and embarrassing 

for the victim himself. They can be confidential information, photos, video recordings. 

The aggressor often applies blackmail to the victim - he assigns her a task to perform 

thanks to which the compromising content will not go to the Web, thus implementing 

another act of electronic aggression.  

- Persecution (electronic mobbing) - it differs from flaming duration. It takes 

much longer and the fact that two people are involved. It involves sending offensive, 

aggressive content to the victim via private communication channels, ie e-mail, SMS. 

These messages can be made publicly available, for example, discussion forums or chat 

rooms. This type of aggression is also noticeable during online games.  

- Degrading (denigration) - involves making available through new 

communication technologies ridiculing or humiliating materials that are inauthentic, 

e.g. converted images of a victim with a sexual color. This form of cyberbullying is the 

creation of books by students (slam books). Youth creates a website with the names of 

people under whom everyone can write a comment ridiculing the person. 

- Tracking (cyberstalking) - this type of electronic aggression is treated as the 

most dangerous because of the consequences. It is manifested in the continuous 

transmission of persecutory messages. Very often, these are threats and threats that can 

be transferred to the real world from the virtual world. That is why it is so important to 

respond appropriately to this type of aggression.  

- Happy slapping - it is a deliberately provoked fight and attack (hitting or 

destroying personal belongings) of a person, often accidental, while filming the entire 

incident. Then, broadcasting and making the material public on the Internet or using a 

mobile phone. These materials have a mocking character, a humiliating sacrifice. It is 

worth noting that websites are also created, which are used to post this type of material.  

- Technical aggression - the perpetrator destroys the victim's equipment, by 

breaking into his computer or by deliberately sending out computer viruses. It is an 

action against the victim's equipment and not against it.  

- Exclusion, so-called "social death" or cyberostracism - it is a deliberate removal 

of a person from the network community. It can be a removal from a list of friends on 

a social network site or removal from the contact list. This action has a very bad effect 

on the psyche of a young man who wants to be accepted by his peers. Often, after such 

exclusion, he joins another group to be able to take revenge on the previous one for 

rejection or withdraws and avoids contact with his peers. It may lead to depression. 

Different types of electronic aggression can be used interchangeably. Other 

divisions in the literature concern the specification of various types of cyberbullying 

due to the tool used by the perpetrator.   
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Cyberbullying is carried out by new media, mainly mobile phones and the 

Internet. The activities are used to:  

- e-mail; 

- chat; 

- communicators; 

- websites; 

- blogs; 

- social networking sites; 

- discussion groups; 

- mobile phones (messages, SMS, MMS). 

The purpose and research problems. In the case of violence, the aggressor's 

actions are aimed at weakening the victim to such an extent that she succumbs to 

multiple acts of aggression and would allow her to remain in such a dependence on her 

oppressor. It is beneficial for him to create a kind of enslavement. It is possible by 

intimidating the victim, demonstrating his strength and applying maximum control over 

her behavior. Often the awards promised for certain, convenient for the aggressor, for 

example, silence, obedience, etc., are also used to be enslaved.  

The perpetrator, causing harm, can feel joy and satisfaction from defeating the 

other person, especially when he gets the approval of his peers - this is a manifestation 

of his strength. His position in the group is improving.  

Another reason is the desire for revenge for the harm suffered and the discharge 

of negative emotions, which may be caused by a bad situation in the family and in the 

peer environment. The goal of the aggressors may also be the desire to pay attention to 

themselves, signaling that they need help.  

Some people use cyberbullying to implement their fantasies of violence. The 

perpetrators think that electronic aggression is a more secure method than real 

aggression because you do not have direct contact with the victim, you can remain 

anonymous. Thus, the risk of responsibility for their actions decreases. Another motive 

is to derive satisfaction from causing distress to the other person.  

Looking for motivation to engage in electronic aggression, it is worth noting that 

in some studies it was found the relationship of experiencing traditional bullying with 

aggressive online activities. Young people who were actively involved in electronic 

aggression were victims of "ordinary" mobbing in school twice as often as their peers 

who did not carry out such aggression. The cyberbullying ground in this context is 

therefore sought to compensate for the negative experiences associated with traditional 

bullying. In addition, it points to the fact that Internet communication gives a sense of 

the power of the perpetrator who is in the real world a victim who is completely unable 

to defend himself.  
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Other factors that influence the use of electronic aggression are the lack of ability 

to spend free time and boredom. Sometimes it can be an imitation of aggressive 

behavior that we see on television, the Internet or computer games. It happens that 

under the influence of a large accumulation of aggression in the media, young people 

become indifferent, anesthetized and less sensitive to violence.  

Another factor is a difficult life situation that may affect the desire to relieve 

negative emotions through electronic aggression towards other network users.  

Perpetrators often do not think about what a persecuted person may feel. They 

also do not think about the consequences of their actions, believing that they will remain 

anonymous or innocent jokes. On the Internet they cross the limits of morality because 

they feel stronger than in the real world.  

Parry Aftab has identified four different types of children who commit to 

electronic aggression. She called them: (a) revenge angel, (b) hungry authorities, (c) 

mean girl and (d) involuntary offender or "because I can". Although these four 

categories may be useful heuristics in analyzing the different motivations of children 

using cyberbullying, their confirmation requires empirical evidence.  

Each of four types is described below.  

- "Angel of revenge" - the person perceives himself as the one who should bring 

justice to the wrongs done to himself or his friends. Usually, such people are victims of 

peer violence at school or are excluded from the circle of friends. They feel lonely and 

wronged, so they want to take revenge on their tormentors.  

- "Hungry for power" - a person who wants to dominate, arouse fear, who needs 

the audience he wants to evoke admiration with his aggression. In fact, it can be a person 

experiencing traditional violence at school. Using technology can pretend to be 

stronger, compensating for complexes. This category also includes people who want to 

give way to negative emotions through aggressive online behavior. This hostility may 

be related to their situation in the family, transient problems.  

- "The mean girl" - a person who uses cyberbullying for their own pleasure or for 

boredom. This is a form of entertainment for her.  

- "Involuntary offender" - people who respond to provocative messages are 

subject to electronic aggression.  

As can be seen from the examples above, the reasons why the perpetrator uses 

electronic aggression are different. Helpful in finding the motivator's motivation may 

be its characteristics. 

Conclusions and prospects for further research. Seemingly, acts of 

cyberbullying may look innocent, but the consequences for victims are severe. The 

embarrassing materials are spreading quickly and are hard to remove from the web. 

Victims feel powerless, they are afraid of harassment and that that compromising 

information will be available over the years and will have a negative impact on their 

future. Often these people are under stress, they are desperate and embarrassed by the 

situation which results in the fact that they do not seek help.   
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A child, or a victim of cyberbullying, may show some symptoms, such as: 

- sadness, depression right after ending a phone conversation or while using a 

computer; 

- sleep problems or getting wet at night; 

- lack of appetite; 

- headaches; 

- fearfulness; 

- depression; 

- negative perception of yourself; 

- thoughts of suicide; 

- irritability, crying.  

Violence in the virtual world has a stronger impact on the youth's psyche than 

the one used in the real world. Young people are aware that their knowledge of new 

communication techniques is often greater than their parents. Among the reasons for 

not reporting incidents of electronic violence, adults are primarily fear of the 

consequences and vengeance of the perpetrator. The victim is also ashamed when the 

aggression was associated with obscene or vulgar content, whether it is true or not. 

They fear that adults will downplay, they will not believe, they will not understand the 

situation and they will block the use of the Internet or will take a mobile phone.  

Sometimes the emotions are too strong or the child does not have a person whom 

he can trust. This makes them rarely seek help in adults. Children feel trapped and 

helpless because they know that information sent via a computer or mobile phone 

spreads at an alarming rate and reaches a large number of recipients. They cannot 

control. 

Unfortunately, among the peers, victims can not always find help. Young people 

are afraid to react because they are afraid of revenge and the reaction of the peer 

community, which often approves aggressive behavior. 
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Анотація. Аналіз літературних джерел засвідчив, що мислення учнів з 

інтелектуальними порушеннями характеризується суттєвим недорозвитком. 

Порушення розумових операцій серед інших пізнавальних процесів складає 

основну проблему. Дослідження зарубіжних та вітчизняних вчених свідчать, що 

рівень розвитку розумових операцій може підвищуватись за умови 

систематичної корекційно-розвиткової роботи, яка здійснюється передусім на 

уроках. Тому перспективою наших подальших досліджень буде розробка та
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впровадження в освітній процес учнів з інтелектуальними порушеннями 

сучасних засобів навчання, які б сприяли розвитку розумових операцій.  

Ключові слова: мислення, розумові операції, учні з інтелектуальними 

порушеннями, корекційно-розвиткова робота.  

 

Аннотация. Матвийчук И.И. Особенности развития умственных операций 

учащихся с интеллектуальными нарушениями. Анализ литературных источников 

показал, что мышление учащихся с интеллектуальными нарушениями 

характеризуется существенным недоразвитием. Нарушение мыслительных 

операций среди других познавательных процессов составляет основную 

проблему. Исследования зарубежных и отечественных ученых свидетельствуют, 

что уровень развития умственных операций может повышаться при условии 

систематической коррекционно-развивающей работы, которая осуществляется 

прежде всего на уроках. Поэтому перспективой наших дальнейших исследований 

будет разработка и внедрение в образовательный процесс учащихся с 

интеллектуальными нарушениями современных средств обучения, которые бы 

способствовали развитию умственных операций. 

Ключевые слова: мышление, умственные операции, ученики с 

интеллектуальными нарушениями, коррекционно-развивающей работа. 

 

Annotation. Matviichuk I.I. Peculiarities of mental operations development in 

pupils with intellectual disorders. The analysis of literary sources proved that thinking 

of pupils with intellectual disorders is poorly developed. The impairment of mental 

operations among other cognitive processes is the main problem. Foreign and Ukrainian 

scholars argue that the level of development of mental operations can increase only due 

to systematic correctional-developmental work, conducted mainly in class. 

Consequently, the perspective of our further investigations is working out of 

contemporary means of teaching and learning aimed at development of mental 

operations as well as their implementation into the educational process of pupils with 

intellectual disorders. 

Key words: thinking, mental operations, pupils with intellectual disorders, 

correctional-developmental work. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. На теперішній час в Україні 

йде масштабне реформування усієї освітньої галузі. Така трансформація в освіті 

має на меті поставити на чільне місце розвиток дитини як індивідуальної 

особистості з її творчими і фізичними здібностями, властивими лише їй, без 

порівняння їх з певними стандартами і нормами. Так, зміни, які, наприклад, 

відбуваються в початковій ланці освіти – це введення в реалізацію концепції Нова 

українська школа (далі – НУШ), покликані перш за все сформувати такі 

компетентності в учнів, які потрібні будуть для успішної реалізації себе як
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 особистості у сучасному суспільстві. На нашу думку, однією з таких 

компетентностей є розвиток розумових операцій, які є основою всього процесу 

мислення. Якщо дитина здатна свідомо проаналізувати певну життєву ситуацію, 

самостійно прийняти рішення, нести відповідальність за свої дії, то чи не це є 

основним завдання всієї концепції НУШ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання даної проблеми. Основою для вивчення розумових операцій у 

загальній психології є аналітико-синтетичнатеорія навчально-пізнавальної 

діяльності школярів (Д.Н.Богоявленський, Е.Н.Кабанова-Меллер, 

Н.А.Менчинська, С.Л.Рубінштейн) [2;4]. Крім того, у загальній психолого-

педагогічній літературі розумові операції також вивчалися: А.В.Брушлинським, 

Л.М.Веккером, П.Я.Гальперіним, В.В.Давидовим, Д.Б.Ельконіним, 

Л.Б.Ітельсоном, А.Н.Леонтьєвим, С.Д.Максименком, Н.Ф.Тализіною та ін. 

У вітчизняній літературі фундаментом дослідження пізнавальної сфери 

учнів з інтелектуальними порушеннями є роботи В.М.Синьова, Н.М.Стадненко. 

Вагомими є роботи зарубіжних та українських дослідників, зокрема: 

І.М.Бгажнокової, В.Л.Василевської, Г.М.Дульнєва, Л.В.Занкова, 

О.М.Кудрявцевої, А.І.Ліпкіної, О.Р.Лурії, М.П.Матвєєвої, С.П.Миронової, 

О.В.Нізевич, М.С.Певзнер, В.Г.Петрової, Б.І.Пінського, С.Я.Рубінштейн, 

Я.О.Співак, О.П.Хохліної, Ж.І.Шиф,С.Д.Яковлевої та ін. 

Актуальним й досі залишається вивчення функціональності й розвитку 

розумових операцій учнів з інтелектуальними порушеннями (далі – учні з ІП). 

Хоча в літературі вже і є багато праць, присвячених вивченню психологами 

розумових операцій учнів з ІП, але здебільшого це результати лабораторних 

експериментів. Розвиток науки, техніки йде вперед, спосіб отримання інформації 

докорінно змінюється, ці зміни також торкаються і учнів з ІП, вони теж стають 

затятими «ютуберами» та «інстаграмерами». Тому на даний час потрібно увагу 

звертати на те, як розвивається мислення і його операції в час «гаджетизації» 

суспільства. 

Мета дослідження. На основі літературних джерел узагальнити відомості 

про особливості розвитку та протікання розумових операцій учнів з 

інтелектуальними порушеннями молодшого шкільного віку та старшокласників.  

Завдання дослідження. Здійснити теоретичний аналіз проблеми 

дослідження розумових операцій школярів у загальній та спеціальній літературі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Мислення дітей з ІП 

характеризується конкретністю і ситуативністю. Це означає, що дитина може 

виділити тільки ті властивості предметів та явищ, які здатна відчути. Критичність 

мислення теж знижена, учні не помічають допущених помилок, самостійно 

виправити їх не можуть.   
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Недорозвинення мислення учнів з ІП, багато в чому визначається тим, що 

воно формується в умовах неповноцінного чуттєвого пізнання, мовленнєвого 

недорозвинення, обмеженої практичної діяльності, власного досвіду. 

Порушення у сфері мислення дітей з ІП є більш значними, ніж в інших видах 

пізнавальної діяльності. У ряді робіт (Г.М.Дульнєв, Б.І.Пінський, Ж.І. Шиф) 

описані недоліки наочного мислення, що знижують ефективність практичної 

діяльності цих дітей. Також встановлено, що у молодшому шкільному віці аналіз 

предметів у них є вкрай неповним і недостатньо диференційованим (А.І. Ліпкіна, 

О.М. Кудрявцева); порівняння предметів формується з труднощами 

(В.А. Звєрєва, А.І. Ліпкіна); узагальнення об’єктів надмірно широкі 

(Л.В. Занков,Ж.І. Шиф, В.Г. Петрова, В.Л. Василевська) [7].  

Виявлено (А.І. Ліпкіна, О.М. Кудрявцева), що операція аналізу в дітей з ІП 

характеризується бідністю. Якщо учень з типовим розвитком виділяє 8 – 12 

ознак, то учні з ІП – лише 3 – 4. При цьому останні помічають загальні 

властивості, які не потребують широкого аналізу насамперед. Функціональні 

властивості виділяються ними рідко. В їхньому аналізі немає систематичності та 

послідовності: одні ознаки називаються декілька разів, а інші – не помічаються 

зовсім. Діти з ІП не володіють критеріями аналізу, а також словесним 

позначенням окремих ознак предмета [7].  

Ж.І. Шиф відзначила, що у старшокласників з ІП відбуваються значні зміни 

в аналізі об’єкта. Найпомітніше змінюється повнота аналізу. Хоча загальна 

кількість виділених школярами ознак предметів значно відстає від аналогічних 

показників учнів з типовим розвитком, але вона збільшується майже втричі. 

Повнота аналізу об’єктів учнів з ІП зростає головним чином за рахунок загальних 

властивостей [10]. Окрім цього, потрібно не забувати про систематичність 

проведення корекційно-розвиткових занять аби досягнути позитивних 

результатів у розвитку аналізу у старшому шкільному віці.  

Н.М. Стадненко вказувала, що бідність аналізу у дітей з ІП часто 

пояснюється тим, що їм важко осмислити ту або іншу деталь як головну, таку, 

яку потрібно виділити серед інших. При сприйманні складних об’єктів діти 

називають велику кількість елементів, але не виділяють при цьому головних. 

Таке безсистемне виділення всіх або великої кількості об’єктів не сприяє, а, 

навпаки, заважає процесу розуміння сприйнятого [9].  

На основі неповноцінного аналізу недостатнім виявляється і синтез. 

Об’єднавши виділені ознаки у єдине ціле, дитина одержує неповне, неточне, а 

часом і хибне уявлення про предмет. Синтез, окрім повного врахування усіх 

ознак та властивостей предмета, потребує правильного їх поєднання. 

Необхідність відображення взаємного розташування частин та співвідношення 

властивостей предмета ще більше ускладнює процес синтезу для учнів з ІП.   
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На основі аналізу розвивається й порівняння, яке полягає у виділенні 

спільних та відмінних ознак предметів та явищ. Ця операція дітям з ІП дається з 

великими труднощами. Вони виділяють дуже малу кількість відмінностей, не 

вміють користуватися ознаками порівняння, зіставляють предмети за 

невідповідними властивостями, з порівняння двох предметів переключаються на 

аналіз одного з них або на порівняння окремих його частин. Учні не помічають 

різниці між подібними предметами, вони знаходять відмінність лише в 

різнорідних предметах, в яких немає виразної подібності як у зовнішній будові, 

так і у використанні [9].  

Порівняння в його нескладних формах є доступним для учнів з ІП, 

розвивається в процесі навчання і сприяє систематизації наявних знань. Істотна 

відмінність учнів з ІП від дітей з типовим розвитком проявилась у тому, що вони 

залучали до порівняння уявних об’єктів лише один типовий образ кожного з них. 

У школярів з ІП біднішим є порівняння уявних об’єктів, ніж порівняння об’єктів, 

що безпосередньо сприймаються.  

Провідним симптомом інтелектуального порушення є недостатній розвиток 

вищих форм пізнавальної діяльності, тобто процесів узагальнення і 

абстрагування. Учням з ІП важко абстрагуватися від конкретних несуттєвих 

деталей, виділяти головне, істотне, відходити від поодинокого і бачите загальне 

(М.С. Певзнер, Б.І. Пінський, Ж.І. Шиф) [6]. Також хочеться відмітити, що в 

освітньому процесі учням з ІП важко даються завдання пізнавально-пошукового 

та творчого характеру. Наприклад, такі види робіт як складання таблиці, 

бліцопитування, розгадування кросвордів, ребусів, естафети тощо, у дітей 

викликають неабиякі труднощів.  

С.Я. Рубінштейн вважала, що основний недолік мислення дітей з ІП – 

слабкість узагальнень – проявляється у процесі навчання в тому, що діти погано 

засвоюють правила та загальні поняття. Вони нерідко заучують правила 

напам’ять, проте не розуміють їх змісту і не знають, як їх застосовувати [5]. 

Тому, весь теоретичний матеріал має будуватися на конкретних життєвих 

ситуаціях, щоб дітям зрозуміліша була суть всього вивченого.  

І.М. Бгажнокова називала однією із причин невміння класифікувати 

порушення операції порівняння. Вказавши на деякі психолого-педагогічні 

умови, необхідні для правильного формування прийому порівняння. Вміння до 

порівняння виробляється у певній системі. Попередньо слід домогтися від дітей 

знань про окремі предмети та явища, розуміння таких слів, як різні, однакові 

подібні [1]. 

В.М. Синьов зазначав, що порушення абстрагуючої, узагальнюючої та 

конкретизуючої функції мислення значно ускладнюють правильне самостійне 

узагальнення дитиною з ІП тих поведінкових дій, які повинні трансформуватись 

у загальні ідеї — переконання, перенесення сформованих узагальнень у нову 

ситуацію. Неадекватність соціальної поведінки може бути пов'язана також з 
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порушенням антиципації наслідків власних дій та вчинків. У зв'язку із значним 

зниженням критичності та самокритичності, авторитарністю мислення, учні з ІП 

можуть потрапити під негативний вплив, не розуміючи необхідності чинити 

йому опір. Порушення самокритичності в є одним із тих суттєвих факторів, що 

ускладнюють їх самовиховання [7]. 

З усіх операцій мислення абстрагування та узагальнення в учнів з ІП 

страждають найбільшою мірою. Н.М. Стадненко провела дослідження з якого 

виділила 4 рівня узагальнення [9]: нульовий;ситуативний;узагальнення-

угрупування;понятійне узагальнення. 

Дослідження вчених показало, що в учнів з ІП розумові операції можуть 

виходити за межі рівня актуального розвитку, тобто в процесі корекційного 

навчання з відповідно підібраними засобами і методами, рівень розвитку 

розумових операцій може підвищуватись.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, аналіз 

літературних джерел дозволив зробити такі висновки: 

- серед усіх пізнавальних психічних процесів мислення учнів з ІП 

порушене найбільшою мірою; 

- мислення учнів з ІП є конкретним та ситуативним; 

- психолого-педагогічна оцінка розвитку розумових операцій має бути 

нерозривно пов’язана з освітнім процесом учнів, а не лише відбуватися у 

«штучно» створених умовах; 

- необхідно розробляти нові підходи до вивчення та корекції розумових 

операцій, враховуючи сучасні способи отримання інформації; 

- корекційно-розвиткова робота у процесі навчання є провідним шляхом 

розвитку розумових операцій учнів з ІП незалежно від їхнього віку. 

Подальшу перспективу дослідження вбачаємо у розробці та впровадженні у 

практику освітнього процесу учнів з ІП наочно-словесних засобів навчання задля 

успішного здійснення корекційно-розвиткової роботи з розвитку розумових 

операцій. 
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Анотація. Подружні взаємини є одним з головних факторів, що впливають на 

психологічний мікроклімат у родині, а отже обумовлюють стиль виховання, характер 

системи стосунків за вектором «батьки-дитина». Стаття містить розгляд окремих 

аспектів впливу та залежності поведінки дитини в сім’ї від моделі подружніх 

взаємин; опис реакцій дитини на конфліктні ситуації між батьками, основні 

напрямки соціально-педагогічної допомоги у цій ситуації. 

Ключові слова: сім’я, подружні взаємини, функції, конфлікт, корекція, 

соціально-педагогічна допомога. 

 

Анотация. Супружеские отношения являются одним из главных факторов, 

влияющих на психологический микроклимат в семье, обуславливают стиль 

воспитания, характер системы отношений относительно вектора «родители-

ребенок». Статья содержит рассмотрение отдельных аспектов влияния и 

зависимости поведения ребенка в семье от модели супружеских взаимоотношений; 

описание реакций ребенка на конфликтные ситуации между родителями, основные 

направления социально-педагогической помощи в этой ситуации. 

Ключевые слова: семья, супружеские отношения, функции, конфликт, 

коррекция, социально-педагогическая помощь. 
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Annotation. Marital relationships are one of the main factors affecting the 

psychological microclimate in the family, and therefore determine the upbringing style, 

nature of the parent-child relationship vector system. The most important social function 

of the family is the upbringing of the younger generation. 

 Almost all types of interpersonal relationships between members of a spouse can be 

reduced to two polar types: cooperation (cooperation) and competition (rivalry). Violations 

of the family environment, family atmosphere can be classified in terms of meeting the 

most importanthuman needs – in active contact with the environment and in the control of 

external reality. 

The article deals with some aspects of the influence and dependence of the child's 

behavior in the family on the model of marital relations; description of the child's reactions 

to the conflict situations between parents, highlights the main directions of social and 

pedagogical assistance in this situation. 

Key words: family, marital relationship, function, conflict, correction, social and 

pedagogical assistance. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сім’я поставлена у важкі 

соціальні умови існування. Тому, в останні роки посилилася увага до вивчення сім’ї, 

як виховного інституту. Подружні взаємини є одним з головних факторів, що 

впливають на психологічний мікроклімат у родині, а отже обумовлюють стиль 

виховання та характер системи стосунків за вектором «батьки-дитина».  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 

даної проблеми. Базою для розгляду основних питань роботи стали дослідження: 

Ш. Берн, П. Блонського, Г. Бреслава, В. Геодакяна, Т. Говорун, Т. Гурлєвої, 

О. Жаворонко, Д. Ісаєва, В. Костіва, В. Кагана, І. Кона, Г. Келлі, С. Ковальова, І. 

Кона, В. Кравця, О.Кунца, І. Луніна, А. Понамарьова, Ю. Орлова, Б.Робинсона, Дж. 

Скотта, Л. Столярчук, Т. Титаренко, З. Фрейда, Б. Хасана, Б. Шапіро, К. Флейк-

Хобсона, О. Шарган та ін. 

Мета дослідження: описати окремі аспекти впливу сімейних взаємин на 

поведінку дітей у сім’ї, визначити основні напрямки соціально-педагогічної 

допомоги.  

Завдання дослідження: узагальнення даних літературних джерел з питання 

впливу подружніх взаємин на модель поведінки дитини, розробка окремих 

методичних рекомендацій щодо напрямків надання соціально-педагогічної 

допомоги.  

Виклад основного матеріалу дослідження. С. Соловйов, сукупність сімейних 

взаємин розділив на види: соціально-біологічні (охоплюють сферу статевовікової 

структури та чисельності сім’ї, народжуваність, гігієну); господарсько-економічні 

(ведення домашнього господарства, бюджет, розподіл обов’язків); юридичні 

(правове регулювання шлюбу і розлучення, особистих і майнових прав та 

обов’язків); моральні (охоплюють питання родинних почуттів, насамперед любові і 
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зобов’язань, моральних цінностей сім’ї, морального виховання); психологічні 

(представляють із себе сферу взаємодії психічного складу членів сім’ї та реалізує 

моменти їх сумісності, психологічного клімату в сім’ї, формування почуттів і 

міжособистісних стосунків, розвитку дитини як особистості); педагогічні 

(стосуються питань сімейної педагогіки і реалізації виховних функцій сім’ї); 

естетичні (визначають естетику: поведінки, мови, одягу, житла, використання 

здобутків літератури і мистецтва) [5]. Фахівці зазвичай виділяють три найважливіші 

сфери сімейних стосунків: «господарсько-економічну», «морально-психологічну», 

«інтимну». Саме ці три сфери визначають буття та існування сім’ї, відповідно до її 

стабільності та умов виховання дітей [3]. 

Соціальна психологія стверджує, що всі види міжособистісних взаємин між 

членами подружжя можна звести до двох полярних типів: кооперації 

(співробітництво) та конкуренції (суперництво) [1]. 

У кожній родині об’єктивно складається певна, не завжди усвідомлена система 

виховання. Мається на увазі розуміння цілей виховання, формування завдань, більш 

або менш цілеспрямоване застосування методів і прийомів, перелік того, що можна 

і не можна допустити по відношенню до дитини. Психологи і соціологи виділяють 

чотири тактики виховання у сім’ї і відповідні їм чотири типи сімейних взаємин, що 

є передумовою і результатом їх виникнення: диктат, опіка, «невтручання», 

співробітництво [6]. 

Характер і ступінь впливу на дитину визначає безліч факторів і насамперед 

особистість самих батьків як суб’єкта взаємодії, їх: 1) стать; 2) вік; 3) темперамент і 

особливості характеру; 4) релігійність; 5) національно-культурна належність; 6) 

соціальний статус; 7) професійна приналежність; 8) рівень загальної та педагогічної 

культури [3]. 

Враховуючи взаємозалежність стосунків у родині, їх описують через ті ролі, які 

виконує дитина. Роль дитини можна чітко виділити у дисгармонійній сім’ї, де 

ставлення один до одного стереотипні, застиглі, ригідні, що не відповідають 

адекватним стосунки. Роль – це набір шаблонів поведінки по відношенню до дитини 

в сім’ї, поєднання почуттів, очікувань, дій, оцінок адресованих дитині дорослими. 

Найбільш типовими у цій ситуації є чотири ролі: «козел відпущення», «улюбленець», 

«миротворець», «бебі» [10]. 

Порушення сімейного середовища, сімейної атмосфери можна класифікувати з 

точки зору задоволення найважливіших, на думку З. Матейчека, людських потреб – 

в активному контакті з середовищем і у контролі зовнішньої дійсності. 

1. Ультрастійке, емоційно нейтральне середовище формує соціальну 

гіпоактивність: пасивність, незацікавленість, аутизацію, затримку мовленнєвого та 

психічного розвитку. 

2. Мінливе емоційне середовище провокує гіперактивність: занепокоєння, 

незосередженість, дисгармонійність, затримку психічного розвитку.   
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3. Ультрастійке середовище у поєднанні з емоційною залежністю тягне за собою 

вибіркову гіперактивність, спрямовану на одну людину, часто у вигляді 

поведінкових провокацій. 

4. Мінливе середовище, емоційна залежність розвивають соціальну 

гіперактивність, поверховість контактів і почуттів дитини [3]. 

Виділяють три пари спектра взаємин: симпатія-антипатія, повага-зневага, 

близькість-далекість. Оптимальна батьківська позиція має відповідати трьом 

основним вимогам: адекватності, гнучкості і прогностичності. Найчастіше у 

психолого-педагогічних дослідженнях для визначення, аналізу батьківського 

ставлення використовуються два критерії: ступінь емоційної близькості, теплоти 

ставлення батьків до дитини (любов, прийняття, тепло або емоційне відкидання, 

холодність) і ступінь контролю за поведінкою (високий, з великою кількістю 

обмежень, заборон; низький, з мінімальними заборонними тенденціями) [2].  

Р. Хоментаускас у своїх наукових працях описує механізми – як відбувається 

спрямування напруги, негативного впливу на дітей у подружніх взаєминах і як діти 

це сприймають: «цап-відбивайло»; «відкидання»; «дитина – член військового 

загону»; «дитина – об’єднуюча ланка» [11].  

Найбільш поширений спосіб відображення психічного напруження, 

невдоволення членами подружжя один одним – механізм «цапа-відбивайла». Можна 

виділити два варіанти протікання. Перший розігрується у сім’ях, в яких один з членів 

подружжя займає виражену авторитарну позицію і не терпить заперечень з боку 

інших членів сім’ї. Внутрішній, психологічний підтекст такого способу спілкування 

батьків полягає у наступному: всі інші, тільки не він (вона), винні у незадовільному 

стані справ; коли виражаєш своє невдоволення по відношенню до іншого, стає легше. 

Він або вона безапеляційно обурюються з приводу поведінки половини і таким 

чином, немов звільняються від психічної напруги. Форми вираження почуттів 

залежать багато від чого, в тому числі і від культурного рівня людини. Зовсім не 

обов’язково це грубість і крик, це можуть бути постійні «тактовні» зауваження про 

спосіб ведення домашнього господарства, виховання дітей або звички. Не обминає 

роздратування виражене або латентне і дітей. Інший варіант згубної моделі «цапа-

відбивайла» розігрується у сім’ях, в яких обидвоє батьків не лізуть за словом у 

кишеню, ніколи не поступляться. Тут з гри виключається чоловік або дружина, а 

дитина просто отримує «свою частку» від іншого представника роздратованих 

батьків. Таке спрощення відбувається не відразу, а у результаті накопичення 

подружнього досвіду [18]. 

Дитина постійно відчуває невдоволення з боку батьків. Поступово вона починає 

ідентифікувати себе як погану, ні на що здатну, гідну покарань та осуду. Одні діти 

приймають роль «сірої мишки»: намагаються якомога менше потрапляти на очі 

батькам. Такі діти справляють враження замкнутих у собі, переляканих, які з 

недовірою і очікуванням покарання, високою тривожністю дивляться на 

оточуючих [11].   
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В інших випадках діти, опинившись у ситуації «цапа-відбивайла», розвивають 

у собі здатність протистояти нападкам батьків. Ведуть себе все більш агресивно, тим 

самим стаючи для них незручним «об’єктом» для виходу напруги. Це нервові, злобні 

діти. Проте саме у такий спосіб вони знаходять «вихід» з ситуації [6].  

Невдоволення однієї людини іншою протягом спільного життя, як правило, 

набуває конкретних контурів. Дратують підвищена або знижена активність іншого, 

мовлення, неохайність, особливості статури і т.п. У дев’яти випадках з десяти 

подібне роздратування є непродуктивним, так як дуже швидко виявляється, що 

змінити щось неможливо. Зіткнувшись з нездоланним, члени подружжя рано чи 

пізно відмовляються від спроб перекроїти іншого. Відмова від спроб змінити іншого, 

проте не завжди означає підвищення терпимості, толерантності. Роздратування з 

приводу тієї або іншої особливості поведінки залишається і часто переноситься на 

дитину. Дитина отримує у спадок або набуває шляхом наслідування багато від своїх 

батьків. Серед її рис характеру виявляються і ті особливості батька або матері, які 

викликають роздратування у іншого члена подружжя. Батька або мати просто 

лихоманить, коли у дитини виявляється небажана риса партнера. Часто на цій основі 

відбувається справжня боротьба за «порятунок» дитини – мати або батько прагнуть 

будь-якою ціною видалити у дитини ненависні риси. Дитина, опинившись у цій 

ситуації, відчуває себе вкрай розгублено, дивується, чому те, що дозволено одному з 

батьків, не дозволяється їй, адже він (вона) якраз і прагне стати схожим, ідентифікує 

себе з ним [2]. 

Відкидання – серйозний симптом порушених сімейних стосунків, ознака втрати 

емоційної привабливості чоловіка (дружини). Члени подружжя багато в чому не 

задовольняють один одного, проте кожен з них не спроможний взятися за вирішення 

міжособистісних проблем, що призвели до такої сімейної ситуації. Причина – страх 

загрузнути у безрезультатному та безкінечному «з’ясуванні стосунків», після якого 

життя стає ще напруженішим. Тому енергія «перевиховання» іншого спрямовується 

на дітей, «носіїв» дратуючих особливостей. У ситуації такого непрямого відкидання 

діти постійно знаходяться у атмосфері напруження, що не може не позначитися на 

особистісному розвитку. 

Коли обидвоє батьків не мають спільності поглядів і планів на майбутнє, не 

бачать перспективи розвитку свого «я» у зв’язку з життям родини, між членами 

подружжя виникає міжособистісна напруга. Чоловік і дружина поступово починають 

бачити один в одному не однодумця, а перешкоду у реалізації власного образу сім’ї. 

Протиставлення себе іншому існує як психологічний підтекст і проявляє себе у 

механізмі заперечення через дитину. Однак, в цих випадках члени подружжя, як 

правило, мало усвідомлюють, що протистоять один одному, і сутність їх стосунків 

виявляється опосередковано, символічно. Як тільки вони починають усвідомлювати 

свої взаємини, у них виникає новий етап: відкрита боротьба, безкомпромісне 

ствердження власної правоти, прагнення безумовної «перемоги». Це може 

проявлятися у відкритих звинуваченнях, в ухиленні від життя сім’ї і замиканні у 
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власному психологічному просторі або у інший спосіб. Таким чином, в сім’ї 

створюються два антагоністичних табори. Дитина, перебуваючи між цими 

войовничо налаштованими силами, стоїть перед дилемою – з ким бути? У боротьбі 

батьків за дитину більше зусиль для залучення на свою сторону витрачає той хто 

відчуває себе слабкішим, беззахисним. «Об’єднавшись» з дитиною, член подружжя 

отримує психологічні плюси. По-перше, набуває ілюзорного підтвердження власної 

правоти. По-друге, «приєднання» дитини до себе – сильний психологічний удар для 

іншого. Так дитина стає цінною зброєю для сімейних «битв», і власник усіма 

засобами намагається утримати сина чи доньку на своїй стороні. Це і переконання, 

шантаж і підкуп і т.д. В сім’ях, в яких двоє і більше дітей, внаслідок зазначених 

причин утворюються своєрідні «спільноти-загони», в яких і чоловік, і дружина 

мають своїх послідовників [8]. 

Інша обставина, що має негативний вплив на розвиток особистості дитини, – 

спотворене осмислення дитиною ролі чоловіка і жінки. Мати і батько на початку 

життя уособлюють все «жіноче» і «чоловіче», представляють основні моделі 

гендерної поведінки. Осмислення статевих ролей закріплюється і довгий час 

служить точкою відліку у стосунках людини з представниками іншої статі. Ситуація, 

коли дитина втягується у боротьбу батьків, стає членом «військового загону», згубно 

впливає на майбутні між статеві стосунки. Тут можливі два варіанти: або дитина, у 

міру дорослішання, не у гармонії з власною статевою роллю, або бідний гендерний 

репертуар може пізніше проявитися у труднощах побудови стосунків з 

представниками протилежної статі. 

Таким чином, навіть не розуміючи, що вона робить, дитина «навпомацки» 

знаходить способи, що усувають її психологічний дискомфорт, тобто виявляє засоби, 

що зменшують протистояння між батьками, допомагають відчути спільність, 

позбутися емоційної напруги. Не завжди ці засоби і способи, інтуїтивно або 

випадково знайдені дитиною, досягають тривалого ефекту. Часто за хвилинне 

позбавлення від напруги дитина платить велику ціну. Однак вона цього не розуміє і 

не бачить, як не бачать і не розуміють цього батьки [6]. 

Способи, що застосовуються дитиною з метою об’єднання батьків: 

1. Об’єднання батьків через хворобу (дійсну або вигадану). 

2. Об’єднання батьків з допомогою виконання їх нереалізованих бажань. 

Подружжя, не задоволене шлюбом, відчуває безглуздість, та сірість життя. За 

такого настрою, час від часу, думки батьків повертаються до юнацьких мрій, коли 

життя здавалося повним приємних несподіванок, коли у майбутньому кожен бачив 

себе щасливим та успішним. Втрата віри у свої сили, нездатність піднятися над 

буденністю визначають загальний пригнічений емоційний стан, небажання будь-що 

робити. Дитина намагається організувати свою діяльність так, щоб стати більш 

успішною. Якщо дитина відчуває, що її неуспіх принесе прикрість батькам, то, як 

правило, докладає максимум зусиль, щоб цього не сталося. Образно кажучи, така 

дитина: працює за двох, і боїться невдачі за двох. Тому перший наслідок   
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підвищеної відповідальності – перенапруження. Дитина, що не зуміла подолати 

перешкоди і не має можливості «офіційно» і без втрат у самоповазі вийти з ситуації 

іноді «вирішує» питання за допомогою хвороби (психосоматичної). Перед заняттями 

починає боліти голова, живіт, нудить, відчувають слабкість і інші хворобливі 

симптоми. В інший час ознаки ніби згладжуються і зовсім зникають під час канікул 

[10]. 

Інша негативна сторона виконання нереалізованих бажань батьків криється у 

нестабільності подібної сімейної структури. Досить дитині «провалитися», 

«рухаючись» по дорозі, передбаченій батьками, і стосунки між членами подружжя 

погіршуються.  

У практиці соціально-педагогічної роботи склалася певна модель діяльності 

соціального педагога з сім’ями. Використання тієї чи іншої моделі залежить від 

характеру причин, що викликають проблему стосунків «батьки-дитина». 

Педагогічна модель базується на припущенні про недостатню педагогічну 

компетентність батьків. Використовуючи дану модель, соціальний педагог 

орієнтується не стільки на індивідуальні можливості батьків, скільки на 

універсальні, з точки зору педагогіки і психології, способи виховання. Ця модель 

носить профілактичний характер, особливо її потребують дисфункціональні сім’ї, 

так як вона спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури, 

розширення і зміцнення виховного потенціалу сім’ї. В цих цілях використовують 

наступні форми роботи з проблемною сім’єю в рамках педагогічної моделі: 

- Психолого-педагогічні консультації на теми: «Роль сім’ї у розвитку дитини», 

«Сімейна атмосфера», «Подружній конфлікт і емоційний стан дитини», «Подружній 

конфлікт і способи його вирішення», «Сприятливі сімейні взаємини», «Вплив 

сімейних стосунків на виховання дитини в сім’ї» і т.д.  

- Педагогічні доручення, наприклад, організація праці в сім’ї, сімейного свята, 

режиму дня дитини, сімейного читання або написання листа своїй дитині і т.д.  

- Педагогічні практикуми на наступні теми: «Який Ви батько (мати)?», 

«Подружні взаємини», «Яка у вас дитина?», «Претензії до моєї дитини», «Вплив 

подружніх стосунків на виховний процес» і т.д. 

Об’єктом впливу соціального педагога можуть бути дорослі члени сім’ї, дитина 

і сама сім’я в цілому. Діючи в інтересах сім’ї і дитини, соціальний педагог 

покликаний надавати необхідну допомогу і підтримку сім’ї. В його задачі входить: 

встановлення контактів із сім’єю, виявлення проблем і труднощів, стимулювання 

членів сім’ї до участі у спільній діяльності, надання посередницьких послуг у 

встановленні зв’язків з іншими фахівцями: психологами, медичними працівниками, 

представниками правоохоронних органів та органів опіки. 

Діяльність соціального педагога з сім’єю протікає за трьома напрямками: 

освітньому, психологічному, посередницькому.   



416 

 

1. Освітній напрям. Включає допомогу батькам у навчанні та вихованні. 

Допомога у навчанні спрямована на формування педагогічної культури батьків та їх 

просвіту. Допомога у вихованні здійснюється шляхом створення спеціальних 

ситуацій з метою зміцнення виховного потенціалу сім’ї.  

2. Психологічний напрямок. Включає соціально-психологічну підтримку і 

корекцію і ґрунтується на психологічній та діагностичної моделі. Така підтримка з 

позиції соціального педагога, спрямована на формування сприятливої психологічної 

атмосфери в родині. Надання підтримки у співпраці з психологом. Корекція 

стосунків здійснюється у тому випадку, коли в сім’ї мають місце факти 

психологічного насильства над дитиною (образа, приниження, ігнорування інтересів 

та потреб). 

3. Посередницький напрямок. Містить компоненти: допомогу в організації, 

координацію та інформування. Допомога полягає в організації сімейного дозвілля 

(включення членів сім’ї в організацію та проведення свят, ярмарків, виставок тощо). 

Допомога в координації спрямована на встановлення і актуалізацію зв’язків сім’ї з 

різними відомствами, соціальними службами, центрами соціальної допомоги і 

підтримки. Допомога в інформуванні спрямована на інформування сім’ї з питань 

соціального захисту. Цей напрям базується на використанні медичної та соціальної 

моделі [4]. 

Працюючи з родиною, соціальний педагог, як правило, виступає в трьох ролях: 

радник, консультант, захисник. Радник – інформує сім’ю про важливість і 

можливості взаємодії батьків і дітей у сім’ї; розповідає про особливості розвитку 

дитини; дає педагогічні поради щодо виховання дітей. Консультант – консультує з 

питань сімейного законодавства; питань міжособистісної взаємодії в сім’ї; роз’яснює 

способи створення умов, необхідних для нормального розвитку та виховання 

дитини. Захисник – захищає права дитини у випадку, коли доводиться стикатися з 

обмеженням (усуненням) батьків від процесу виховання дітей.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Подружні взаємини мають 

безпосередній вплив на сімейне виховання. Неадекватні взаємини подружжя 

обумовлюють у дитини тривожний стан, емоційний психологічний дискомфорт. 

В наш час соціальними педагогами активно використовуються наступні види 

допомоги сім’ї: педагогічна, соціальна, психологічна, діагностична та медична. 

Використання тієї чи іншої моделі залежить від характеру причин, що викликають 

проблему дитячо-батьківських стосунків. Діяльність соціального педагога з сім’єю 

протікає за трьома напрямками: освітньому, психологічному, посередницькому. 

Об’єктом впливу соціального педагога можуть бути дорослі члени сім’ї, дитина 

і сама сім’я, в цілому. В його задачі входить: встановлення контактів із сім’єю, 

виявлення проблем і труднощів, стимулювання членів сім’ї до участі у спільній 

діяльності, надання посередницьких послуг у встановленні зв’язків з іншими 

фахівцями: психологами, медичними працівниками, представниками 

правоохоронних органів та органів опіки.   
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Аңдатпа: Жаһандану жағдайында тұлға табыстылығының алғышарты 

өзіндіксана болып табылады. Ал оны анықтайтын негізгі қасиет - құндылықтар 

мен пайымдар. Тұлға дүниетанымына оң ықпал ету пайымдарды 

құндылықтармен теңестіру арқылы жүзеге асырылатын болса, оны қамтамасыз 

ететін үрдіс - менторлық қызмет. Менторинг - мақалада тұлға пайымын өзгерту 

құралы ретінде қарастырылды.  

Кілтті сөздер: ментор, құндылық, пайым, құрал, тұлға, сана, дүниетаным, 

өзгеріс, даму.  

 

Аннотация. Оспанбаева М.П. Менторинг - инструмент коррекций 

ценностей и убеждения. В современном мире успешность человека определяется 

уровнем осознанности. Развитию его способствует процесс менторства, который 

выравнивает ценности с видением и действиями. В данной статье менторинг 

рассматривается как инструмент коррекции мировоззрения и трансформации 

личности.  

Ключевые слова: ментор, ценность, убеждение, инструмент, личность, 

осознанность, мировоззрение, изменение, развитие. 

  

Annotation. Ospanbayeva М.P. Mentoring - is a tool correction of values and 

beliefs. In the modern world, a person's success is determined by the level of awareness. 

It is promoted by a mentoring process that aligns values with vision and actions. In this 

article, mentoring is considered as a tool for correcting the worldview and transforming 

the individual. 

Keywords: mentor, value, belief, tool, personality, awareness, worldview, 

change, development. 

 

Мәселенің қойылуы және оның өзектілігі. Жаңа заман парадигмалары 

адамзат баласын әлеуметтік ортаның тыныс-тіршілігімен үндес өмір сүре 

отырып, өзгерістерді нәзік сезінуге және тиісінше әрекет жасауға бағыттайды. 

Жалпыадамзаттық құндылықтарды игеру және планетарлық ой-сананы 

қалыптастыру сынды жаһандық концепция негізі – тұлға әлеуетін барынша ашу 

арқылы рухани кемелденуге жетелеу. Адамның ғаламмен байланысы оның 

болмысына тәуелді; адам әлемнен өзінің танымына сай, түсінуіне лайық, яғни 

қабылдауға дайын ақпаратты алады [1].   
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Менторинг - адам санасын кеңейту және жаңа сапаға көтеру үрдісіндегі 

заманауи ағым. Оны құрал ретінде қолдану тұлғаның ой өрісі мен көңіл 

көкжиегінің кеңеюіне, болмысты интиуитивтік тұрғыда қабылдау және барынша 

нәзік сезінуіне ықпал етеді. Құндылықтар мен пайымдар адам бойындағы нақты 

қабілеттер мен әрекеттерді қолдаушы күшті нығайта отырып, оны өз дегені 

бойынша әрекет етуге итермелейтін ішкі ниетті анықтайды. Олар адамның ішкі 

дүниесінің маңызды бір бөлігі болып табылатындықтан, танымдық қабілеттерге 

қарағанда басқа деңгейде, яғни нақты осы жолдың не үшін таңдалынғанына 

жауап береді; біздің не туралы ойлайтынымызды немесе қандай әрекет 

жасайтынымызды анықтайды [2].  

Демек, тұлғалық дамудың заманауи парадигмалары шеңберінде 

менторлықты үрдіс емес, құрал ретінде қолдануды қарастыру адам 

дүниетанымының трансформациялануын жеделдетеді.  

Соңғы зерттеулердің және басылымдардың анализі. Тұлға бойындағы 

бұған дейін беймәлім болып келген жасырын әлеуеттің ашылуына ықпал ететін 

менторлық үрдіс - мақсатқа қарай қозғалысты жеке жаттықтырушымен бірге 

қамтамасыз ететін бірлескен әрекет деп таныған зерттеу авторлары ретінде Хуан, 

Чунлян және Джерри Линчты атауға болады. Олар менторлықты тәлімгерлік 

дәрежесінде қарастыра отырып, ұстаз бен шәкірт арасындағы даналықты игеру 

мен меңгеру үрдісін зерттеді [3]. 

Ментор, яғни үрдісті басқарушы маман мұқият тыңдау, жіті бақылау және 

орынды сауал қоя отырып, серіктесінің ішкі әлеуетінің ашылуына, мәселені басқа 

қырынан қарастыруды үйренуіне, жалпы дүниетанымының өзгерісіне ықпал 

ететіні Е.Аллен, Ленц еңбектерінде талданды [4]. 

Ал, Е.Агилар менторлықты коучингпен байланыстыра келе, тұлға 

болмысының, әсіресе, дүниетанымының трансформациялануының катализаторы 

ретінде анықтап, оның тиімді құралдарын ұсынды [5].  

Заманауи нейролингвистикалық бағдарламаның (НЛБ) негізін 

қалаушылардың бірі (әрі бірегейі) Р.Дилтс кісі пайымын өзгертудің тиімді 

құралы ретінде НЛБ-ды негіздеді. Сұхбат барысында аяқасты келген жаңа ой, 

түсінік, күтпеген шешім т.б. интуитивті серпіліс нәтижесінде, кісі дербес түрде 

орындалуы тиіс әрекет аясын анықтайтынын тұжырымдады [6].  

Зерттеу мақсаты. Менторлық үрдісті тұлға дүниетанымының кеңеюіне оң 

ықпал ету үшін пайымдар мен құндылықтарды теңестіру құралы ретінде зерттеу.  

Зерттеу тапсырмалары.  

1. Пайымдар мен құндылықтарды теңестіру арқылы тұлға болмысының 

жағымды өзгеріске ұшырайтынын негіздеу. 

2. Менторлық үрдісті тұлға дүниетанымының оң өзгерісіне ықпал етуші 

құрал ретінде талдау.   
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Негізгі материалды баяндау. Қазіргі заман адамы өз іс-әрекетін сезінуге, 

оған жауапкершілікпен қарауға, әр қадамын (ой өрісін) саналы түрде басқаруға 

және күтілетін нәтижені алдын-ала болжап, жетістікке ұмтылуға барынша 

ынталы. Бұл – өзгермелі әлемдегі табыстылық шарты. Ал оған жетелейтін 

мүмкіндік – ішкі әрекет, яғни экстериоризация. Олай болса, ойдың амалға ауысу 

жолдарына тоқталайық. Сананың сәулеленуіне әкелер қарапайым қағида – ниет 

тазалығы. Ниет жанмен бірге тазарады. Жанды тазартатын – өмірлік сынақтар. 

Адам жаны қиындықтардан сабақ алу арқылы кемелденеді. Бұл туралы адамзат 

ұстазы әл-Фараби былай «Бақыт – барлық жамандық жойылған кезде және адам 

жаны мен тәні мәңгі әлемдік санамен біріккен кезде келеді. Адам о дүниеге 

аттанса да, тірі кезінде қол жеткізген бақыты, рухани әрі ұлы құбылыс бола 

тұрып, жойылмайды, адамнан кейін қалады», - деп тұжырымдайды. Санасы 

сәулеленген жан ниетті тазарту күшіне ие. Бұл – таяқтың екі ұшы сияқты жайт. 

Ниеті таза адам өз санасын сәулелендіре алады. Сәулелі сана иесі көптің ниетін 

тазарта алады. Ал бұл екеуінің де астарындағы негіз – тілек. Қалау болмаса, қара 

тас орнынан қозғалмас. Адам баласына бұйыртылған нығметтердің жүзеге асуы 

– тілектің күшімен: қарапайым қажеттіліктерден, алхимиялық өзгерістерге дейін. 

[7].  

Осы өзгерістерді саналы түрде жүзеге асыруға ықпал ету және басқару үшін 

менторлық үрдіске жүгінеміз. Менторлықты ұстаз, тәлімгер, коуч қызметтерінің 

қосындысы ретінде қарастыруға болады. Мәселен, ұстаз - үйретеді, тәлімгер - 

тәрбиелейді, ал коуч тұлғаның үйренуіне немесе дамуына көмектесу үшін, нақты 

мінез-құлықтық кері байланысты қамтамасыз етеді. Кеңесші ретінде ментор 

басқаларға негізгі құндылықтар мен пайымдарды орнату, түсіндіру немесе 

күшейту үшін көп ретте өзінің жеке тәжірибесіне сүйенеді. Біз өз зерттеуімізде 

менторлықты үрдіс ретінде емес, тұлға болмысын оң өзгерістерге 

трансформациялау, соның ішінде пайымдарды коррекциялау және оларды 

құндылықтармен теңестіру құралы ретінде қарастырамыз.  

Құндылықтар мен пайымдар адам бойындағы нақты қабілеттер мен 

әрекеттерді қолдаушы немесе төменге тартушы күшті нығайтады. Олар адамның 

ішкі дүниесінің маңызды бір бөлігі болып табылатындықтан, танымдық 

қабілеттерге қарағанда басқа деңгейде. Құндылықтар мен пайымдар неге нақты 

осы жолдың таңдалынғанына жауап береді, сондай-ақ адамдарды өз дегені 

бойынша әрекет етуге итермелейтін ішкі ниетті анықтайды. Көтермелеу, тыйым 

салу немесе нақты стратегияларды, жоспарларды және ойлау стилдерін 

жалпылаудағы құндылықтар мен иланымдардың рөлі кез-келген нақты ой немесе 

іс-әрекет рөліне қарағанда анағұрлым маңызды. Біздің не туралы 

ойлайтынымызды немесе қандай әрекет жасайтынымызды тап осы құндылықтар 

мен пайымдар анықтайды. Мәселен, өз ойымыз бен іс-әрекетімізді өзгерту 

туралы сұрақты қарастыру идеясына не үшін келеміз? Адамды ынталандырушы 

күш оның ішкі мүмкіндігін жұмсауға қаншалықты дайын  
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екенін анықтайды. Бұл - нақты жағдайда адамдардың ойлауы мен әрекеттерін 

жандандыратын түрткі [8]. 

Нейрологикалық деңгейлер үлгісіне сәйкес, пайымдар мен құндылықтар 

үйрену мен өзгерулермен бір деңгейде. Олар "Неге?", “Не үшін?” сауалдарына 

жауап береді. Құндылықтар маңызды және қалаулы сезімдерді түйсінумен 

сипатталады. Пайымдар құндылықтарды жеке тәжірибенің түрлі қырларымен 

байланыстыратын танымдық құрылым, яғни тұлға дүниетанымының бөлшегі 

болып табылады.  

Пайымдар, шын мәнінде - адамның өзі туралы, қоршаған орта және 

айналадағы әлем туралы көзқарастары. Нейрологикалық деңгейлер үлгісіне 

сәйкес, салыстырмалы түрде абстрактілі және субъективті болып табылатын 

құндылық сынды терең құрылымдар, нақты әрекет түрінде материалдық 

болмысқа әсер етуі үшін пайым арқылы барынша нақты танымдық үрдістермен 

және қабілеттермен байланысты болуы тиіс. Тұлға пайымын анықтау үшін келесі 

сауалдарға жауап беруін сұрау қажет: "Өзіңізге құнды болып табылатын сапаны 

немесе нысанды қалай анықтайсыз?", "Бұл сапаны не тудырады немесе не 

шақырады?", "Мұндай бағалау нәтижелері немесе салдары қандай?", "Белгілі бір 

мінез-құлықтың немесе сезімдердің нақты құндылыққа сәйкестігін Сіз қалай 

білетін едіңіз?» Белгілі бір құндылық әрекетке айналуы, яғни жұмыс жасауы үшін 

пайымдар жүйесі анықталуы тиіс. Мысалы, мінез-құлықта "кәсібилік" сынды 

құндылықтың көрініс табуы үшін, адам өз бойында келесі иланымдарды 

қалыптастыруы керек: кәсібилік ұғымының мағынасын сезіну; кәсібилік 

көріністерін, яғни оның бар екендігінен хабар беретін өлшемдерді анықтау; 

кәсібиліктің қалыптасуына ықпал ететін алғышарттарды жіктеу және оның 

салдарларын пайымдау. Бұл пайымдар, құндылықтың өзі сынды, кісінің болашақ 

әрекеттерін анықтау үшін аса маңызды. Мәселен, "қауіпсіздік" құндылығы екі 

адамның да бойында бар, бірақ олардың пайымдар жүйесі әрқалай. Біріншісі 

қауіпсіздік ұғымын күшпен байланыстырады, яғни ол үшін қауіпсіздік дегеніміз 

- өзінің жауларынан күшінің мығым болуы және бейғамдыққа салынып, таяқ жеп 

қалмай, соққыны бірінші болып беру арқылы өз қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Ал 

екіншісі мәселені кеңінен әрі тереңірек қарастырады. Ол үшін қауіпсіздік - 

ықтимал қатердің алдын алу. Мысалы, өзіне қауіп төндіретін адам әрекетінің 

астарын түсіну, яғни оның оң ниетін ұғыну және соған ден қою арқылы сақтану. 

Бұл екі адам бір құндылықты (қауіпсіздік) ұстана отырып, оған екі түрлі жолмен 

қол жеткізеді; тіпті олардың тәсілдері де бір-біріне қайшы келеді [6]. 

Менторлық құралдардың бірі - құндылықтарды тексеру болып табылады. 

Ол кісіге өзі үшін аса маңызды құндылықтарды анықтау және оларды күшейту 

үшін көмектесу барысында қолданылады. Оны осы құндылықтарға байланысты 

қажеттіліктерді, мақсаттарды, салдарларды және жорамалдарды тексере отырып, 

анықтауға болады. Құндылықтарды тексеру мақсаттарының бірі -   
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келесі негізгі сауалдарға жауап алу: Сіз үшін не маңызды? Қандай құндылық 

орнатылуы немесе күшейтілуі тиіс? Осы құндылық пен сіз үшін маңызды нәрсе 

(жағдай) арасындағы байланыс қандай? 

Құндылықтарды әрекетке айналдыруды қолдауға қажетті пайымдар жүйесінің 

толық зерттелінгеніне көз жеткізу үшін, құндылықтарды тексеру үрдісінде 

ауызша кеңестер мен түйінді сөздер пайдаланған жөн [5]. 

Менторлар көп ретте, жеке тәжірибелері аясында, құндылықтар мен 

пайымдарға күш беретін қалыптастыру, бекіту және теңестіру үрдісінде бізді 

басқарады. Менторлық танымдық түсінікке қарағанда, терең деңгейде кеңес беру 

мен басқару мүмкіндігін қарастырады. Менторлықтың бұл түрі кей жағдайда 

адамның бір бөлшегіне айналып кетеді де, ментордың сырттай қатысуы талап 

етілмейді. Сондықтан кей кезде кеңесші немесе жетекші ретінде "ішкі менторға" 

жүгінуге болады. НЛБ-да “ментор” термині адам жанының түкпірінде 

“тығылып” жатқан, әлі күнге ешкімге айтпаған сырын ашып, “босата” білуі 

арқылы, кісі өмірінің оң өзгерісіне ықпал етушіні белгілеу үшін пайдаланылады. 

Ұстаз да, Сіз ешқашан бұрын көрмеген бейтаныс жан да, кітап кейіпкері де, 

жастығына қарамастан балалар да, жануарлар да, табиғат құбылыстары да 

(мұхиттар, таулар, өзен, көл, дала, бұлттар және т.б.), тіпті кейде өзіңіздің бір 

бөлігіңіз де ментор болуы мүмкін.Көп жағдайда адамдар кеңесші немесе жол 

көрсетер жетекші ретінде “ішкі ментор” көмегіне жүгінеді. Мұндай “ішкі 

менторлар” кісінің жан-дүниесіндегі жасырын қорды, я болмаса “ұйықтап 

жатқан” білімді ішкі түйсікпен сезіну арқылы, табиғи түрде іске қосу үшін 

қолданылады. “Ішкі менторды” пайдаланудың негізгі тәсілі ойша тағы бір 

жанның барын елестетіп, содан кейін өзін ментордың орнына қойып, "екінші 

жақты" ұстану үшін керек. Бұл - адамның болмысында бар, бірақ оны өзі біле 

бермейтін, немесе жағдайға байланысты қарастырып көрмеген сапаларға қол 

жеткізуге мүмкіндік береді. Ішкі ментор осы сапаларды елестете отырып, 

“иесінің” оларды іске асыруына көмектеседі, яғни кісі мәселені ментордың 

“көзімен” қарастыру нәтижесінде шешім қабылдайды. айналдырады. Адам осы 

сапаларды ментормен бірге екінші жақтан көре алған жағдайда, оларды жаңа 

жазықтыққа ауыстырып, яғни өз болмысы тұрғысынан (әрекетке айналдырып) 

қолдана алатын болады. Міне, тап осы сәттен бастап, менторлық үрдіс болудан 

қалады; демек оны қызмет (кәсіп) ретінде қарастыру мүмкіндігі жойылады. Ал, 

оның орнына адамның болмысында жаңа құрал пайда болады, оны менторинг 

деп атауға толық негіз бар. 

Қорытынды. Ішкі менторлық қалыптың орнығуына түрлі медитациялық 

психотехникалар нәтижелі көмектеседі. Менторлық үрдісте кісіні жеке немесе 

жұптық жаттығуларға жұмылдыру арқылы, болмысты дамыту мүддесі аясында 

оның дербес ой қорытындыларын жасауына, қалыптасқан көзқарастар жүйесін 

өзге, жаңаша қырынан қарастыруын басқара отырып, дүниетанымының кеңеюіне 

ықпал етеді.   
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Осылайша жоғарыда айтылған деректерді қорытындылай келе, менторинг 

адам болмысының оң өзгерісінің катализаторы болып табылатын құндылықтар 

мен пайымдарды коррекциялау құралы деп танылады. 

Кейінгі зерттеулердің келешегі. Бұған дейін үрдіс немесе қызмет ретінде 

қарастырылып келген менторлықты құрал деп тану кәсіби орта және ғылыми 

айналымда берік орнығуы үшін ішкі менторлықты жан-жақты әрі терең зерттеу 

қажет. Бұл әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерді ескерумен қатар, тұлға 

болмысының өзгешеліктерін, мәселен денсаулық жағдайы (жүйке жүйесінің 

қызметі), темперамент типтері, тәрбие, т.б. факторларды назарға алуды 

қажетсінеді.  
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Анотація. У статті описані фактори сімейного виховання, які негативно 

впливають на розвиток дітей з інтелектуальними порушеннями; виявлені 

помилки батьків, що призводять до ускладнення розвитку дитини. Доведено, що 

умови, створені для дитини в ранньому віці з урахуванням її особливостей, 

забезпечують розвиток її можливостей, сприяють формуванню вікових 

новоутворень, уповільнюють дію негативних біологічних факторів. 

Ключові слова: сімейне виховання; соціальні фактори; дитина з 

інтелектуальними порушеннями; розвиток; ранній вік; дошкільний вік. 

 

Аннотация. В статье описаны факторы семейного воспитания, 

отрицательно влияющие на развитие детей с интеллектуальными нарушениями; 

ошибки родителей, вызывающие осложнения развития ребенка. Доказано, что 

условия, учитывающие особенности ребенка в раннем возрасте, обеспечивают 

развитие его возможностей, содействуют формированию новообразований, 

замедляют негативное влияние биологических факторов.  

Ключевые слова: семейное воспитание; социальные факторы; ребенок с 

интеллектуальными нарушениями; развитие; ранний возраст; дошкольный 

возраст. 
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Annotation. Factors of family education that adversely affect the development of 

children with intellectual disabilities; Parents' mistakes that complicate a child's 

development are described in the article. Incorrect conditions are detrimental to a child's 

development and cause objective intellectual impairment to be complicated socially: 

children are unable to serve themselves; do not make contact with others; they have no 

interest in playing and cognitive activities; negative emotions predominate; the 

development of cognitive activity does not meet their potential. Adequate conditions 

created for the infant at an early age contribute to the formation of age-forming tumors, 

slowing down the effects of negative biological factors. 

Key words: family education; social factors; child with intellectual disabilities; 

development; early age; preschool age. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Для розвитку й соціалізації 

дитини раннього та дошкільного віку вагомого значення набувають не лише 

біологічні, а й соціальні фактори, серед яких найважливішим є сім’я. В останні 

роки роль інституту сім’ї та сімейного виховання суттєво зросла. Проте 

теоретичні підходи до цієї проблеми та стан її в практиці є неоднаковими. 

Особливо це стосується сімей, які виховують дітей з інтелектуальними 

порушеннями (далі - дітей з ІП). Реалізація партнерської взаємодії педагогів і 

батьків потребує встановлення ролі соціальних факторів у розвитку дитини 

раннього та дошкільного віку з ІП.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання проблеми. В дитячій психології визначено провідну роль 

соціальних факторів для розвитку дитини [1; 2]. Вагому роль вони виконують і 

для дитини з ІП, адже її психіка розвивається за тими ж закономірностями 

(Л.Виготський) [2; 8]. У спеціальній психології та корекційній педагогіці 

(Л.Венгер, Л.Виготський, Н.Жукова, А.Катаєва, Т.Ілляшенко, Є.Мастюкова, 

Г.Мішина, Н.Морозова, М.Рождєствєнська, Є.Стрєбєлєва, Д.Шульженко та ін.) 

доведено, що умови, створені для дитини з особливими освітніми потребами в 

ранньому віці з урахуванням її конкретних особливостей, забезпечують розвиток 

її можливостей, сприяють формуванню вікових новоутворень, уповільнюють дію 

негативних біологічних факторів [3; 4; 5; 6; 9; 11]. Тому для успішної корекційно-

розвиткової роботи спеціалісти мають володіти інформацією про ті соціальні 

умови й фактори, які впливали на розвиток дитини в сім’ї. 

Мета дослідження полягає у визначенні впливу соціальних сімейних 

факторів на розвиток дитини з інтелектуальними порушеннями у ранньому та 

дошкільному віці.   
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Завдання дослідження. У процесі дослідження вивчити, які саме фактори 

відіграють позитивну та негативну роль у сімейному вихованні дитини та її 

первинній соціалізації; які помилки батьків призводять до ускладнення розвитку 

дитини.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Актуальними завданнями 

сучасної теорії та практики корекційної роботи є рання корекційна допомога та 

первинна соціалізація дитини з особливими освітніми потребами. Розв’язання 

цих завдань залежить передусім від родини, в якій росте така дитина. 

У корекційній педагогіці вже немає дискусії щодо вагомості соціальних 

факторів у розвитку дитини. Проблема полягає лише у створенні необхідних 

умов в сім’ї батьками дітей. Особливо гостро це стосується дітей з 

інтелектуальними порушеннями. Як зазначають дослідники (Н.Жукова, 

А.Закрєпіна, Т.Ілляшенко, Д.Ісаєв, Е.Мастюкова, Л.Шипіцина, Д.Шульженко та 

ін.), часто батьки не звертають увагу на відхилення від норми, вважають 

труднощі чи відставання дитини тимчасовими [3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11]. Зокрема, 

А.Закрєпіна виявила, що більшість сімей, які виховують дітей з органічними 

ушкодженнями центральної нервової системи, звертаються до спеціалістів за 

допомогою, коли дитині виповнилося 2-3 роки [4]. Батьків переважно хвилює 

відсутність мовлення, несформованість навичок самообслуговування, прояви 

неадекватної поведінки [4; 5; 11]. Втім доволі часто батьки дітей з ІП не 

звертаються до фахівців і до кінця дошкільного віку дитини [4; 7; 10; 11]. 

Вивчення нами особових справ дітей у спеціальних закладах загальної 

середньої освіти та інклюзивних закладах засвідчило, що більшість дітей не 

відвідували спеціальних закладів дошкільної освіти; лише 10% батьків 

звертались за консультаціями до корекційних педагогів чи психологів щодо 

особливостей виховання у сім’ї. Як наслідок: першокласники з ІП мають 

проблеми адаптації до школи; не вміють взаємодіяти з однокласниками та 

дорослими; у них є труднощі поведінки і самообслуговування; навіть випадки 

педагогічної занедбаності. 

Нами було проведене опитування 32-х родин, які виховують дошкільників з 

ІП (в тому числі й з комплексними порушеннями, в структурі яких є ІП), 

спрямоване на виявлення усвідомлення батьками особливостей дитини і своєї 

ролі в її розвитку. У процесі бесіди з’ясовували такі аспекти: 

- у якому віці дитини батьки зрозуміли, що вона має особливі потреби; 

- які умови створені в сім’ї для виховання дитини: окремий дитячий куточок 

для ігор, занять; наявні іграшки, книги, розвитковий матеріал; 

- за яким принципом добираються іграшки, книги; 

- хто грається/займається з дитиною; 

- яким чином враховуються в іграх особливості дитини; 

- які форми спілкування використовують в сім’ї, хто спілкується з дитиною 

найбільше;   
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- яким чином під час спілкування враховуються особливості дитини; 

- як дитина оволоділа культурно-гігієнічними навичками та 

самообслуговуванням, хто їй допомагає; 

- до яких фахівців зверталися батьки і які рекомендації одержали. 

Результати дослідження засвідчили, що на особливості дитини в ранньому 

віці звернули увагу лише батьки тих дітей, які мали комплексні порушення (ДЦП 

та ІП, РСА та ІП), хворобу Дауна, ІП з епілептичними нападами, тобто виразні 

стани. Такі родини консультувалися з лікарями; окремі – зверталися в ПМПК, 

ІРЦ та НРЦ, коли дітям виповнилося 3-4 роки. Батьки дітей з легкими ІП вважали, 

що дитина «просто трохи відстає від ровесників», «переросте», «піде до школи 

і все надолужить». Всі батьки (навіть сім’ї дітей з помірними і важкими ІП) не 

визнавали в ранньому та дошкільному віці інтелектуальних порушень у дитини; 

звертали увагу лише на поведінкові проблеми та фізичні відхилення. До початку 

корекційно-педагогічної допомоги батьки не розуміли доцільності спеціальних 

навчальних програм, необхідності проведення корекційно-розвиткових занять. 

В сім’ях не звертають особливої уваги на створення спеціального 

предметно-іграшкового середовища для розвитку дитини. Ні на ранніх етапах 

розвитку дітей, ні в дошкільному віці жодна з родин не добирала іграшки, книги 

чи якісь інші матеріали з урахуванням особливостей дитини. Іграшки 

використовували так: «що подарували, в те й гралися»; «запитували продавця, 

що купити на певний вік»; «брали те, що від старшої дитини залишилося»; 

«купували, щоб було яскравіше». Деякі батьки здивовано запитували: «А що 

треба було враховувати?». У більшості сімей простір був перенасичений 

іграшками, особливо м’якими, які формально створювали предметний фон. У 

багатьох родинах пропонували дитині розважатися за комп’ютером, не 

враховуючи її проблем і не дозуючи час таких розваг. 

У половини сімей основний час з дитиною проводить мама, у решти – бабусі, 

інші родичі; у двох родинах з дитиною займається тато (гуляє, читає книги). 

Проте із розмов з респондентами зрозуміло, що особливості дітей не 

враховуються, батьки або висувають дитині вимоги нарівні із нормотиповими 

дітьми, або надають гіперопіку. В родинах не знають, які особливості 

спілкування з дітьми з ІП, не організовували спеціально ігрову чи 

самообслуговуючу діяльність дітей, не заохочували дітей до взаємодії і спільних 

ігор чи праці. Культурно-гігієнічні навички у дітей починали формувати після 3-

х, а то й 4-х років. 

Всі опитані прямо чи опосередковано висловлювали думку про те, що 

інтелектуальні порушення – це соромно. Більшість батьків не знають, що у 

ранньому віці дитина може одержати не лише медичну допомогу, а й допомогу 

психолога, корекційного педагога. Сім’ї не знають про існування спеціальних 

закладів дошкільної освіти, тому й не шукали спеціалістів.   
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Наголосимо, що певну роль у такому ставленні відіграють медичні 

працівники, які вважають, що педагогічну допомогу діти з порушеннями 

розвитку мають одержувати після 3-х років. Тому багато батьків висловлювали 

щире здивування щодо необхідності раннього корекційного впливу на дитину, 

супроводжуючи це висловами: «а лікар нам нічого не радив», «наш лікар говорив, 

що спеціальний педагог нам потрібен буде в дитячому садку чи школі», «нас 

ніхто не направляв до педагогів».  

 Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз одержаних 

результатів дозволив сформулювати фактори сімейного виховання, які негативно 

впливають на розвиток дитини з ІП у ранньому та дошкільному віці: 

- неправильні форми спілкування і взаємодії з дитиною - формальність; 

завищені вимоги; гіперопіка; ігнорування проблем; 

- відсутність адекватного предметного середовища, спрямованого на 

розвиток дитини з ІП – хаотичність в доборі іграшок, книг, посібників; 

- відсутність цілеспрямованого навчання навичкам самообслуговуючої 

діяльності – зазвичай виконання за дитину; 

- відсутність організованого режиму дня; 

 - неврахування сензитивних періодів розвитку; 

- ізоляція дитини від ровесників та навіть родичів. 

Наявні фактори є шкідливими для розвитку дитини і призводять до того, що 

об’єктивне інтелектуальне порушення, обумовлене органічним ураженням 

центральної нервової системи, ускладнюється соціально. А саме: діти не вміють 

себе обслуговувати; не встановлюють контакти з оточуючими; у них не 

формується інтерес до ігрової та пізнавальної діяльності; переважають негативні 

емоції; розвиток пізнавальної діяльності не відповідає їхнім потенційним 

можливостям. 

Однією з суттєвих проблем є відсутність інформованості батьків щодо 

фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з ІП у ранньому та 

дошкільному віці; звернення лише за медичною допомогою; стереотипи щодо 

інтелектуальних порушень у дітей і дорослих. Відповідно діти та їхні родини не 

одержують кваліфікованого спеціального супроводу, який сприяв би розвитку 

дитини, її соціалізації, гармонії стосунків у сім’ї. 

Урахування цих факторів дозволить запобігти ускладненням в розвитку 

дитини, гармонізувати сімейне виховання. Тому перспективним напрямом 

наукових пошуків є розробка методичних рекомендацій для батьків дітей з ІП 

раннього віку, форм і методів співпраці фахівців з родинами. 

  



430 

 

Література. 

1. Божович Л.И. (1988). Личность и ее формирование в детском возрасте. – 

Москва: Просвещение. 

2. Выготский Л.С. (1983). Собрание сочинений: в 6-ти томах. Проблемы 

развития психики / Под ред. А.М.Матюшкина. Москва: Педагогика. 

3. Жукова Н.С. (1993). Если ваш ребенок отстает в развитии. Москва: 

Медицина. 

4. Закрепина А. (2009). Роль социальных факторов в развитии детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Дошкольное 

воспитание. №12. 

5. Ілляшенко Т.Д., Рождественська М.В. (1997). Допоможіть дитині 

розвиватися (поради для батьків). Кам’янець-Подільський: Абетка. 

6. Мастюкова Е.М. (1997). Лечебная педагогика (ранний и дошкольный 

возраст): Советы педагогам и родителям по подготовке к обучению детей с 

особыми проблемами в развитиию. Москва: ВЛАДОС. 

7. Психология семьи и больной ребенок. Учебное пособие: Хрестоматия 

(2007). Санкт-Петербург: Речь. 

8. Синьов В.М., Матвєєва М.П., Хохліна О.П. (2008). Психологія розумово 

відсталої дитини: підручник. Київ: Знання. 

9. Стребелева Е.А., Венгер А.Л., Екжанова Е.А. (2001). Специальная 

дошкольная педагогика: Учебное пособие. Москва: Академия. 

10. Шипицына Л.М. (2005). «Необучаемый» ребенок в семье и обществе. 

Социализация детей с нарушением интеллекта. Санкт-Петербург: Речь. 

11. Шульженко Д.І. (2009). Основи психологічної корекції аутистичних 

порушень у дітей: Монографія. Київ: НПУ ім. М.П.Драгоманова. 

 

References. 

1.  Bozhovy`ch L.Y`. (1988). Ly`chnost` y` ee formy`rovany`e v detskom 

vozraste. – Moskva: Prosveshheny`e. 

2.  Vыgotsky`j L.S. (1983). Sobrany`e sochy`neny`j: v 6-ty` tomax. 

Problemы razvy`ty`ya psy`xy`ky` / Pod red. A.M.Matyushky`na. Moskva: 

Pedagogy`ka. 

3.  Zhukova N.S. (1993). Esly` vash rebenok otstaet v razvy`ty`y`. Moskva: 

Medy`cy`na.  

4.  Zakrepy`na A. (2009). Rol` socy`al`nыx faktorov v razvy`ty`y` detej 

doshkol`nogo vozrasta s ograny`chennыmy` vozmozhnostyamy` zdorov`ya. 

Doshkol`noe vospy`tany`e. #12. 

5.  Illiashenko T.D., Rozhdestvenska M.V. (1997). Dopomozhit dytyni 

rozvyvatysia (porady dlia batkiv). Kamianets-Podilskyi: Abetka.   



431 

 

6.  Mastyukova E.M. (1997). Lechebnaya pedagogy`ka (ranny`j y` 

doshkol`nыj vozrast): Sovetы pedagogam y` rody`telyam po podgotovke k 

obucheny`yu detej s osobыmy` problemamy` v razvy`ty`y`yu. Moskva: VLADOS. 

7.  Psy`xology`ya sem`y` y` bol`noj rebenok. Uchebnoe posoby`e: 

Xrestomaty`ya (2007). Sankt-Peterburg: Rech`. 

8.  Synov V.M., Matvieieva M.P., Khokhlina O.P. (2008). Psykholohiia 

rozumovo vidstaloi dytyny: pidruchnyk. Kyiv: Znannia. 

9.  Strebeleva E.A., Venger A.L., Ekzhanova E.A. (2001). Specy`al`naya 

doshkol`naya pedagogy`ka: Uchebnoe posoby`e. Moskva: Akademy`ya. 

10.  Shy`py`czыna L.M. (2005). «Neobuchaemыj» rebenok v sem`e y` 

obshhestve. Socy`aly`zacy`ya detej s narusheny`em y`ntellekta. Sankt-Peterburg: 

Rech`. 

11.  Shulzhenko D.I. (2009). Osnovy psykholohichnoi korektsii 

autystychnykh porushen u ditei: Monohrafiia. Kyiv: NPU im. M.P.Drahomanova. 

 

 

 

 

 

УДК 376.1:613 

Т.О. Докучина 

Кам'янець-Подільський національний  

університет імені Івана Огієнка 

(м. Кам'янець-Подільський, Україна) 

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ НА ЗДОРОВИЙ 

СПОСІБ ЖИТТЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ 

ПОРУШЕННЯМИ 

 

Т.А. Докучина 

Каменец-Подольский национальный 

университет имени Ивана Огиенко 

(г. Каменец-Подольский, Украина) 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ НА 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

  



432 

 

Т. Dokuchyna 

Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko  

National University  

(Kamianets-Podilsky, Ukraine) 

FORMATION OF POSITIVE MOTIVATION FOR A HEALTHY 

LIFESTYLE IN HIGH SCHOOL STUDENTS WITH INTELLECTUAL 

DISABILITIES 

 

Анотація. У статті представлено педагогічні умови формування позитивної 

мотивації на здоровий спосіб життя у старшокласників з інтелектуальними 

порушеннями. Визначено, що ефективність реалізації педагогічних умов 

формування мотивації на здоровий спосіб життя в учнів з інтелектуальними 

порушеннями передбачає урахування індивідуально-психологічних 

особливостей підлітків, удосконалення системи виховного впливу, командної 

роботи фахівців закладу освіти та сім’ї. 

Ключові слова: здоровий спосіб життя, мотивація, старшокласники з 

інтелектуальними порушеннями, педагогічні умови. 

 

Аннотация. В статье представлены педагогические условия формирования 

положительной мотивации на здоровый образ жизни у старшеклассников с 

интеллектуальными нарушениями. Определено, что эффективность реализации 

педагогических условий формирования мотивации на здоровый образ жизни в 

учащихся с интеллектуальными нарушениями предусматривает учет 

индивидуально-психологических особенностей подростков, совершенствование 

системы воспитательного воздействия, командной работы специалистов 

учреждения образования и семьи. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, мотивация, старшеклассники с 

интеллектуальными нарушениями, педагогические условия. 

 

Abstract. Formation of a healthy lifestyle is an important task of educational 

institutions in working with students with intellectual disabilities, who require 

systematic support in adhering to a healthy lifestyle, taking into account the 

peculiarities of mental development. The article presents the pedagogical conditions for 

the formation of positive motivation for healthy lifestyle in high school students with 

intellectual disabilities. It is determined that the effectiveness of realization of 

pedagogical conditions of formation of motivation for healthy lifestyle in students with 

intellectual disabilities involves taking into account the individual-psychological 

characteristics of adolescents, improving the educational system, teamwork of 

specialists of educational institutions and families. 

Keywords: a healthy lifestyle, motivation, students with intellectual disabilities, 

pedagogical conditions.   
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Постановка проблеми в загальному вигляді. Підготовка дітей до 

успішного самостійного життя передбачає формування у них низки 

компетентностей. Однією з ключових компетентностей учнів, яку визначає 

актуальною та необхідною Нова українська школа, є здатність дотримуватись 

здорового способу життя. Тому вагомим завданням закладу освіти є формування 

в учнів усвідомленого ставлення до власного здоров’я та потреби у його 

зміцненні та збереженні.  

Учні з інтелектуальними порушеннями потребують систематичного 

супроводу у дотриманні здорового способу життя. Недостатній розвиток 

пізнавальної, емоційно-вольової та потребово-мотиваційної сфер цієї категорії 

дітей ускладнює процес формування у них здорового способу життя та потребує 

пошуку ефективних шляхів розв’язання визначеної проблеми 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання проблеми. Проблема формування здорового способу життя 

вивчається у різних галузях науки: медицині, соціології, педагогіці, фізичному 

вихованні та спорті, психології, біології та ін. Аналіз літературних джерел 

засвідчив, що вченими здійснюються різні теоретичні та практичні дослідження 

окресленої проблеми. Вивченню сутності, значення та охорони здоров’я як 

основи здорового способу життя присвяченні праці М. Амосова, Г. Апанасенка, 

І. Брехмана, Ю. Лісіцина, П. Плахтія та ін. Численні дослідження вчених 

(О. Вакуленко, Е. Вайнер, В. Слободяник, І. Перрі, Д. Фархуд, Дж. Харрінгтон та 

ін.) присвяченні факторам, що характеризують здоровий спосіб життя. Вплив 

рухової активності, фізичного виховання та спорту на формування здорового 

способу життя учнів та студентів досліджували: Д. Анікєєв, В. Глухов, 

О. Мазурчук, А. Популях, І. Смолякова, Д. Солопчук, Т. Шепеленко та ін. 

Психолого-педагогічні аспекти формування здорового способу життя у дітей та 

підлітків вивчали: Г. Голобородько, А. Дубогай, Н. Зубалій, М. Крістіан, 

Н. Козак, М. Носко, О. Єжова, В. Оржеховська, С. Свириденко, С. Омельченко, 

Л. Сущенко, П. Сахота Е. Фаугхт, О. Яременко та ін. 

Різні аспекти здоров’я та формування здорового способу життя у дітей з 

інтелектуальними порушеннями у корекційній педагогіці вивчали: В. Воронкова, 

О. Дмітрієв, Л. Дробот, І. Єременко, О. Коган, М. Козленко, І. Шишова та ін. 

Узагальнений аналіз досліджень вчених засвідчив актуальність формування 

здорового способу життя в учнів з інтелектуальними порушеннями з метою 

збереження та покращення здоров’я, що є найбільшою цінністю в житті кожної 

людини. 

Мета дослідження. Метою нашого дослідження є визначення ефективних 

педагогічних умов формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у 

старшокласників з інтелектуальними порушеннями у процесі позакласної 

діяльності.   
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Завдання дослідження. Для досягнення мети дослідження визначено 

необхідним вирішення наступних завдань: 

1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми здорового способу життя. 

2. Визначити особливості формування здорового способу життя в учнів з 

інтелектуальними порушеннями.  

3. Розробити та обґрунтувати педагогічні умови формування позитивної 

мотивації на здоровий спосіб життя у старшокласників з інтелектуальними 

порушеннями у процесі позакласної діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Здоровий спосіб життя є 

основою життєдіяльності людини. Аналіз наукових джерел засвідчив наявність 

різних визначень сутності здорового способу життя, які в загальному об’єднанні 

діяльнісним підходом щодо його дотримання та формування. І. Брехман зазначає, 

що здоровий спосіб життя являє собою процес дотримання людиною відповідних 

норм, правил та обмежень, які сприяють збереженню здоров’я, пристосуванню 

організму до середовища, високому рівню працездатності у різних видах 

діяльності [1]. С. Омельченко зазначає, що поняття «здоровий спосіб життя» 

інтегрує взаємозв’язок способу життя та здоров’я людини, об’єднує всі умови, 

особистісні якості, процеси, які допомагають нормальному функціонуванню 

організму та виражає ставлення людини до поліпшення власного та суспільного 

здоров’я [5]. В. Слободяник визначає здоровий спосіб життя як діяльності, що 

спрямована на збереження і зміцнення здоров’я, сприяє виконанню людиною 

своїх людських функцій через оздоровлення умов життя [6]. 

Здоровий спосіб життя спрямований не лише на зміцнення здоров’я, а й 

формування особистості, зокрема системи цінностей, в якій здоров’я повинно 

бути пріоритетним. Дотримання здорового способу життя також здійснює 

позитивний вплив на соціалізацію та самореалізацію особистості.  

Дослідження Е. Фаугхта, Д. Гледді, К. Сторі, К. Девісона та П. Веугелерса 

засвідчили, що здоровий спосіб життя сприяє підвищенню навчальної успішності 

учнів. Вчені визначили, що учні, які дотримуються здорового способу життя 

мають вищий рівень успішності, у порівнянні з однолітками, які його не 

дотримуються [8]. 

Формування в учнів здорового способу життя в умовах закладу освіти 

передбачає поєднання виховного середовища, виховної діяльності та мотивації 

на здоровий спосіб життя. Такий підхід до реалізації вищезазначеного завдання 

обумовлює необхідність не лише забезпечення умов для дотримання здорового 

способу життя учнями та здійснення відповідного педагогічного впливу з метою 

формування системи знань і вмінь, а й свідчить про необхідність розвитку 

мотивації учнів на здоровий спосіб життя.   
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Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у 

дітей та молоді від 25 липня 2004 р. визначає мотивацію на здоровий спосіб життя 

як систему ціннісних орієнтацій, внутрішніх стимулів до збереження, 

відновлення та зміцнення здоров’я [4]. У Концепції також визначені критерії 

формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у відповідності до 

рівнів здоров’я, зокрема [4]: 

• на рівні фізичного здоров'я: потреба у фізичному вдосконаленню, ціннісне 

ставлення до здоров’я, фізична розвиненість, загартованість організму, 

дотримання раціонального режиму дня, виконання вимог особистої гігієни, 

правильне харчування; 

• на рівні психічного здоров'я: вікові особливості розвитку пізнавальної 

діяльності, довільність психічних процесів та поведінки, адекватна самооцінка, 

відсутність акцентуацій характеру та шкідливих звичок; 

• на рівні духовного здоров'я: відповідність загальнолюдських цінностей 

національним морально-духовним, наявність позитивного ідеалу щодо 

дотримання здорового способу життя, цілеспрямованість, працелюбність; 

• на рівні соціального здоров'я: сформована громадянська відповідальність 

за наслідки нездорового способу життя, здатність до самоактуалізації, 

саморегуляції, самовиховання та ін. 

Особливості психофізичного розвитку дітей з інтелектуальними 

порушеннями ускладнюють процес формування у них позитивної мотивації на 

здоровий спосіб життя, зокрема вищезазначених критеріїв її сформованості. 

Однією з основних причин є недорозвиток пізнавальної діяльності, що 

обумовлює труднощі формування системи знань, вмінь та навичок формування 

здорового способу життя. Крім того цей процес значно ускладнюється незрілістю 

особистості учнів з інтелектуальними порушеннями. У них недостатньо 

сформована потребово-мотиваційна сфера, що проявляється у переважанні 

органічних потреб та труднощах формування соціальних мотивів і потреб, не 

сформованості ієрархії мотивів. Відзначається також слабкість довільної 

регуляції поведінки, підвищена сугестивність у поєднанні зі зниженою 

критичністю мислення та ін. 

І. Шишова зазначає, що учнів з інтелектуальними порушеннями мають 

недостатній рівень здоров’я, оскільки у них наявними є не лише порушення 

психічного розвитку, а й фізичного, зокрема опорно-рухової системи, низька 

опірність організму. Вчена наголошує, що особливої уваги щодо формування 

здорового способу життя потребують підлітки з інтелектуальними порушеннями. 

Тому одним із першочергових завдань роботи з ними є використання різних форм 

та методів виховання, що сприятимуть оптимізації рівня здоров’я та здорового 

способу життя [7].   
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Дослідження О. Коган засвідчили, що підлітки з інтелектуальними 

порушеннями характеризуються недостатнім розвитком сформованості 

здорового способу життя у порівнянні з однолітками з типовим розвитком. Вчена 

визначила, що в учнів з інтелектуальними порушеннями недостатньо сформовані 

знання та уявлення про здоровий спосіб життя, потреба вивчення питань, 

пов’язаних із здоров’ям, усвідомлене ставлення до власного здоров’я та 

мотивація на здоровий спосіб життя. За результатами дослідження операційно-

організаційний компонент здорового способу життя у підлітків з 

інтелектуальними порушеннями сформований на більш високому рівні, ніж 

змістовий та емоційно-мотиваційний, що обумовлено постійним контролем з 

боку педагогів та режимом дня у закладі освіти [3]. 

Проведені нами дослідження також засвідчили недостатній рівень 

сформованості здорового способу життя у підлітків з інтелектуальними 

порушеннями та довели можливість його підвищення шляхом систематичного 

виховного впливу на учнів у процесі позакласної діяльності [2]. 

Оскільки мотивація є рушійною силою будь-якої діяльності, в основі 

формування здорового способу життя в учнів має бути формування позитивної 

мотивації на його дотримання. Тому заклад освіти має створити необхідні умови, 

які б сприяли формуванню відповідної мотивації. Нами розроблені педагогічні 

умови формування позитивної мотивації на здоровий спосіб житті у 

старшокласників з інтелектуальними порушеннями у позакласній діяльності: 

• Здійснення моніторингу рівня здоров’я та здорового способу життя учнів 

з метою його урахування у процесі виховної роботи, реалізації індивідуального 

та диференційованого підходу. 

• Використання різних форм та методів виховної роботи, спрямованої на 

формування здорового способу життя (індивідуальні та групові бесіди, 

фізкультурно-оздоровчі змагання, тренінги, виховні години, конкурси та ін.). 

• Залучення учнів до спортивних гуртків з урахуванням їхнього стану 

здоров’я, здібностей та інтересів. Особливо актуальним є для учнів з 

олігофренією, ускладненою психопатоподібним синдромом та деменцією, що 

виникла внаслідок менінгоенцефаліту з метою попередження виникнення 

патологічних форм поведінки та шкідливих звичок. 

• Стимулювання старшокласників показувати приклад дотримання 

здорового способу життя учням молодших класів. Підлітки можуть залучатись 

до проведення виховних заходів для молодших школярів, спрямованих на 

формування здорового способу життя, виготовлення плакатів, стін газет 

відповідного змісту та ін. 

• Використання здоров’язберігаючих технологій. 

• Практична реалізація складових здорового способу життя учнів у 

повсякденному житті.  
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• Командний підхід до формування здорового способу життя, що 

передбачає тісний взаємозв’язок усіх фахівців закладу освіти. 

• Залучення батьків до співпраці по формуванню здорового способу життя 

в учнів.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Формування здорового 

способу життя в учнів з інтелектуальними порушеннями є одним із пріоритетних 

завдань виховної діяльності, що полягає не лише у збагаченні системи знань, 

закріплені вмінь та навичок, а й формуванні позитивної мотивації на здоровий 

спосіб життя, потреби бути здоровим. Ефективність цієї роботи передбачає 

урахування індивідуально-психологічних особливостей учнів з 

інтелектуальними порушеннями, удосконалення системи засобів виховного 

впливу, злагодженої командної роботи фахівців закладу освіти та сім’ї. 

Подальші дослідження полягатимуть у розробці методичних рекомендацій 

для фахівців закладу освіти та батьків щодо формування здорового способу 

життя учнів, виділення основних напрямів та завдань виховного впливу. 
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