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ІСТОРИЧНІ, ФІЛОСОФСЬКІ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ І ПРАВОВІ

АСПЕКТИ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Данилюк Т.І.

РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА РІВНЯ
ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

Постановка проблеми. Проблема вивчення і дослідження потреб в індивідуальних
послугах посідає вагоме місце у формуванні умов життєдіяльності населення та розвитку
певного способу життя. Сфера побутових послуг завжди була важливим сектором економіки
будь-якої держави. Саме цей вид послуг допомагає забезпечити добробут населення,
підвищити рівень його життя та комфортно організувати домашнє господарство.

Розвиток індивідуальних послуг та задоволення потреб у них, продиктовані, в першу
чергу, людським буттям, способом формування потреб у побутових послугах, способом їх
задоволення, тощо.

Сучасні тенденції в розвитку споживання, що супроводжуються підвищенням
добробуту та зміною структури споживчих пріоритетів, характеризуються різким зростанням
ролі індивідуальних послуг в системі потреб людини,  оскільки “послуга –  це одна із форм
задоволення потреб людини” [6, 5].  Такий стан обумовлений, по-перше, високим рівнем
розвитку сфери матеріального виробництва, завдяки чому досягається повне товарне
забезпечення населення при зменшенні кількості зайнятих в цій сфері. Крім того, науково-
технічний прогрес, як зазначають О.В. Батура та А.Л. Риженко, “відкриває широкі
можливості для переходу галузей послуг на якісно новий рівень, пов’язаний зі становленням
нового технологічного засобу виробництва в народному господарстві України”. По-друге,
суттєвим моментом розширення сфери послуг є нове уявлення про зміст складових якості та
рівня життя (здоров’я, харчування, житло, домашнє майно, включаючи одяг і взуття,
послуги, культурне забезпечення, умови праці, умови відпочинку, соціальне забезпечення,
соціально-побутові умови тощо) [7, 23].

Згідно Державного класифікатора України “Класифікація видів економічної
діяльності ДК 009-96” класифікація індивідуальний послуг здійснюється наступним чином
[1, 86]:

- послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів,
- послуги з чищення і фарбування текстильних і хутряних виробів,
- послуги перукарень та салонів краси,
- ритуальні послуги,
- послуги для забезпечення догляду за тілом,
- інші індивідуальні послуги (послуги астрологів, екстрасенсів, служб знайомств,

бюро одружень, чистильників взуття, носіїв, обслуговуючого персоналу
автомобільних стоянок).

Реалізація індивідуальних послуг включає в себе реалізацію населенню (всі підвиди
індивідуальних послуг), підприємствам та установам (всі підвиди, крім послуг перукарень та
салонів краси та інших індивідуальних послуг) та іншим споживачам (ритуальні послуги).
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Однією з найактуальніших на ринку індивідуальних послуг є проблема щодо обсягу
реалізації цих послуг населенню. Аналіз опублікованих робіт, матеріалів наукових
конференцій і дискусій, присвячених дослідженню цієї багатогранної проблеми, виявив
багато недосліджених теоретичних питань та практичних проблем.

Постановка завдання. Досліджуючи специфіку розвитку ринку індивідуальних
послуг в умовах ринкових змін, необхідно встановити місце індивідуальних послуг в
економічній системі, проаналізувати структуру ринку індивідуальних послуг та дослідити
певні аспекти задоволення населення Волинської області цими послугами.

Організація дослідження. Задоволення потреб населення в індивідуальних послугах
у Волинській області необхідно вивчати за допомогою даних щодо реалізації цих послуг та
щодо їх реалізації населенню.

Реалізація індивідуальних послуг включає в себе реалізацію послуг з прання,
оброблення білизни та інших текстильних виробів, послуг з чищення і фарбування
текстильних і хутряних виробів, послуг перукарень та салонів краси, ритуальних послуг,
послуг для забезпечення догляду за тілом, інших індивідуальних послуг. Розглянути
динаміку реалізації індивідуальних послуг у Волинській області можна за допомогою
рисунка 1[2-4].

послуги прання , оброблення білизни та інших текстильних виробівпослуги чищення і фарбування текстильних і хутряних виробівпослуги перукарень та салонів красиритуальні послугипослуги забезпечення догляду за тіломінш і індивідуальні послуги
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послуги перукарень та салонів краси

Рис. 1. Реалізація  індивідуальних послуг у Волинській області у 2001-2004 рр.

Згідно рис. 1, реалізація послуг чищення і фарбування текстильних і хутряних виробів та
інших індивідуальних послуг зменшилася у 2004 році порівняно з 2001 роком на 3,9% та 99,6%
відповідно. Інша ситуація у реалізації послуг прання, оброблення білизни та інших текстильних
виробів,  послуг перукарень та салонів краси, ритуальних послуг та послуг забезпечення догляду
за тілом, тут відбувся приріст на 521,4%, 94,6%, 29,7% та 187,5% відповідно.

Згідно даних статистики Волинського обласного управління, реалізація
індивідуальних послуг відсутня у Володимир-Волинському, Іваничівському, Маневицькому,
Ратнівському, Рожищенському, Старовижівському, Турійському та Шацькому районах.
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Реалізація послуг прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів
відбувається із збільшенням у Горохівському (на 283,3%), Любешівському (на 225,%)
районах, м.Ковелі (на 237,9%) та м.Луцьку (на 754,5%). Реалізація із зменшенням
відбувається у Ковельському районі (на 40,9%). Реалізація послуг чищення і фарбування
текстильних і хутряних виробів відбувається із збільшенням на 23,6% у м.Луцьку та із
зменшенням на 35,5% у м.Нововолинську. Реалізація послуг перукарень та салонів краси із
зменешенням на 5,9% відбувається у Ковельському районі, із приростом – у Горохівському
(158,8%), Ківерцівському(223,7%), Локачинському (71,4%), Луцькому (227,0%),
Любешівському (306,9%) районах, м.Луцьку (79,1%), м.Володимир-Волинську (80,6%),
м.Ковелі (76,5%) та м.Нововолинську (124,8%). Реалізація ритуальних послуг відбувалася у
Любешівському та Любомльському районах до 2002  року,  а у Луцькому –  з 2003  року.  З
приростом на 32,8% відбувається у м.Луцьку, на 16,3% у м.Володимир-Волинську та на
18,7% у м.Нововолинську. Реалізація послуг забезпечення догляду за тілом відбувається у
м.Луцьку, м.Володимир-Волинську та м.Нововолинську. Реалізація інших індивідуальних
послуг відбулася у м.Володимир-Волинську та м.Нововолинську, а у м.Луцьку із
скороченням на 99,3%.

Основною складовою реалізації індивідуальних послуг є реалізація цих послуг
населенню, яку можна прослідкувати за рисунком 2.

послуги прання, оброблення білизни та інших текстильних виробівпослуги чищення і фарбування текстильних і хутряних виробівпослуги перукарень та салонів красиритуальні послугипослуги забезпечення догляду за тіломінші індивідуальні послуги
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Рис. 2. Структура реалізації населенню індивідуальних послуг у Волинській області за
2001-2004 рр.

Згідно рис. 2, найбільший відсоток займають послуги перукарень та салонів краси –
59,8% та ритуальні послуги – 22,6% у 2004 році. Збільшилась на 1,8%  у 2004 р. порівняно з
2001 р. частка послуг прання, оброблення білизни та інших текстильних матеріалів і
становить 4,0% ринку індивідуальних послуг. Майже до нуля скоротився відсоток інших
індивідуальних послуг у 2004 році, який у 2001 році становив 13,7%. Згідно даних
статистики Волинського обласного управління слід відмітити, що послуги перукарень та
салонів краси та інші індивідуальні послуги реалізуються лише населенню, тому їх
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реалізація така ж як і загальна. Реалізація населенню послуг прання, оброблення білизни та
інших текстильних виробів відбувається з приростом у Любешівському районі – на 62,5%, у
м. Луцьку – на 132,7% та м. Ковелі – 260,7%. Реалізація населенню послуг чищення і
фарбування текстильних і хутряних виробів відбувається також з приростом у м. Луцьку – на
10,6%  та м.  Нововолинську –  на 52,0%.  Реалізація населенню ритуальних послуг також
відбувається з приростом у м. Луцьку – на 20,4%, м. Володимир-Волинську – на 127,2% та м.
Нововолинську – на 137,0%, також із приростом у цих містах відбувається реалізація
населенню послуг забезпечення догляду за тілом.

Результати дослідження. Удосконалення розвитку індивідуальних послуг полягає в
правильному територіальному розміщені мережі підприємств, що надають індивідуальні
послуги. Тому в останні роки на державному та регіональному рівнях проводиться
організаційна робота по створенню нормативно-правової бази для формування ринкової
інфраструктури та забезпечення належної якості послуг. Починаючи з 2004 року, загальна
чисельність підприємств, що надають індивідуальні послуги, почала зростати. Так, у смт.
Маневичі, смт. Колки та с. Прилісне відкрито перукарні. Після капремонту відновлено
роботу лазні у с. Жиричі Ратнівського району. У с. Кременець та с. Рудка-Козинська
обладнані приміщення майстерень по наданню перукарських послуг. У м. Рожище
відновлено роботу лазні та пральні. У Ковельському районі здійснюється відновлення по
наданню індивідуальних послуг у приміщеннях райспоживспілки. Зокрема, у с. Облани та у
с.  Доротище відкрито перукарню,  у м.  Рожище -  підприємство,  яке надає послуги з
хімчистки, фарбування виробів та прання білизни. У м. Шацьку почали надавати послуги
перукарні. У м. Володимир-Волинську та в м. Іваничі почали надаватись ритуальні послуги.

Висновки. Ринок індивідуальних послуг є складовою ринку побутових послуг. Сферу
побутових послуг на сьогодні відродити нереально, не допомагають у цьому і заходи,
передбачені Концепцією розвитку сфери побутового обслуговування населення. Перш за все,
це неможливо через відсутність фінансової підтримки:  органи місцевої влади не можуть
надати таку підтримку, а інвестори – суб’єкти підприємницької діяльності, не хочуть
вкладати кошти у цю галузь, оскільки вона є витратною і прибутків не дає. Приватні
інвестори можуть вкладати кошти у розвиток послуг для “багатих”, тобто у розвиток
індивідуальних послуг: відкриття різного роду салонів краси, перукарських салонів,
модельного одягу та інше, але ніколи не розвиватимуть мережу підприємств, що надають
соціально-необхідні послуги населенню.
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Annotation. The development of the household services sphere is considered in the article
and the level their satisfying the needs of the population of Volyn is described.
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ВИКОРИСТАННЯ ТРАДИЦІЙ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Фізичне
виховання в Україні спрямоване на морфо-функціональне вдосконалення дітей та молоді,
формування у них рухових умінь, навичок та спеціальних знань. Воно виконує важливі
соціальні функції і вирішує освітні, оздоровчі та виховні завдання [2; 3; 7].

Специфічні духовні та матеріальні цінності фізичної культури, що відображаються у
сукупності знань про фізичну природу людини, виданні науково-методичної літератури,
будівництві спортивних споруд, виготовленні спортивного інвентарю тощо, створюються у
процесі історичного розвитку. Сукупність матеріальних і духовних цінностей визначає
традиції фізичної культури,  які постають складовою частиною національної культури [1;  4-
6]. Саме тому вивчення особливостей фізичного виховання на території сучасної України є
важливим і актуальним завданням наукових досліджень.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю комплексно дослідити,
обґрунтувати та розробити шляхи використання традицій тіловиховання у навчально-
виховному процесі сучасної школи.

Мета дослідження: розкрити традиції фізичного виховання у Київській Русі та
розробити шляхи їх використання в освітньому процесі загальноосвітньої школи.

Виклад основного матеріалу. Як показують літературні і фольклорні матеріали,
національний ідеал населення Київської Русі формувався через систему обрядів, повір’їв,
порівнянь, приказок. Характерною особливістю світогляду населення було ототожнення
ідеалу здоров’я рослинами, тваринами, природною стихією.

Літописи Київської Русі були своєрідною літературною антологією реальних подій в
історії розвитку суспільства. Так, “Повість минулих літ”, укладена на початку ХІІ ст.,
змальовує події попередніх років, що відображають велич і силу народу, поєднання
духовного й фізичного виховання на прикладах самовідданих вчинків, патріотизму,
непохитності духу як окремих людей, так і народу в цілому.

У легендарному “Поученні” Володимира Мономаха поєднується віковічний досвід
народної педагогіки з основними положеннями православної віри, західноєвропейської
літератури та подається універсальна система, що включала: продуктивну трудову
діяльність, психічне здоров’я, оптимальну рухову активність, загартування, раціональне
харчування, особисту гігієну.

Визначним досягненням історико-церковної літератури початку ХІІІ ст. був Києво-
Печерський патерик, який утверджував самобутність її традицій, сприяв формуванню
своєрідного слов’янського “етикету” поведінки не лише в монастирях, а й у всіх сферах
життєдіяльності. У “Слові о полку Ігоровім” висвітлено подвиги слов’янських князів, їх
майстерність, фізичну і розумову велич. Князя Святослава Київського прославляють німці і
венеціанці, греки і морави, що свідчить про міжнародне визнання фізичної сили, бойової
майстерності не тільки руських князів, а й усього руського народу.

Важливе місце у тіловихованні населення Київської Русі займали народні ігри та
фізичні вправи, що відображали, насамперед, виробничу діяльність людей (полювання,
землеробство, тваринництво, риболовство), військовий і сімейний побут, світогляд. До них
належать ігри зі співом і примовками, ігри з предметами, ігри без предметів. Про велику
поширеність у Київській Русі ігор з предметами свідчать археологічні знахідки, серед яких
значне місце займають шкіряні м’ячі різних розмірів та ваги,  кістки для ігор у “Паці”,
ковзани, фішки для гри у шашки.

Нероздільні на перших етапах свого розвитку боротьба і кулачні бої у давньоруський
період виступають як цілком самостійні види фізичних вправ змагального характеру.
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Серед засобів фізичного виховання в період Київської Русі одне з найвагоміших місць
посідали фізичні вправи з використанням предметів, насамперед різноманітної зброї (списи,
луки,  мечі,  бойові палиці та сокири,  ножі,  щити тощо),  а також предметів,  які могли
використовуватись як зброя (каміння, палиці, мотузки, аркани),з використанням засобів
пересування (коні, човни, лижі).

Не менш важливими засобами фізичного виховання молоді та воїнів залишалися
природні локомоції (ходьба, біг, стрибки, лазіння, перелітання, повзання, пірнання,
плавання). Вони застосовувалися для розвитку фізичних якостей людини і змалку, і у
зрілому віці, у фізичному вихованні та у військовому вишколі русичів.

Реалізація завдань фізичного виховання у Київській Русі здійснювалася у процесі
святково-ігрової діяльності та спеціально організованої практики. Під час занять діти і
молодь оволодівали спеціальними знаннями, вміннями і навичками, що забезпечували їх
підготовку до трудової і військової діяльності.  Для Київської Русі характерна велика
кількість форм фізичного виховання, що не лише забезпечували збільшення рухової
активності населення, а й спрямовували їх вплив на виховання необхідних якостей
особистості. Тобто заняття мали специфічний зміст, що дозволяв цілеспрямовано вирішувати
певні завдання фізичного виховання.

В сучасних умовах актуальним є відродження національного досвіду тіловиховання,
фізичної підготовки, пропаґанди здорового способу життя, виховання національної
свідомості, впровадження традиційних засобів фізичного виховання Київської Русі в
освітньому процесі загальноосвітньої школи. З цією метою розроблено проект художньо-
спортивного заходу “Княжі ігри”, який є ефективним з погляду освітнього, виховного та
оздоровчого значення і рекомендований освітнім закладам для позакласної та позашкільної
роботи.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Національний ідеал тілесної і
духовної досконалості, система побутових та святкових обрядів, вірувань, уявлень, звичаїв і
ритуалів щодо тіловиховання визначали світоглядні основи фізичного виховання Київської
Русі.

Прийняття християнства вплинуло на всі сторони життя давньоруського населення, у
тому числі і на фізичне виховання. З одного боку, у церковній та світській літературі ХІ – ХІІ
ст. засуджували народні ігрища та розваги, які сприяли покращенню фізичного стану людей,
з іншого – християнство пристосовувалося до язичницьких обрядів

У ІХ – ХІV ст. у Київській Русі було створено значну кількість літературних праць.
Вони мали релігійний зміст і мету утвердити православну віру. Великого значення у них
надавали питанням здорового способу життя, що забезпечувало підготовку молоді до
трудової і військової діяльності.

Засоби фізичного виховання у Київській Русі поділяються на три основні групи:
фізичні вправи, природні сили, гігієнічні чинники. Фізичні вправи поділяються на підгрупи
залежно від специфіки рухової активності.

Форми фізичного виховання у Київській Русі були зумовлені світоглядом, звичаями
та способом життя населення.

На підставі аналізу наукової літератури, давньоруських літописів, етнографічних
записів, археологічних знахідок, фольклорних матеріалів та результатів власного
дослідження визначено основні закономірності функціонування фізичного виховання у
Київській Русі: зв’язок фізичного виховання зі світоглядом, способом життя та місцем
проживання населення; взаємопроникнення міжнаціональних елементів фізичного
виховання; взаємозв’язок святково-ігрової діяльності та військово-фізичної підготовки;
поступовий перехід до організованих форм фізичного виховання.

Доступність, емоційна насиченість та ефективність тіловиховання у Київській Русі
дає можливість широкого використання цієї спадщини у сучасних формах фізкультурно-
оздоровчої та спортивно-масової роботи школярів. До найперспективніших напрямків
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упровадження елементів фізичного виховання Київської Русі в загальноосвітній школі
належать: уроки фізичної культури, фізкультурно-оздоровчі заходи протягом навчального
дня, позакласна і позашкільна робота, молодіжне дозвілля.

Результати формуючого експерименту свідчать, що рівень знань школярів з історії
фізичного виховання Київської Русі до початку експерименту був низьким (2,09-2,59 бала).
Після експерименту рівень знань підвищився і становив 3,05-3,68 бала (Р<0,001). Найкраще
учні знають засоби, форми фізичного виховання у Київській Русі та шляхи їх використання у
сучасних умовах. Менш обізнані зі світоглядними аспектами фізичного виховання та
сутністю тіловиховання в літературних пам’ятках. Після проведення спортивно-масових
заходів з використанням традиційних фізичних вправ, зокрема, “Княжих ігор”, у школярів
значно підвищився інтерес до фізичного виховання і спорту, історії фізичної культури, що є
основою для формування стійких переконань щодо необхідності здорового способу життя.

Подальшого дослідження потребують питання розвитку тіловиховання внаслідок
іншоетнічних впливів, взаємозв’язку фізичного виховання з розвитком культури, військової
справи, моральним, естетичним, трудовим та патріотичним вихованням.
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Annotation. In IX-XIV century in Kyiv Rus were published a lot of literal sources. They
had  religious  content  and  their  aim  was  to  strengthen  the  orthodox  religion,  to  show  people  the
ideal of strong, energetic, talented person. Much attention in there works was payed to the healthy
lifestyle, that could help youth’s preparation to work and military activities.

In this work you could see the vivid example of using physical traditions in Kyiv Rus
which have a great influence on development of physical culture in modern schools.
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ІСТОРІЯ ВОЛИНСЬКОГО ОЗДОРОВЧОГО ТА ПРИРОДООХОРОННОГО РУХУ
КРІЗЬ ПРИЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ „ПЛАСТУ”

Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”

Постановка проблеми. Різноманітні соціально-економічні чинники розвитку
людства привели до усвідомлення ним необхідності ведення здорового способу життя,
гармонійного поєднання фізичних, психологічних та емоційних впливів на організм,
збереження природного середовища та оздоровлення населення.

Український оздоровчий рух має свою історію. Загальновідомими є оздоровчі
козацькі системи, побудовані на фізичному гарті тіла та гармонійного співіснування з
навколишньою природою. Початок ХХ ст. відзначився новою заінтересованістю українців до
оздоровлення. У цю пору з’являються різноманітні молодіжні організації, які поряд зі своєю
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головною метою, як то культурно-освітня, військово-підготовча, спортивнопідготовча
діяльності, ставлять завдання оздоровлення своїх членів та місцевого населення.

Підняте питання у різний час ставало предметом вивчення дослідників. Проте обмаль
уваги було приділено регіональним формам та методам оздоровлення, відповідним
напрямкам роботи українських організацій. У зв’язку з цим метою нашого дослідження стала
оздоровча робота волинських осередків західноукраїнської молодіжної організації „Пласт”.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки до проблеми розвитку
оздоровчого руху в Україні зверталися окремі дослідники минувшини нашого народу.
Ґрунтовними розвідками оздоровчого природоохоронного та спортивно-фізкультурного руху
займалися Б.Трофим’як, А.Цьось, О.Вацеба, Б.Савчук, О.Луцький. Якщо дослідження
А.Цьося охоплюють оздоровчі засади українського автохтонного населення в цілому, то інші
науковці приділяли більше уваги регіональному оздоровчому руху.  Так,  О.Вацеба та
Б.Трофим’як досліджували розвиток цього руху у Західній Україні, створивши при цьому
загальну картину охоплення оздоровчими та спортивнофізкультурними засадами
західноукраїнського населення. Епізодично торкалися у своїх дослідженнях даної проблеми
М.Литвин, Б.Савчук та О.Луцький.

Постановка завдання. Головним завданням даного дослідження є визначення
основних аспектів оздоровчої та природоохоронної діяльності молодіжної організації
„Пласт”, зокрема її волинських товариств з часу створення до моменту заборони їх
діяльності польською адміністрацією.  Разом з тим,  буде здійснена спроба показати роль
оздоровчої роботи в системі діяльності окремих осередків волинського „Пласту”.

Методи та організація дослідження. При написанні статті використовувався
принцип об’єктивності, що виражався в неупередженому висвітленні наявного матеріалу.
Серед методів дослідження слід виділити історичний та логічний, а також метод синтезу та
аналізу здобутої інформації. Як джерела даного дослідження виступали архівні матеріали
Державного архіву Волинської області, Державного архіву Рівненської області,
Центрального державного історичного архіву України у м. Львові.

Результати дослідження та їх обговорення. З самого початку, засновники "Пласту"
О.Тисовський, П.Франко, І.Чмола формували в місцевих юнаків та дівчат вірність
козацькому товариству, рідній (батьківській) землі та українській православній церкві.
Головним завданням, яке повстало перед "Пластом", було формування особистості та
індивідуальності в контексті національного виховання. Пріоритетами у вихованні пластунів
було визначено патріотичне, природоохоронне, оздоровче, а пізніше додалося ще й
військово-підготовче. Серед 15 пластових проб 5 були природопізнавального характеру:
життя в природі,  орієнтування на теренах,  читання знаків та слідів,  життєва зарадність,
перша допомога.

Тому зрозуміло, що з такими ідеалами та цілями "Пласт" не міг локалізуватися лише
серед галицької молоді.  Поступово він завоював Волинь та Закарпаття,  а згодом і частину
Східної України. Вже пізніше, після 1939 року, з приходом в Західну Україну радянської
влади, він змушений був перебратися за кордон, де й досі виступає вагомим чинником у
формуванні українських національних, фізичних, громадських традицій серед
американських, канадських, австралійських молодих українців.

Про взаємозв’язок пластуна і природи найкраще говорить саме пластове привітання
“Скоб”. Це слово означає назву породи орла, що зветься скоб білохвостий. Літери слова
“скоб” є початковими літерами чотирьох слів, що влучно висловлюють істотні прикмети
доброго пластуна або кажуть,  яким йому треба бути:  сильним,  красним (підтягнутим та
доглянутим), обережним, бистрим (швидким). Рисунковими символами цих пластових
прикмет також є природні ознаки:  дубовий листок,  китиця калини,  моримур (мухомор),
блискавка [1, 116].

Тобто вже у самих пластових символах було закладено єднання молоді з місцевою
природою, як джерелом фізичного відновлення організму.
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Зразком спільності пластуна і природи є вибір назви гуртка. За звичаєм, юнацькі
гуртки приймають назви різних тварин. Пластуни – приятелі природи – знають багато
добрих прикмет різних звірів і птиці. Як правило, гуртки називають іменем орла, лева, оленя,
вовка, собаки, лиса, тура, бобра. Крім того, що пластун певного гуртка має виховувати в собі
кращі властивості та риси характеру обраного звіра, він ще має розробляти систему захисту
цих представників тваринного світу від вимирання чи знищення [2, 7].

Значний вплив на формування оздоровчого та природоохоронного світогляду
пластунів мали табори. Під час мандрівництва та таборування вони відпрацьовували способи
виживання в природі, фізично загартовувалися, вдосконалювали свої знання з ведення
здорового способу життя, вчилися техніці та особливостям плазування [3, арк. 12].

В часи свого утвердження на землях Західної України "Пласт" став осередком росту
національної самосвідомості українського народу. Тому й не дивно, що організація зростала
та зміцнювалась. У 1920-х роках "Пласт" прийшов на Волинь. Починалось все з поодиноких
зустрічей з галицькими пластунами, розповсюдження пластової періодики, виступів
представників львівського "Пласту" у волинській "Просвіті". Саме через це перші пластові
гуртки на Волині були створені при "Просвітах". Поряд із розповідями про спортивні,
агітаційні, роз’яснювальні досягнення галицьких пластунів в гурткових журналах “Огні”,
“На сліді”, ”Шлях Молоді” значне місце відводилось природоохоронним, екознавчим,
природоознайомлюючим темам. Саме з журналів волинські пластуни дізнавалися про
способи та методи захисту природи, основні системи оздоровлення та охорони
навколишнього середовища, розвиток та ареал розселення різних видів тварин і рослин,
вміння орієнтуватися в природі.

Одним із засновників волинського "Пласту" на Рівненщині був Степан Семенюк, який
з 1921 року передплачував та розповсюджував серед молоді галицькі пластові періодичні
видання "Сурма" та "Пластове життя", брошури по організації пластового життя.

Польська влада в той час намагалась розпорошити український національний рух,
створюючи польські молодіжні товариства типу "Стшелєц", залучаючи до них українців, та
забороняючи створення подібних українських організацій. Тому осередки волинського
"Пласту" з самих своїх початків змушені були реєструватися як спортивні товариства при
місцевих читальнях "Просвіти". Саме таким був гурток С.Семенюка при рівненській
"Просвіті". Степан Семенюк очолює Верховну Пластову команду, секретарем якої стає
Федір Довгалюк,  пластун з Олександрії.  Рівненська Верховна Пластова Команда була
зв’язана з Львівською Верховною командою через референта Володимира Остапчука, який
був пластовим зв’язковим між пластунами Волині та Галичини. С.Семенюку безпосередньо
підпорядковувались дев’ять пластових гуртків Рівненського повіту із загальною чисельністю
близько 300 юнаків та дівчат. Сама рівненська пластова організація перебувала під впливом
УСРП,  активним членом якої був С.Семенюк.  За сферами діяльності пластові гуртки
Рівненщини поділялися таким чином: спортивний – 2, природоохоронний – 2, агітаційний –
3, освітній – 2.

В 1923 році виникає пластовий гурток в Олександрії. В своїй пластовій домівці
олександрійські пластуни проводили вечірні курси для населення, читання з історії та
географії України, ознайомлення з методами орієнтування на місцевості, вміння виживати в
природі, використовувати дари природи в харчуванні. Члени пластової організації
Олександрії видавали листок "Скоб", де подавали широку та достовірну інформацію про
життя та діяльність пластових груп, їх надбання та проблеми. Організована та результативна
робота пластунів Олександрії занепокоїла польську владу і 1 листопада 1923 року польська
поліція розігнала цей гурток. Олександрійські пластуни почали працювати нелегально.

В 1925-1927 роках, роках масового поширення пластового руху на Волині,
з’являються перші пластові товариства в Рівненському, Крем’янецькому, Володимирському,
Луцькому, Ковельському повітах.
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На початку вересня 1925 року брати Федір та Олександр Тижуки, учні рівненської
української гімназії імені Пекарського створюють пластовий курінь імені гетьмана Івана
Мазепи серед своїх однолітків.  До куреня разом з хлопцями входили дівчата.  Опікуном
куреня став професор І.Беняк, курінним – Ф.Тижук [4, 53]. На літніх канікулах члени куреня
пропагували пластову ідею та ідею взаємодії пластуна з природою в околицях та сусідніх
повітах –  Рівненському,  Крем’янецькому,  Луцькому.  По закінченню навчання в гімназії,
брати Тижуки повернулися до рідного містечка Межиріча, де організували два куреня –
дівочий імені Лесі Українки та юнацький імені генерала І.Тютюнника.

12 липня 1925 року у Володимирському повіті Володимиром Остаповичем було
засновано пластовий курінь імені Івана Франка, на чолі якого став Арсен Речинський.
Охоплював курінь імені Івана Франка навколишні до повітового міста села: Зарічччя,
Новосілки, Острівку, Риловичі, Литовеж. Організація була зареєстрована як спортивна секція
місцевої "Просвіти". На 1927 рік курінь імені Івана Франка нараховував близько 300
пластунів.  В самому місті Володимир у листопаді 1928  році діяли два пластові гуртки:
юнацтва – "Орел" (очолював Василь Савич), основна сфера діяльності – агітаційна робота та
дівочий – "Олень" (очолювала Ольга Процюк), основна сфера діяльності – взаємодія людини
і оточуючого природного середовища. Пластуни Володимирського повіту основним
напрямком своєї діяльності обрали агітаційний. Члени пластових гуртків, мандруючи по
навколишніх селах, вели велику роз’яснювальну роботу серед сільського населення щодо
міжнародної обстановки, становища українського народу під російським та польським
гнітом, пояснювали необхідність фізичного гарту, ведення здорового способу життя. Велику
увагу члени куреня імені Івана Франка приділяли розповсюдженню періодичних видань та
спеціалізованої літератури, пластової преси серед населення та колективному читанню в
оселях сільських жителів.

Влітку 1925 року пластові гуртки з’являються в Ковельському повіті. Входять вони до
куреня імені Петра Дорошенка. Активну участь в пластовому житті Ковельщини відіграє
пластовий гурток міста Ковель, який організовує Лідія Соколовська [5, арк.8]. Пластуни
цього гуртка займалися роз’яснювально-агітаційною роботою в містах та прилеглих селах.

В липні 1927  року мешканець міста Радзівілів Михайло Морозюк організовує під
патронатом місцевої "Просвіти" пластові гуртки спортивного спрямування [6, 67]. Пластуни
проводять заняття спортом, виїзди в літні табори, вивчення правил користування компасом
та картою, вміння орієнтуватися на місцевості, вивчення правила виживання в природі,
надання першої медичної допомоги, захисту природи від некоректного втручання людини,
охорони звірів та рослин, ведення здорового способу життя.

Значимою частиною українського суспільно-політичного життя Західної України 10-
20-х років ХХ століття вважала "Пласт" і КПЗУ (Комуністична партія Західної України). ІІІ
з’їзд КПЗУ рекомендував осередкам КПЗУ в своїй практичній роботі серед народних мас
використовувати легальні організації, в тому числі і "Пласт". В інструкціях, розісланих
осередкам КПЗУ, зазначалася необхідність використання в пропагандистській роботі досвіду
безпосереднього контакту членів "Пласту" з населенням Волині.

Свідченням того, що волинський "Пласт" набуває ваги в молодіжному середовищі
Західної України був той факт, що 18-19 серпня 1927 року неподалік містечка Олександрія
на Рівненщині відбувається зустріч волинських пластунів із своїми ровесниками з Галичини.
Ця зустріч стала важливим етапом в процесі консолідації молоді Волині та Галичини, обміну
досвідом роботи по піднесенню національної свідомості західних українців. На зустрічі були
присутні пластуни з Рівного, Клеваня, Гощі, Гориньграда, Луцька, Володимира, Почаєва,
Кременця. Загальна чисельність прибулих пластунів з Волині і Галичини сягала 2 тисяч.

Ввечері 18 серпня 1927 року при ватрі волинські пластуни привітали своїх ровесників
з Галичини [7, арк.31]. З привітаннями виступили старший пластун С.Семенюк, старший
пластун В.Остапович, сенатор І.Карпинський, верховний отаман С.Левицький. В програмі
зустрічі були фізичні вправи, спортивні змагання, виступи пластунів Галичини і Волині,
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виконання народних пісень Волині та Галичини при ватрі. Було узгоджено план співпраці на
майбутнє, обрано нових зв’язкових – з Галичини на Волинь професор П.Волинець; з Волині
на Галичину Ф.Тижук.

В роботі пластового з’їзду біля Олександрії було приділено певну увагу
природоохоронній та оздоровчій тематиці. Збереглося висловлювання одного з учасників
зустрічі, яке пронизане любов’ю до української природи, оточуючого середовища: „Великий
креслатий дуб творить немов би живу покрівлю,  пеньки давно стятих дерев можуть
послужити за стільці,  над нами погідне синє небо.  На великій,  оточеній чагарником,
покритій травою поляні можна погратися, відчути свіжість навколишньої природи”.

Велике значення для пластуна має орієнтування на місцевості. На Олександрійському
пластовому з’їзді цьому питанню приділялась увага у виступах, як галицьких, так і
волинських пластунів. Було проведено змагання з вміння розпалювати та доглядати вогнище
із нанесенням щонайменшої шкоди природі [8, 15].

Пластовий з’їзд під Олександрією привернув до себе увагу не лише свідомої
української молоді,  але й польської поліції,  яка протягом двох днів невпинно слідкувала за
діями пластунів, оточивши ліс, де зібралися українські хлопці та дівчата.

Після цих подій "Пласт" зазнає ще більшого поширення на волинських землях. В 1927
році організовуються пластові осередки на території Кременецького повіту. Рада "Просвіти"
міста Луцька схвалила заснування філії товариства "Просвіта" в Кременецькому повіті, а
разом з тим і організацію при ньому "Пласту".

Поступово до студентської та учнівської міської молоді в "Пласті" долучається
робітнича молодь. У вересні 1928 року електромонтер Луцької електростанції Микола
Горбенко проводить у святкові дні збори робітничої молоді в приміщенні української
гімназії, де під приводом викладу теоретичного матеріалу з гімнастики пропагує пластові
ідеї, читає “Життя в Пласті” О.Тисовського.

В 1929 році активну діяльність по створенню пластових осередків на Волині
проводить Іван Скоп’юк. 25 серпня 1929 року він відвідав містечко Торчин, де організував
пластовий осередок на чолі з Миколою Лобинським.

10 вересня 1929 року І.Скоп’юк разом з Г.Василюком відвідує почаївський осередок
"Пласту", де інформує та консультує членів товариства про діяльність в умовах нелегального
існування.

Проявив себе І.Скоп’юк як організатор пластових мандрівок та таборування, що були
одним із способів формування в української молоді національної самосвідомості. Ще в 1924
році він був учасником мандрівки старшого пластунства човнами по Бугу. Згодом Іван
Скоп’юк організовує мандрівку річкою Прип’ять.  В ході мандрівки пластуни
відпрацьовували теоретичні навички з виживання в природі, орієнтування на місцевості,
визначення ареалу поширення рослин, харчування лісовими та річковими дарами,
оздоровлення організму водою та повітрям. Під час відпочинку давали концерти по селах,
розповсюджували літературу, знайомили селян із сторінками історії України та політичною
ситуацією в світі.

В лютому 1928 року волинський воєвода відмовився від реєстрації статуту "Пласту", а
починаючи з квітня цього року польська влада проводить відкриту боротьбу з пластунами.
Повністю діяльність "Пласту" на Волині польська адміністрація забороняє 23 липня 1928
року. "Пластові" осередки змушені були перейти на підпільну форму роботи. Взимку 1929
року Верховна Пластова Команда розповсюджує звернення до всіх пластових осередків, в
якому закликає зосередили свою роботу на поширенні преси серед українських громадян,
поповненню власної бібліотеки та бібліотеки "Просвіти", читанні творів з історії України і
передачі одержаної інформації населенню, проведенню вечорів, вистав.

Повністю діяльність "Пласту" на Волині припиняється з вересня 1939 року, коли
українські національні організації були заборонені, а молодь почали втягувати в радянські
молодіжні організації.



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ   2005,  № 1

14

Висновки. Аналізуючи та порівнюючи діяльність пластових організацій Галичини та
Волині, можемо говорити про чітке розмежування в спрямуванні роботи волинського
"Пласту" та галицького. Волинські пластуни, перебуваючи в більшості своїй під опікою
"Просвіти", проводили освітньо-просвітницьку, природоохоронну, агітаційну та агітаційно-
оздоровчу діяльність серед сільської та частково міської молоді.  Про це говорить і склад
волинського "Пласту", де перебувало 80% селян та дрібних міщан і лише 20% студентів та
учнів. Природоохоронна та оздоровча діяльність волинських пластунів зосереджувалася в
кількох напрямках: захист живої природи від втручання людини, охорона природи в
повсякденному житті, правила орієнтування на місцевості, правила виживання в природі,
пропаганда здорового способу життя.  Галицькі осередки "Пласту"  спрямовували свою
роботу на військово-підготовчий напрямок і як результат такої діяльності саме пластуни
Галичини поряд з вихованцями "Сокола" та "Січі" стали основою для формування Легіону
Січових Стрільців, а після закінчення І Світової війни на фізкультурно-масову роботу, яка
виражалася у систематичному проведенні змагань та таборуванні.
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

Постановка проблеми. Актуальність  фінансового забезпечення охорони здоров’я
визначається загостренням проблем медичного обслуговування населення, які можуть
перетворитися на джерело гострого соціального напруження і потребують великої уваги з
боку держави. Бюджетна медицина з точки зору її доступності різним верствам населення з
різним рівнем доходів створює передумови для певного забезпечення нею медичних послуг.
Але водночас, слід пам’ятати, що в останні роки медицина в Україні фінансується лише на
50% від її мінімальних потреб. Відбувається нерегульоване і неконтрольоване зростання цін
на медичні послуги. Поширюється неофіційний ринок надання медичної допомоги. Тому на
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порядку денному стоїть питання про запровадження в нашій країні медичного страхування
населення.

Стан здоров’я людей – один  із найважливіших чинників соціально-економічного
розвитку суспільства, який має найбільші проблеми з фінансуванням. У галузі охорони
здоров’я в останні роки відчутний дефіцит коштів. За обсягами витрат на охорону здоров’я у
розрахунку на 1000 жителів Україна знаходиться лише на 111 місці серед країн ООН і 8 місці
серед країн СНД, що не відповідає потенціалу нашої країни. Законодавчо закріплено, що
витрати на охорону здоров’я в Україні не повинні бути нижчі за 8% від ВВП,  тоді як вони
становлять лише 2,7% ВВП.  Поліпшення стану здоров’я населення передбачається на основі
забезпечення його якісною медичною допомогою,  створення правових, економічних та
організаційних умов надання медичних послуг, переорієнтації державної служби охорони
здоров’я на профілактику захворювань, запровадження механізмів фінансування медичної
галузі, підвищення доступності медичного обслуговування для соціально незахищених
верств населення [2;11].

У державній системі охорони здоров’я за останні роки незалежності став відчутний
дефіцит коштів. Бюджетне фінансування лікувально-профілактичних закладів здійснюється в
обмежених розмірах, що значно ускладнює їхнє функціонування. Усі заклади охорони
здоров’я мають право використовувати для підвищення якісного рівня своєї роботи кошти,
добровільно передані підприємствами, установами та організаціями, а також окремими
громадянами, з дозволу власника або уповноваженого ним органу встановлювати плату за
послуги в галузі охорони здоров’я. Обсяги державного фінансування визначаються за
науково обґрунтованими нормативами в розрахунку на одного жителя. А за даними
Державного комітету статистики України, середньодушові сукупні доходи значної частини
населення є нижчими за прожитковий мінімум, а витрати найбільш і найменш забезпеченого
населення суттєво відрізняються.[3,381].

Мета роботи. Метою роботи є дослідження рівня життя та здоров’я,  а також
факторів, що погіршують здоров’я населення.

Постановка завдання. Завданням даного дослідження є визначення напрямів
удосконалення фінансування охорони здоров’я населення для забезпечення якісної медичної
допомоги, попередження і зниження захворюваності, а також утвердження сучасних
європейських стандартів якості життя.

Методи дослідження. Для досягнення мети були використані методи теоретичного
рівня досліджень: узагальнення і систематизації, аналізу і синтезу, теоретичного
моделювання.

Результати дослідження. Затверджена Указом Президента України Стратегія
подолання бідності та прийнята урядом Комплексна програма її реалізації спрямовані на
скорочення масштабів нерівності, задоволення першочергових потреб різних контингентів
населення. Заходами програми передбачено забезпечення конституційних прав громадян, у
тому числі на охорону здоров’я, підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих
прошарків населення.

В умовах соціального розшарування спостерігаються стійкі відмінності у
характеристиках здоров’я між групами населення, які відрізняються за соціальним статусом і
матеріальним добробутом сім’ї, тобто проявляється закономірна соціальна нерівність.

Соціологічні дослідження, які були проведені серед різних верств населення з різним
соціально-економічним статусом, свідчать про значну різницю в умовах і способах життя.
Важливим для зміцнення здоров’я і попередження захворювань є можливість повноцінного
відпочинку. Так, за даними статистики, у санаторіях, будинках відпочинку та пансіонатах
проводили відпустку майже дві третини осіб ( 64,2%) з високими доходами та одна третина –
із середніми, тоді як частка малозабезпечених складала лише від 5,4% до 18,6%. [1, 10].

Поширеність хвороб, за даними звертань до закладів охорони здоров’я, серед
малозабезпечених верств населення на 45,7% перевищувала аналогічний показник у
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забезпечених. У разі виникнення захворюваності звертаються до лікаря 23% осіб з низьким
рівнем доходів і 51% - з високим. Самостійним лікуванням займаються 77% осіб з низькими
доходами і 39% - з високими.

Переважна більшість населення негативно ставиться до впровадження платних
медичних послуг, що вимагає застосування захисних механізмів для забезпечення певного
рівня медичного забезпечення різних верств населення, особливо з низькими доходами.

Основними заходами, покликаними поліпшити дану ситуацію, є:
- подолання відмінностей в охороні здоров’я між прошарками населення;
- поліпшення медичного обслуговування особливо вразливих верств населення, яке

повинне ґрунтуватися на стратегії, спрямованій на подолання проявів нерівності.
Оскільки провідним чинником у формуванні негативних тенденцій охорони здоров’я

є соціально-економічний, поліпшення  здоров’я нації можливе за умови подолання або
суттєвого скорочення бідності та безробіття, поліпшення фінансового забезпечення охорони
здоров’я, а також створення і функціонування системи медичного страхування населення,
яке здійснюється за рахунок Державного бюджету України, коштів підприємств, установ та
організацій та власних внесків громадян.

Стратегія соціального розвитку  України передбачає зменшення чинників ризику,
зведення до мінімумів збитків для здоров’я, забезпечення високої якості охорони здоров’я,
усунення нерівності та незадоволення між верствами населення країни у медичній допомозі.
[4, 75].

В Україні впроваджено комплекс заходів державного та регіонального рівнів,
спрямованих на поліпшення, покращення та піднесення якості рівня життя населення.
Реальним втіленням такого комплексу є Міжгалузева комплексна програма “Здоров’я нації”
на 2002 – 2011 роки. Складовими компонентами даної Програми є соціальні, економічні,
екологічні, культурні, освітні та медико-організаційні питання покращення охорони
здоров’я.

Реалізація  комплексної програми включає в себе:
§ визначення заходів державної політики в галузі охорони здоров’я;
§ покращення здоров’я окремих вразливих, малозабезпечених  верств населення;
§ боротьбу із соціально значущими і соціально небезпечними хворобами;
§ впровадження формування здорового способу життя;
§ шляхи реформування та розвитку охорони здоров’я.
Також, для поліпшення фінансових потреб населення у медичній допомозі,

впроваджено Державний класифікатор соціальних стандартів та нормативів, який схвалено
Кабінетом Міністрів України у 2002 році. Він включає:

- гарантований рівень безоплатної медичної допомоги громадянам;
- показники якості надання медичних консультацій та обстежень;
- нормативи забезпечення окремих категорій верств населення та закладів охорони

здоров’я медикаментами;
- нормативи забезпечення санаторно-курортних лікувань;
- забезпечення харчуванням у медичних закладах;
- матеріальне забезпечення та поточне утримання закладів медичної служби.
Висновки. Виходячи з вищесказаного, можна запропонувати необхідні шляхи

покращення охорони здоров’я населення як основного чинника розвитку здорової нації:
1. Вводити пільгове оподаткування виробів медичного призначення;
2. Збільшувати обсяг виробництва вітчизняних ліків.
3. Надавати малозабезпеченим верствам населення соціальні дотації на придбання

лікарських засобів.
4. Вживати заходи для досягнення рівності в охороні здоров’я різних груп населення.
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Отже, реалізація заходів, передбачених стратегічними документами держави,
дозволить поліпшити якість і охорону здоров’я населення, а також досягти високих
європейських стандартів.
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СПРИЙНЯТТЯ ТІЛЕСНОСТІ ТА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ
Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Постановка проблеми окреслюється в площині практики і спрямована на
попередження спрощених підходів до життя і здоров’я людини. У цьому плані вона йде
врозріз із всезагальною ейфорією, пов’язаною у нас з соціальною “технологією”. Назвати
авторів, які б ризикували “йти не в ногу”, наважувались би аналізувати процес ф і з и ч н о ї
деградації нації, проаналізувати їх останні дослідження, ми, на жаль, не можемо з банальної
причини елементарної їх відсутності. А, отже, й ступінь розробленості даної теми ми
можемо визначити як надзвичайно слабку.

Результати даної статті є наслідком не стільки аналізу, скільки синтезу, синтезу
результатів глобальних досліджень західних психологів, психотерапевтів і психоаналітиків,
які працюють у напрямку вивчення людської тілесності і її впливів на психічні стани
людської особистості.

Мета її написання,  крім ознайомлення з цими роботами,  полягає ще й в формуванні
громадської думки про організацію подібних пошуків на теренах України.

Виклад основного матеріалу. Якими б райдужними не видавались нам сьогодні
соціальні перспективи, суперечливий характер розвитку цивілізації на початку третього
тисячоліття свідчить про те, що руйнування фундаментальних засад існування людини,
продовжується.  З одного боку,  вона і споживає більше,  і більш ефективно досягає своїх
цілей,  але,  з другого (по мірі того,  як швидко це відбувається)  – у неї тільки розростаються
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апетити і вона мчиться до інших, ще більш віддалених горизонтів, ганяється за якимись
“принадами цивілізації“, що при більш прискіпливому розгляді виявляються такими ж
міражами чи фантомами. Таким чином, людина виявилася втягнутою у якусь безглузду
гонку,  кінцева мета якої –  цілковите духовне спустошення.  Та,  власне,  вже сьогодні ми
можемо сказати, що немає спокою у людському серці і нема таких матеріальних благ,
споживання яких могло б заповнити бездонну його прірву.

Причини цього явища є різні,  однак всі їх можна було б звести до однієї –  це криза
ідентичності. Людина втратила почуття міри і будь-які орієнтири у своєму ставленні до світу
тому, що перед тим  втратила самість - свою іманентну сутність. Не відчуваючи себе, як
певну самодостатню і самоцінну істоту,  не знає, як себе поводити, не може збагнути, чого
власне, треба, яке було призначення і яким чином його можна було б виконати. Будучи
збитою спантелику як лавинами зовнішніх змін, так і відчуттям внутрішнього дискомфорту,
людина демонструє то надвисоку активність, то впадає в глибоку депресію. Такі перепади у
настроях позначаються не лише на емоційній, а й на загальній психічній стабільності. І якщо
в попередньому часі ми могли говорити про невроз як про не дуже конкретне,  але все ж
психічне відхилення, то насьогодні він вже став “н о р м о ю“  повсякденного життя, а відтак
нікого особливо не дивує.

Внутрішнє самоїдство, невдоволення і роздратування, всезагальний скепсис стосовно
досягнення ні,  вже не всезагальної соціальної гармонії,  а хоча б відносного ладу,  стали
визначальною ознакою спілкування, яке за задумом Антуана де Сент-Екзюпері мало б бути
“розкішшю” у міжлюдських стосунках. Якщо зважити на те, чим воно обертається для життя
і здоров’я людини сьогодні, то це й справді є “завелика розкіш”. “Навіть за
найсприятливіших умов, Еммануель Муньє, – індивід однією своєю присутністю спотворює
комунікацію.  Всюди,  де лише він заявляє про себе,  там несе він смуту,  розриває довірливі
стосунки, і кожен випробував це на власній шкурі. Доброчинність, якщо нею нахваляються,
перестає нею бути; під’юджування до спокуси – руйнує любов; зміна однієї віри на іншу, як
правило виражається у відсутності будь-якої віри. Навіть найбільш ненав’язливе вторгнення
однієї людини у світ іншої часто отруює стосунки, що вже склалися. Як реакція на ці глибокі
суперечності, культура затіває гру масок, які настільки тісно зростаються з людиною, що вже
неможливо впізнати її істинне обличчя. Маска стає двійником людини, вона дає їй
можливість дурити не лише інших, а й саму себе” [5, 37].

На перший погляд,  це самодурство є наслідком низької о с о б и с т о ї культури і
“поганого виховання”. Тому й рецепти для його лікування пропонуються з тієї ж сфери.
Справді, здається, що пом’якшити соціальні конфлікти, замортизувати міжлюдські зіткнення
могла б існуюча культура, а в її рамках – система моральних цінностей. Однак, не дивлячись
на її наявність, люди зриваються психічно, завдають одне одному прикрощів і ще більше
отруюють собі життя.

Інколи, виконуючи “приписи” Зігмунда Фрейда, вони, навпаки, намагаються “скинути
з себе” будь-які культурні чи морально-етичні обмеження, застосовують ті чи інші
релаксаційні техніки. Однак, будучи спрямованою на “іншого”, негативна енергія,
повертається до того, хто це робить, бумерангом, і, таким чином, ми  лише примножуємо
зло.  І нічого дивного нема,  бо проблема зовсім не знаходиться у світлому полі людської
свідомості, а своїми коренями входить в глибокі пласти невідрефлексованої
нераціоналізованої органічно-тілесної психіки.

Традиційно вважалося, що вказане “викривлення соціального простору” відбувається
від недостачі інформації стосовно параметрів. Людина через незнання не може визначити
межі своєї свободи, а відтак, ризикує вторгнутися у сферу самоствердження “іншого”. Тому
всі “просвітителі” стверджували, що коли людині щось популярно пояснити, дати
“зрозуміти”, що є добре, а що погано і чого робити не слід, вона “виправиться” і більше вже
не буде дивитись на “свого ближнього” презирством. Нібито після такої “профілактики” вона
обов’язково стане “чемною”. Але, як кажуть, “не тут то було!”.
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Як це не парадоксально, причини всіх бід, якраз, і полягають у раціоналізації. Ну
звичайно, не лише моральній, а взагалі. Особливо коли вона стає надмірною, людина, що
живе одним тільки розумом, ризикує здеградувати. В тому числі і морально, бо “голий”
інтелект пригнічує і висушує емоційно-чуттєву сферу (ту, яка “відповідає” за “людяність”, і
передусім – за формування співчуття і милосердя у ставленні індивіда до “свого
ближнього”). Будучи максимально спрямованим на розвиток формальної логіки, на те, щоби
людина могла у своєму житті щось “калькулювати і систематизувати”, він привчає її до того,
щоб вона не рахувалася з “іншим”, а в и р а х о в у в а л а його, вичисляла, що з нього можна
взяти. Зрозуміло, що це робить людину, яка таким чином відрефлексовує соціальну
дійсність, прагматиком і циніком. Демонструючи інструментальне, суто споживацьке
ставлення до свого оточення, такі індивіди, при всьому своєму “психічному здоров’ї”,
можуть бути типами соціально небезпечними, бо провокують істеричні стани у тих, кого
вони “вираховують, щоб використати”.

Але все це стосується радше соціального здоров’я. А стан  не можна визначити, не
аналізуючи психічне здоров’я людей, які його складають. Все тут є взаємопов’язаним, і якщо
в одному випадку прогнилий соціальний організм провокує, скажімо, розвиток масових
психозів і виводить з рівноваги особистість, то в іншому, завдяки своїй внутрішній
ущербності і комплексам, що на цьому грунті рохвиваються, вже окремі індивіди сприяють
його розкладу і розпаду. Частіше трапляється другий випадок, бо людина є кінцевою або
останньою реальністю, первісною клітиною, з якої слід виводити суспільство, а відтак
передусім про її здоров’я і слід було б піклуватися. А воно, як вже було сказано, пов’язується
з проблемою самоототожнення.

В “вік інформатики і цифрових технологій”, ця проблема  виглядає надуманою1, бо
“порахувавши хромосоми”, вже, здається,  не складає ніякої проблеми визначити  сутність
кожної окремої людини [2]. Але допоки генетики ще там щось дорозшифровують у геномі
(побажаємо їм успіхів!), більшість людей особливо не переймаються, вони її просто
знімають, зводячи сутність людини до того, що вони про неї знають, або “думають”. В тому
числі і про себе. “Я є Я”, які проблеми! Ну прямо, як у Декарта: “Cogito ergo sum”, “Я мислю,
значить я існую”, і, відповідно, “Чим “правильніше” я мислю, тим більш визначним я є!”

Думаючи так, людина навіть не помічає, як “я” доростає до “Я”, а це останнє стає
синонімом її особистості. Таким чином, в суто індивідуальному плані гіпертрофований
розвиток раціональної сфери психіки приводить до ототожнення особистості з
самосвідомістю. І така підміна спостерігається не лише на якомусь побутово-приземленому
рівні мислення, вона виявилась возведеною в ранг “науки”, і не просто, а науки про людину!
Згодом, вже у соціальному контексті, роль “Я” значно підсилюються і отримує додаткові
стимули для свого розвитку та  росту. Розростаючись і розбухаючи, воно починає витісняти з
внутрішнього простору людської душі все, що не має відношення до мислення. Спочатку
“палить” емоції і почуття, а згодом береться за інстинкти. Першими з них, які потрапляють
“під гарячу руку”, є інстинкти самозбереження і продовження роду. Раціоналіст, особливо
якщо “поважає себе”, ніколи не спричиниться до того, щоб народити дитину, він ціле своє
життя буде вираховувати, “у що йому це обійдеться”, і дійде висновку, що “на сьогодні” – це
для нього “задороге задоволення”. Крім того, дитина буде відволікати його від “справи
всього його життя”, “великої справжньої роботи”, якій він вирішив себе “присвятити”.

1 Психоаналітики стверджують,  що це далеко не так.  “В наш час ми стикаємося з дивним парадоксом.  Ніколи
раніше на нас не звалювався такий об’єм різноманітної інформації по радіо, телебаченню, каналах
супутникового зв’язку, і при всьому цьому наша внутрішня впевненість відносно нашого буття ніколи не була
такою малою. Чим більше з’являється об’єктивної інформації, тим менше впевненості у нас залишається.
Можливості в області технологій, що так зросли останнім часом, не дають можливості здійснити контроль над
ними, і кожний наступний крок у цій сфері сприймається багатьма як новий поштовх до нашого можливого
знищення”[8, 5].
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Такою є “залізобетонна” логіка “тверезо мислячої людини”. То ж чи слід дивуватися, що
люди сьогодні “плодяться і розмножуються” здебільшого у нетверезому стані?

Навіть коли “здоровий глузд” планують застосувати для вирішення міжлюдських
конфліктів, коли людина уявляє себе таким собі “третейським суддею” у якихось суперечках,
це лише підсилює домагання її “Я” і скеровує особистість, що за ним стоїть, до якогось
міфічного життєвого “успіху”.  І людина мчиться до нього,  і “палить”  себе як метелик,  що
летить на вогонь.

А психологи,  замість того,  щоб попередити,  ще й до цього її підштовхують.  Навіть
тоді,  коли в своїх “маніфестах”  вони відверто декларують,  що будуть займатися людиною,
тут же забувають, що вона п е р е д у с і м  є  істотою із крові і плоті.

Щоб не бути голослівними, ми зупинимось коротко на аналізі так званої
“гуманістичної психології”. Так от, виходячи з природи людини, з наявності зумовлених
індивідуальних розбіжностей, її прихильники цілком справедливо покладають в основу свої
наукових викладів потребу реалізації в с і х своїх потенцій. Нормальний хід думки: кожен
повинен віднайти себе і своє місце під сонцем. Однак, коли стверджують, що робити це
можна без будь-яких гальм і “комплексів”, то це викликає великі сумніви, бо
“актуалізуватись”  індивіди можуть лише в соціумі,  а в ньому не можна рухатися,  не
створюючи незручності своєму оточенню навіть при збереженні соціальних дистанцій, в
силу однієї своєї присутності ми вже спотворюємо комунікацію. Що ж тоді говорити про
випадки, коли моральні обмеження познімати і керуватись одним лише розрахунком?
Займаючись раціоналізацією з метою самореалізації “гуманісти психології” намагаються не
помічати, як “ratio“ починає домінувати над тілесною організацією. Не відчуваючи себе як
певної біологічної реальності, не відчуваючи болю і не переживаючи страждання, сама,
людина,  й дійсно може йти до своєї мети на пролом.  Але чи далеко вона зайде?  –  ось
питання.

Суть у тому,  що у сфері розуму від тілесності можна абстрагуватися,  від неї можна
“відхреститися” у релігійній свідомості, але реально від неї “відчепитися” неможливо. Вона
постійно буде досягати людину, і за приниження своєї ролі буде мстити “заднім числом”, як
би далеко вона не зайшла у своїх кар’єрних устремліннях. Отже ми повинні виходити з того,
що с о ц і о-біологія є все ж б і о л о г і я,  і цей “антропологічний факт”  повинен бути
покладений в основу всіх людинознавчих пошуків. Інша річ, що “цивілізація” ї ї підм’яла1,
так про це треба так і сказати. Але тоді треба додати ще й інше, а саме: як людина за це
розплачується. І, зокрема, в сенсі росту нервово-психічних захворювань.

Якщо, не приймаючи до уваги тіло, накручувати людину на “успіх”, то вона не лише
не буде чути болю і страждань “іншого”, вона може втратити й відчуття с е б е і занедбати
свою власну природу. Справді, “успішність” піднімає її у власних очах, підвищує
“соціальний статус”,  але,  з іншого боку,  вона відриває її не лише від с о ц і а л ь н о ї
реальності, а й від тієї, я к о ю є в о н а с а м а., від власної органічно-тілесної конституції.
Адже ні для кого,  не повинно бути секретом,  що,  крім здатності мислення,  ми маємо ще
щось “за душею”, якусь матеріальну реальність, яка є для неї нічим незамінимим джерелом
живлення. Пропонуючи максимальну самореалізацію як психотерапевтичний засіб,
фундатори і прихильники цієї психологічної течії не помічають прихованої небезпеки такого
переключення,  різкого переходу від “соми”  до “соціуму”,  в якому,  на їх погляд,  і повинна
підтвердити людина потугу своєї особистості. Сприймаючи задатки (даруйте за майже
тавтологію) як даність, до аналізу їх природи вже не повертаються. Відштовхуючись від цієї
“реальності”, йдуть далі, і прослідковують їх ріст і розвиток у соціальному середовищі.
Образно виражаючись, досліджують “фотосинтез”, а не “грунт”. Не засвоївши
філософського методу,  вони не можуть збагнути,  що нема нічого “вверху”,  чого не було б
перед тим “внизу”.  А ще,  не приймають до уваги тих висновків,  які були отримані

1 Див. з цього приводу [6].
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філософами в процесі аналізу глибоких суперечностей гуманістичного світогляду, вони не
знають, або не хочуть знати, у які “дебрі” можуть завести людину претензії і “дерзання” її
розуму. Особливо тоді, коли їй нав’язати думку, що вона повинна “самореалізовуватися”
“по-максимуму” і будь-що має бути “успішною”.

Орієнтація на “успіх” загрожує людині небезпекою отримати на цьому поприщі
“пункт”. Будучи за звичних умов збалансованою і рівномірно розподіленою по всьому тілу,
психічна енергія починає відсмоктуватися від життєво важливих центрів і живити один
тільки мозок. Тоді люди й входять у “піке”, вивести з якого їх може лише дуже досвідчений
психоаналітик. А може й не вивести. Яскравий приклад у цьому плані приводить з своєї
практики Карл Густав Юнг: “В Америці в мене якось консультувався один комерсант, якому
було 45  років.  Це був типовий американець,  що з самих низів самостійно вибився в люди.
Він був дуже успішним і заснував своє власне підприємство… Поступово йому вдалося
поставити справу так, що він почав подумувати над тим, як відійти від керівництва. За два
роки перед нашою зустріччю, він пішов на відпочинок. До того, він жив виключно своїм
ділом і концентрував на ньому всю свою енергію з тією неймовірною інтенсивністю і
однобокістю, яка є притаманною лише американцям, які впіймали в чомусь кураж. Він купив
собі пречудову віллу, де мав намір “жити”, думаючи при цьому про коней, автомобілі, гольф
тощо. Однак він прорахувався. Ставши “вільною”, його енергія зовсім не була переключена
на всі ці принадливі перспективи, а вперто зосереджувалася на чомусь іншому, як наслідок:
після кількох тижнів довгоочікуваного щасливого життя він почав прислухатися до деяких
незвичних відуттів у тілі,  а ще кількох тижнів вистачило,  щоб підвернути його в небувалу
іпохондрію. Нерви його прийшли до абсолютного розладу. Він, здоровий, фізично
надзвичайно міцний, на рідкість енергійний чоловік, перетворився у плаксиву дитину. Він
втратив всю свою мужність. Одні страхи змінювалися іншими, і він чуть не до смерті зводив
себе іпохондричними придирками і підозріннями” [12, 6-57].

Ми навмисно майже повністю переказали цю “історію хвороби”, щоб наші
співвітчизники могли переконатися, що “багаті також й насправді плачуть”, і не лише в
Україні, і не тільки тоді, коли “прогоряють” у бізнесі. Не йдеться також про якесь “емоційне
вигорання”, що може, як кажуть, “мати місце”. Якщо це і є, то воно виглядає лише дрібними
“брижами” на поверхні глибочезного моря вітальної психіки, від спрямування енергії якої
цілковито залежить людська доля. Однак, оскільки сьогодні переважна більшість прагне
самореалізації саме у цій сфері, то таким “здоровим прагматикам слід сказати окремо: Якщо
людина живе тільки розумом,  особливо “власним”,  то “предметом”  її тим,  паче,  повинно
ставати її власне тіло. Турбота про нього, помірковані фізичні навантаження повинні стати
для неї не лише проблемою підтримання високої працездатності, чи забезпечення
“респектабельного вигляду”,  з метою підтримання високого “іміджу фірми”,  а питанням
збереження і захисту психічного здоров’я, а значить – виживання.

Практика психотерапії наочно показує, що нервові розлади не так часто трапляються
у “простих людей”, які живуть розмірено і спокійно, більше рухаються, ніж розуміють, не
рефлексують,  а діють.  Завдяки цьому вони й виробляють у себе спокійне ставлення як до
дійсності взагалі, так і до своєї власної особистості. Тому Карл Густав Юнг пропонує для
профілактики психічних захворювань певну напругу життя на природі. “Внутрішня нужда
може перетворитися у зовнішню,  і допоки існує справжня,  а не роблена (уявна)  нужда,  до
душевнохворобливих проблем зазвичай і діла нема”, – каже він [13, 69].

На більш пізньому власному досвіді виживання в екстремальних умовах, цю версію
перевірив Віктор Франкл. Він наочно пересвідчився, що людина може максимально
мобілізувати приховані внутрішні резерви своєї психіки у її боротьбі за виживання. “У
протилежність до теорії гомеостазу, – пише він, – напруга не є чимсь таким, чого неодмінно
треба запобігати, а внутрішня гармонія і душевний спокій не є чимсь таким, що треба
безумовно визнавати і приймати. Здорова доза напруги, такої, наприклад, що породжується
смислом, яку необхідно здійснити, є неодмінним атрибутом людяності і необхідна для
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душевного благополуччя. Передусім людині потрібна напруга, що створюється її
спрямуванням”[11, 66].

Як переконливо показав Альфред Адлер [1], це спрямування проглядається на
найбільш ранній диспозиції людської особистості в дитячому віці, а ми додамо від себе, що
закладається воно у глибинних структурах людської тілесності. Саме там знаходиться центр,
в якому продукується життєва енергія, яка згодом з силою закону буде визначати
послідовність і характер людських дій. Це є її генокод.

Будемо ми стояти на суто наукових чи релігійних позиціях, все ж мусимо визнати, що
від Самого Бога сповіщається людині ідеальна програма її життя і діяльності. Важливо лише
цю “лінію життя” не надто намагатися “правити” і “на хлопський розум” “покращувати”. А
особливо пришвидшувати її проходження, бо на ній “записане” не лише спрямування
особистості, а й життєвий темпоритм. Це означає, що все треба робити в свій час, і не
форсувати події, і не лізти з шкіри, і не “поперед батька в пекло”. Щоби цьому запобігти, у
людини “мають бути цілком визначені межі утвердження, і вона має зберегти свій центр” [7,
26].

Психічне здоров’я людини залежить від того, наскільки поміркованою в цих питаннях
вона є і наскільки чітко притримується програми.  Тут легше всього спихнути відхід від неї
на обставини. Значно важче залишитись при цьому у гармонії з своєю совістю, бо саме в ній
визначається, чи зробила людина все від неї залежне, щоб їх змінити.

У цьому пункті сходяться індивідуальне і соціальне, бо моральною людина може бути
лише по своїй добрій волі,  а воля до життя і воля до влади продукується в глибинах того
унікального буття, яким є тіло кожної окремої людини. “Ї ї   т і л е с н і с т ь  вимагає від неї
єднання; мова, мораль, естетика і розум прагнуть до загальноприйнятості, передбачають її;
любов, робота, людська причетність є реальними вимогами спільного людського життя”[1,
17].

Життєвий порив, що переломлюється в тілі конкретної людини, скеровується вверх і
підкоряє собі емоційно-чуттєву і раціональну сферу її психіки.  То є нормальна логіка.  І
навпаки,  розумова праця,  що претендує на першість,  особливо керівна,  робота,  що вимагає
крім затрати інтелектуальних сил ще й “роботи на публіку”, його пригнічує. Однак відкрито
вона про це “не говорить”, а навпаки, – “маскує” свої справжні наміри, постійно навіюючи
людині уявлення про  “значимість”,  “вагомість”  а то й “незамінимість”.  Відволікаючи  від
бажань і запитів тіла,  тих,  які знімають і утримують у собі потребу саморозвитку,  інтелект
виставляє  цілі, що жодним чином не пов’язані, а інколи й по відношенню  протилежні. І тоді
ризикує “з’їхати” на “персону”, суто ідеальний “образ”, за яким доволі часто вже не
проглядається ніякої реальності. Найбільш успішні “іміджмейкери” так далеко заходять по
цьому шляху, що “образ” перетворюється у “знак”, “пусте місце” з непомірно роздутими
амбіціями. Така людина ще довго ходить по офісу в “одежах” Голого Короля, допоки якась
дитина не вигукне відому фразу.

Не “в ідеалі”, а хоча би у відносній психічній нормі, людська душа являє собою
єдність духу і плоті. “Живиться душа від тіла” і ставитись до нього треба як до “Храму Духа
Святого”. Але людині, що є “мудрою своєю власною мудрістю”, нема діла ні до Духу, ні до
свого власного тіла. Забувши про Божий лик, активно ліпить вона свій власний “образ” і
працює лише на нього.  Термін “образ”  –  це символ і ментальні побудови,  які виявляються
протиставленими реальності фізичного досвіду. Не можна сказати, що образи нереальні, але
їхня реальність є відмінною від тілесного феномену.  Образ набуває реальності лише за
умови, що він поєднується з почуттям чи відчуттям. Якщо ця єдність виявляється
порушеною, він стає абстрактним. Різниця між образом і реальністю найбільш ясно
проявляється у шизофреніків, що страждають “бредом” (delusional schizophrenics).
Класичний приклад – божевільний, що називає себе Ісусом Христом або Наполеоном.
“Ментальне здоров’я” передбачає, що образ співпадає з реальністю. В цьому випадку образ
виявляється узгодженим з зовнішнім виглядом тіла і з почуттями”[3, 10].
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Такі люди не завжди бувають “буйними”, хоча інколи можуть бути джерелом
соціальних конфліктів. Але значно більш небезпечними насправді є конфлікти їхньої душі,
внутрішньої роздвоєності. І причиною її є тривала робота над формуванням “фасаду”,
соціального обличчя, яке повинно було б “сподобатись всім”. “Образ – це абстракція, ідеал і
ідол,  що вимагає того,  щоби йому принесли в жертву почуття особистості.  Образ –  це
ментальне поняття, яке накладаючись на психічне існування принижує життя тіла, відводячи
йому допоміжну роль. Тіло потрапляє в услужіння образу і стає інструментом волі. Людина
відчужується від реальності власного тіла. Відчужені індивіди створюють відчужене
суспільство”[3,11]

Ніхто не заперечує, що у людини форми тіла можуть “моделюватися”, що може
формувати своє тіло у відповідності до уявлень про прекрасне. Зрозуміло, що для цього
повинна спочатку побудувати власний “ідеальний образ”, тобто чітко знати, якою  хотіла б
себе бачити. Але після того, як “попрацювала” її уява, вона має починати щось робити з
собою р е а л ь н о,  фізично,  “во плоті”.  Якщо цей “образ”  не втілити в життя,  в душі її
відбуваються серйозні трансформації і деформації, яких не чекав ніхто. Як це не дивно,
“крах ілюзій” не ставить людину на реальний грунт, а поглиблює психічну “яму”, в якій вона
неминуче опиняється, якщо не буде працювати “в матеріалі”.

Вказаний “ідеальний образ”, може навіть запозичений, але “спроекований”,
“приміряний” людиною, він повинен бути лише на себе. В процесі самоактуалізації
відбувається перманентна підгонка “образу” людини до власної тілесності. Вона мусить
дуже добре знати цю “реальність” і з нею рахуватися, тобто не здійснювати насилля над
природою за межею, на якій дух і плоть знаходяться в органічному поєднанні. На жаль,
будучи відірваним від своїх буттєвих коренів, інтелект доволі часто підштовхує людину до
того, щоби вона не лише заглянула за неї, а й перейшла її, фактично переступивши через
себе. Особливо це стосується жінок, особливо дівчаток, коли вони починають “моделювати”
себе, не зважаючи на власну природу, тілесну конституцію і будь-що намагаються стати
“супер”, чи “топ”, не здійснивши над собою жодного фізичного зусилля, а лише випивши за
день жменю порошків.

Щоб не зачепити “за живе” і не образити жінок, слід сказати, що чоловіки є такими ж
схильними до творення “образів”.  Більше того,  ми тут можемо сказати першим лише
комплімент, бо на відміну від других, вони все ж таки виявляються прив’язаними до
реальності, бо жінки попри все таки роблять себе проблемою у сенсі кондицій свого тіла,
об’єктом прискіпливого аналізу у сенсі “зовнішнього вигляду” і форм свого тіла1. Натомість,
у чоловіків по “цій часті” не робиться нічого. Переважно заради тих же жінок, прагнучи
“грошей і слави”, вони забувають про те, що їх більше всього цікавить, а саме: що вони
реально можуть з ними робити, якщо вже так цього добиваються?

Ні для кого не є секретом, що чоловічі ролі є значно більше соціалізовані, а отже і
“образи” їх значно більшою мірою виявляються відірваними від реальності, що й дає
пояснення тому, чому “сильна стать” випереджає “слабку” у термінах відправки до “кращого
світу” на 4 роки.

1“Тут (у тiй обставинi,  що особистiсть жiнки передбачає набагато вищий ступiнь узгодженостi  мiж тiлом i
духом – Л.М.) криється причина вiчного таємничого явища, що пронизує собою всю iсторiю людства i так i не
дiстало бiльш-менш глибокої iнтерпретацiї. Я маю на увазi споконвiчну пристрасть жiнок до вбрання i прикрас.
Iнакше й бути не може.  Вроджена фiзiологiчна будова створює у жiнок звичку зосереджуватись на власному
тiлi,  роблячи його найближчим предметом у перспективi  свого свiту.  I  оскiльки культура – це не що iнше,  як
рефлексiя над тим, на що головним чином спрямована наша увага, жiнка створила високу культуру тiла, яка
iсторично рухалась вiд оздоблень, пройшла через одежу i завершилась тим генiальним винаходом, яким є
залицяння i який у кiнцевому пiдсумку є просто витончена культура жестiв. Наслiдком постiйної уваги жiнок
до свого тiла є те,  що воно є немовби пройнятим,  насиченим душею.  Звiдси враження слабкостi,  яке воно
справляє.  Бо за контрастом з силою i  мiццю,  якi  уособлює тiло,  душа є щось трепетне,  безсиле.  В кiнцевому
пiдсумку,  джерелом еротичного потягу до жiнки є не тiло як таке,  як нас учили аскети,  якi  зовсiм не
розбиралися у подiбних питаннях: ми вiдчуваємо пристрасть до жiнок, оскiльки їхнє тiло – душа”[8, 43].
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Здоров’я не може бути видумане,  вимріяне чи навіяне.  Воно є наслідком роботи з
тілом.  Здоров’я психічне не є з цього правила ніяким виключенням.  В його основі лежить
самоототожнення, адекватне сприйняття людиною себе як істоти із крові і плоті. “Відчуття
ототожнення витікає із чуття контакту з своїм тілом, для того, щоб знати, хто вона є, людині
необхідно усвідомлювати, що вона відчуває. Вона має знати вираз свого обличчя, те, як вона
себе тримає, як рухається. Якщо ж свідомого відчуття тіла і його пози нема, людина
розщеплюється на безтілесний дух і розчароване тіло”[4, 8].

Нам можуть сказати, що й тут йдеться про “створення іміджу”, нібито й у даному
випадку людина контроює себе і дуже переймається тим, як вона виглядає. Однак це є інше,
не треба плутати “соціальне лице” з реальним обличчям, соціальний поступ індивіда, або
просування по щаблях службової драбини, нічого спільного не має з “ходою”, з природністю
і граціозністю руху.  Людина,  насправді здорова,  є вільною,  і це знаходить своє
підтвердження у пластиці її рухів, або грації. “Об’єктивно психічне здоров’я можна
визначити по рівню життєвої енергії, який виражається в блискавичності погляду, кольорі і
температурі шкіри, спонтанності виразів обличчя, живості тіла, а також граціозності
рухів”[4, 4].

Людина здорова прекрасно володіє своїм тілом, вона ніби випромінює впевненість у
собі, що не може бути ототожнено з самовпевненістю і високомірністю якогось сноба, що, не
дивлячись на своє пожмакане обличчя і “на колінах живіт”,  може “знати собі ціну”,
роздавати рекомендації стосовно “мудрого влаштування життя” і, навіть… проповідувати
здоровий спосіб життя.

Оскільки частіше всього це явище спостерігається у середовищі так званої “еліти” або
творчої інтелігенції, то шанси на “розщіплення” тут зростають, вони підвищуються
пропорційно рівню майстерності, якщо людина нічого з собою не робить у фізичному
відношенні. У чому це зрештою виражається й показує Лоуэн. “…До мене прийшов відомий
художник і заявив: ”Я перебуваю у сум’ятті і відчаї. Я не знаю, хто я. Йду по вулиці і питаю
себе “Хто ти?” Казати йому: “Ви відомий митець, ваші роботи виставлені у багатьох
галереях”, звісно, було б марною працею. Він це прекрасно знав. Насправді його скарга
виникла через відсутність відчуття самості, себе, відсутності контакта з вітальним аспектом
існування, тим, що сповіщає життю сенс. Цьому чоловікові не вистачало ототожнення з
власним тілом, тобто того фундаменту, на якому вибудовується людське життя”[3, 7].

На базі відчуття і переживання тіла відбувається формування психічного скелета
особистості, який тримає людину “при купі“ і не дає їй можливості розпастися. Працюючи у
сфері мистецтва, людина, принаймні, розвиває свою емоційно чуттєву сферу, ту, яка все ж
таки час від часу перекидає місточки між розумом і підсвідомою вітальною психікою. І якщо
вони виявляються розірваними навіть у митця, то не важко собі уявити, що відбувається з
тими, хто звик тільки “рахувати гроші”.
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Annotation. The article is devoted to the problem of preserving and protecting a person’s
psychical health. The author considers mental disorders as a natural result of the rationalization of
our existence and disregard of fundamental grounds of a man as a biologically organized creature.

Пасічник В.

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У
ПОЛЬЩІ В ПЕРІОД 40-50 РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Свентокризька академія, Польща

Актуальність. Модернізація системи підготовки вчителів фізичного виховання у
навчальних закладах повинна враховувати ті надбання, які має вища освіта за тривалий
період свого існування. У післявоєнні роки система підготовки вчителів фізичного
виховання у Польщі мала багато спільного у своєї організації та змісті з системою підготовки
спеціалістів фізичної культури та спорту у вищих навчальних закладах України.

Однак, при цьому мали місце деякі специфічні відмінності, які були пов’язані з
особливостями розвитку суспільства та економіки цих країн, науковими дослідженнями,
національними традиціями у розвитку фізичної культури і спорту та ін. Ці аспекти цікаві для
порівняльної педагогіки, а також історії становлення та розвитку системи фізичного
виховання підростаючих поколінь,  й,  зокрема підготовки спеціалістів у цій галузі,  які її
реалізують. Все це обумовило визначання теми даного дослідження.

Мета дослідження полягає у виявленні провідних тенденцій функціонування системи
підготовки вчителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах Польщі в період
1945-1960 роки.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел з педагогіки, соціології, теорії і
методики фізичного виховання, історії фізичної культури та спорту, документів та архівних
матеріалів.

Виклад основного матеріалу. Після завершення другої світової війни перед владою
та органами освіти Польської Народної Республіки повстали складні завдання відбудови і
розвитку системи підготовки педагогічних кадрів, в тому числі, вчителів фізичного
виховання. Гітлерівська окупація спричинила значні страти серед вчителів, з 1500 довоєнних
випускників вищих навчальних закладів (факультетів фізичного виховання університетів та
академії фізичної культури) у 1945 році до своєї професійної діяльності повернулись лише
30%, а у загальноосвітніх школах Польщі розпочали працю тільки 180 вчителів фізичного
виховання [2].

Впровадження 7-річної обов’язкової освіти, а також збільшення набору до
професійно-технічних шкіл та технікумів (до 1 млн. чоловік), викликало нагальну потребу за
досить короткий строк (5-6 років) підготувати близько 150 тисяч вчителів з вищою освітою,
в тому числі спеціалістів з фізичної культури і спорту [12]. Тому у післявоєнні роки у школах
працювала значна кількість вчителів фізичного виховання, які не малі відповідної
кваліфікації, а це, в свою чергу, спричинило відкриття у різних регіонах Польщі курсів
підготовки та підвищення кваліфікації вчителів фізичного виховання.
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Система фізичного виховання дітей та молоді в той період створювалась у
надзвичайно важких умовах. Значна кількість спортивних залів була зруйнована або
перебудована на госпіталі і склади. Це також стосувалось спортивних майданчиків та
стадіонів. Відсутність спеціалістів фізичної культури в школах викликала таку ситуацію, що
адміністрація часто призначала години, які були відведені на уроки з фізичного виховання на
інші предмети. У навчальних планах на цю навчальну дисципліну відводилось 2 години у 1-6
класах , 2 години обов’язкових уроків і 2 години факультативних занять щотижня у старших
класах. Такий розподіл годин на предмет “Фізичне виховання” враховував реалії тих часів,
які, в основному, були пов’язані з проблемами кадрів у перших післявоєнних роках [14].

Підготовка вчителів фізичного виховання для загальноосвітніх шкіл в той період була
зосереджена, в основному, у Варшавській Академії Фізичного Виховання і на факультетах
фізичного виховання Познанського, Вроцлавського і Краківського університетів. Протягом
1945-1950 років зміст підготовки вчителів фізичного виховання у вище згаданих навчальних
закладах майже не відрізнявся від підготовки спеціалістів цієї галузі, яка проводилась у
Польщі в 20-30  роки.  Навчальний процес у вищих навчальних закладах тривав три роки.
Випускники отримували направлення на роботу у конкретні школи. Навчальні плани
передбачали практично всі предмети, які були у вищих навчальних закладах передвоєнного
періоду. На перші курси приймались нові абітурієнти, натомість на наступні курси
повертались до занять студенти, яким завершити навчання перешкодила війна.

З метою прискорення задоволення потреб шкіл спортивних товариств і клубів в
спеціалістах з фізичного виховання та спорту у 1945 році за рішенням Міністерства народної
освіти були організовані 3-х річні курси підготовки вчителів фізичного виховання для
бажаючих студентів інших факультетів, які відвідували їх одночасно з навчанням по
основній спеціальності. Після завершення навчального процесу і складання так званого
вчительського екзамену вони отримували право викладання предмету “Фізичне виховання”,
як другої додаткової дисципліни у загальноосвітніх школах. Практична підготовка на цих
курсах була, в основному, зосереджена на гімнастиці та легкій атлетиці.

У 1946 році розпочали функціонування прискоренні 1-річні курси підготовки вчителів
фізичного виховання для випускників середніх шкіл, закінчення яких надавало їм право
викладати цей предмет в основній школі (1-7 класах). Після одного року педагогічної праці
такий вчитель мав право поступити на 1-річні курси,  після їх закінчення йому було
дозволено складати магістерський екзамен (тобто отримати вищу освіту).

Подібна курсова підготовка вчителів фізичного виховання існувала до 1948 року.
Постановою Державної Національної Ради “О створенні комітетів і рад фізичного

виховання та військової підготовки” (від 16.01.1946 р.) та постановою “О впровадженні
обов’язкового фізичного виховання” було проголошено створення Державного Комітету
фізичного виховання і військової підготовки, як головного органу у справах фізичного
виховання населення всіх вікових груп Польщі. Йому були підпорядковані всі навчальні
заклади, в яких відбувалась підготовка вчителів фізичного виховання [1].

Тривалий час у вищих навчальних закладах Польщі мала місце практика підготовки
кадрів за однією спеціальністю – “Фізична культура і спорт” (навчальні плани 1945-1973
років). Після закінчення спеціального вищого навчального закладу випускник мав право
працювати як тренер з певного виду спорту (спортивна школа, секції спортивних товариств),
організатор-методист фізкультурно-оздоровчої роботи (спортивний клуб, виробничий заклад
та ін.), або вчителем фізичного виховання у всіх типах шкіл. Однак психолого-педагогічна і
спеціальна підготовка на факультетах фізичного виховання університетів була більше
зорієнтована на підготовку вчителів для потреб загальноосвітніх шкіл.  Випускник вищого
навчального закладу отримував кваліфікацію – “Магістр фізичного виховання та спорту”.

За період 1945-1950 років у всіх вищих навчальних закладах Польщі було
підготовлено 637  спеціалістів фізичного виховання та спорту,  що не давало можливості
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задовольнити потреби у викладанні предмету “Фізичне виховання” у загальноосвітніх
школах [2].

Важливою подією в розвитку системи підготовки вчителів фізичного виховання стало
прийняття Постанови Ради Міністрів ПНР від 5. 07.1950 року про реорганізацію факультетів
фізичного виховання Вроцлавського, Краківського та Познанського університетів у
самостійні вищі навчальні заклади фізичного виховання, які підпорядковувались Головному
Комітету Фізичної Культури [9].

У справі конкретизації правових основ організаційної діяльності вищих навчальних
закладів, які провадили підготовку спеціалістів у галузі фізичної культури та спорту, певне
значення мала Постанова ГКВФ від 28.07 1953 року: зміст її включав визначення вимог щодо
організації і змісту навчально-вихованого процесу із студентами, а також професіограми
випускника цього закладу.  Зокрема,  в Постанові відмічалось,  що підготовка кадрів у галузі
фізичної культури, які мають високий кваліфікаційний рівень, підготовка вчителів, здатних
до самостійної наукової організації своєї праці, підготовка наукових кадрів до викладацької і
дослідницької діяльності, організація власних досліджень є головними завданнями вищих
навчальних закладів з фізичного виховання [13].

Абітурієнти, які поступали до вищих навчальних закладів з фізичного виховання,
складали наступні іспити: історію фізичного виховання (письмовий), основи
конституційного права та фізика (усний), а також іспити з фізичної підготовленості –
гімнастика, легка атлетика, плавання, ігрові види спорту (за вибором). Під час іспитів з
легкої атлетики абітурієнт повинен був виконати відповідні норми в бігу на дистанції 100 та
1000 м та у стрибках в довжину; у плаванні подолати дистанцію 50 м довільним стилем без
визначеного часу; у гімнастиці виконати певні вправи на кільцях та на коні; в ігрових видах
спорту показати вміння основних технічних прийомів з баскетболу або волейболу. Одним з
важливих критеріїв для вступу в ці навчальні заклади було успішне закінчення
загальноосвітньої школи тому, що на вступних екзаменах враховувався середній бал її
випускника. Серед абітурієнтів переважала міська молодь, яка на відміну від учнів сільських
шкіл, мала кращу загальноосвітню і спеціальну (фізичну) підготовку [5].

Важливою подією у розвитку системи підготовки вчителів фізичного виховання у
Польщі була Постанова Ради Міністрів ПНР від 18.05.1954 року “Про вдосконалення
підготовки вчителів для загальноосвітніх шкіл”.

Після опублікування цієї Постанови була започаткована підготовка вчителів з двох
спеціальностей (фізичне виховання і біологія). Перший факультет фізичного виховання і
біології був відкритий у 1954 році в Рациборському інституті вчителів. Діяльність цього та
інших факультетів була зосереджена на підготовці вчителів з даних спеціальностей для
початкових та основних шкіл [10].

Слід відмітити, за період з 1946 по 1955 рік вищі навчальні заклади, які здійснювали
підготовку спеціалістів з фізичного виховання та спорту, закінчили 1862 випускника [7].

Аналіз змісту навчальних планів цих закладів свідчить про те, що у підготовці
вчителів фізичного виховання мали місце між предметні зв’язки загально-теоретичних
дисциплін (педагогіка, психологія, анатомія, фізіологія та ін.) із спеціальними предметами
(теорія і методика фізичного виховання, рекреація різних вікових груп, методика спортивних
дисциплін та ін). Пристосування теоретичної підготовки майбутніх вчителів до особливостей
фізичного виховання дітей та молоді відбувалось у складних умовах становлення нової
післявоєнної системи підготовки спеціалістів фізичної культури та спорту, яка у значній мірі
була зорієнтована на організацію і зміст підготовки вчителів у Радянському Союзі.

Даний період розвитку фізкультурної освіти в Польщі можна охарактеризувати як
етап підвищення вимог до рівня методичної та спортивної підготовленості випускників
вищих навчальних закладів, які забезпечували підготовку спеціалістів цієї галузі. Обсяг
практичних умінь та навичок, які необхідно було сформувати у студентів поступово
розширювався у зв’язку з введенням до навчального плану нових спортивних дисциплін.
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Разом з тим, відсутність чітко визначених вимог щодо професійної підготовки фахівців у
галузі реабілітації та туризму привело до значних труднощів, пов’язаних з визначенням
змісту навчального плану та програм для цих спеціальностей. Характеризуючи стан цієї
справи, Я.Гай відмічав: ”Вже тоді у середовищі науковців та викладачів розпочалися
дискусії на тему – чи існуюча форма підготовки універсального (широко профільного)
спеціаліста фізичного виховання відповідає вимогам часу ?” [3, 191].

Подібний погляд мали також Е.Воль та Е.Косман стверджуючи, що “... професорсько-
викладацький склад та керівництво Варшавської академії фізичного виховання намагаються
відкрити хоч би два факультети: педагогічного, який випускає вчителів фізичного виховання
та тренерського” [8, 424]. Унаслідок пануючої в той час концепції підготовки універсального
спеціаліста з фізичного виховання, ця підготовка не спиралась на чітко визначених
критеріях, щодо визначення навчальних дисциплін та їх обсягу стосовно до тієї галузі де
повинен працювати випускник вищого навчального закладу, вчителем фізичного виховання
у школі чи тренером.

Слід відмітити, що багатопрофільна підготовка фахівців фізичного виховання
негативно відбивалась на більш ґрунтовній підготовці випускників АФВ до педагогічної
діяльності у школі. Так, В.Гнієвковський, якій відповідав у ГКФВ за підготовку вчителів
фізичного виховання, узагальнюючи думку вчителів та адміністрації загальноосвітніх шкіл,
вказував на негативне явище і наслідки підготовки фахівця, який поєднував дві спеціальності
вчителя і тренера з певної спортивної дисципліни [6].

У 50-х роках встало питання про перевантаження студентів АФВ дидактичними
заняттями. Ця проблема була темою дискусії на засіданні Секції фізичного виховання
Головної Ради Вищої Школи 18.06.1956 року. На цьому засіданні було запропоновано
збільшення строку навчання з 4 до 5 років. Як часткове вирішення питання надмірного
перевантаження студентів лекційними та практичними заняттями у 4-х річному терміні,
запропоновано впровадження двох окремих навчальних планів для студентів, що бажають
отримати додаткову спеціальність тренера з певного виду спорту і для тих, хто обрав лише
професію вчителя фізичного виховання [14].

Питання впровадження 5-річного терміну навчання було темою дискусій серед
науковців та професорсько-викладацького складу АФВ на науково-практичних
конференціях, нарадах та в пресі. Особливо гострий характер ця дискусія мала на Загально
польському з’їзді наукових працівників та викладачів вищих навчальних закладів, які
забезпечують підготовку спеціалістів у галузі фізичної культури та спорту (19.01.1957 рік).
Пленарні засідання показали, що ідея 5-річного терміну навчання і двопрофільної підготовки
(вчитель і тренер) є найбільш раціональною для даного періоду, коли в країні не вистачало
висококваліфікованих кадрів у цій галузі. Учасники з’їзду у своїх виступах вказували на
переваги цієї концепції. З’їзд прийняв постанову про розробку проекту впровадження 5-
річного терміну навчання у вищих навчальних закладах фізичного виховання.

Однак, на спеціальному засіданні Секції фізичного виховання Головної Ради Вищої
школи (22. 05.1957 року) пропозиція щодо збільшення терміну навчання до 5-років була
відхилена. Головною причиною цього була відсутність фінансів. Видатки на 5-річний термін
навчання вимагали збільшення витрат на підготовку студентів на 20%, що в тої період було
не можливо для державного бюджету. Це питання було вирішено лише у 80-х роках.

Слід відмітити, що у 50-х роках ректорати АФВ приділяли увагу не тільки організації
і керівництву за навчально-виховним процесом, а й суспільному життю студентів. В той
період активно діяли спортивно-масові та наукові організації студентської молоді. Серед
студентських організацій слід відмітити Союз Польської Молоді, Товариство Польських
Студентів, Академіцький Спортивний Союз, які брали активну участь в організації
навчального процесу, суспільного, культурного і спортивного життя студентської молоді, в
тому числі АФВ.
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Головними завданнями Союзу Польської Молоді були допомога студентам в їх
навчанні  (організація академіцьких груп, перевірка присутності на навчальних заняттях,
видання стінгазети, перевірка ведення конспектів та ін.), допомога та участь в спортивному
житті навчального закладу та міста (організація спортивних змагань серед дітей та молоді,
тренерська допомога, надання спортивного обладнання та ін.), організація показових
спортивних виступів студентів у віддалених районах країни.

Товариство Польських Студентів було організацією профспілковою, яке також
виконувало суспільні функції: контролю за успішністю навчання студентів, проведення
зборів та нарад старост академгруп. Але основна увага цієї організації була зосереджена на
влаштуванні сприятливих умов для проживання студентів у гуртожитку, фінансова допомога
малозабезпеченим студентам, організація культурного відпочинку та ін.

Академицький Спортивний Союз займався організацією спортивного життя
студентської молоді на всіх рівнях: від вищого навчального закладу до загальнодержавного.
Завданнями АСС були організація спортивних виступів (фізкультурних парадів) під час
національних свят, проведення різноманітних спортивних змагань серед студентської
молоді, виступи відомих польських спортсменів в різних регіонах країни.

У цьому періоді також активно діяв науковий студентський рух.  Союз Польської
Молоді разом з Товариством Польських Студентів систематично проводили
Загальнопольський конкурс на кращу студентську наукову працю (в основному, подавались
магістерські роботи студентів). Найкращі праці у своїй галузі отримували відповідну медаль
(грошову премію) або почесну грамоту. Це було певним стимулом для покращення наукової
роботи серед студентської молоді.

Таким чином, вважаємо, що післявоєнний період становлення та розвитку системи
підготовки спеціалістів фізичного виховання і спорту у Польщі можна охарактеризувати як
етап поступового підвищення вимог до теоретико-методичної та спортивної підготовленості
випускників факультетів фізичного виховання вищих навчальних закладів та АФВ. Обсяг
необхідних для фахівців фізичної культури та спорту практичних умінь і навичок поступово
розширювався, охоплюючи всі основні аспекти загальнофізичної та спортивної
підготовленості студентів цих навчальних закладів.

Протягом 40-50 років ХХ століття у підготовці фахівців фізичної культури та спорту
існувала концепція універсального спеціаліста, здатного працювати не тільки у
загальноосвітніх школах, але також і в інших галузях системи фізичної культури і спорту
(спортивні школи, товариства, клуби, підприємства та ін.). У змісті навчального процесу
основна перевага віддавалась теоретико-методичній та практичній підготовці студентів з
врахуванням широкого спектру компетенцій необхідних для їх майбутньої праці в різних
галузях фізичної культури і спорту. Головним державним завданням в діяльності вищих
навчальних закладів фізичного виховання в той період вважалось забезпечення польських
шкіл висококваліфікованими вчителями.
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Annotation. The article highlights the historical and pedagogical guestions of the
development of system preparation teacher education Poland of 1945-1960-s. The analysis of result
proved that upon certain historical stage. Their short characteristics is presented this article.

Цьось А.В.

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ
Волинський державний університет імені Лесі Українки

Постановка проблеми. Серед багатьох сфер людської діяльності важливе місце
займає фізична культура, яка спрямована на фізичне вдосконалення людини. У процесі
історичного розвитку створюються специфічні духовні та матеріальні цінності фізичної
культури, що відображаються в нагромадженні знань про фізичну природу людини, виданні
науково-методичної літератури, будівництві спортивних споруд, виготовленні спортивного
інвентарю і т.д. Сукупність матеріальних і духовних цінностей складають традиції фізичної
культури народу, які виконують важливі соціальні функції і є складовою частиною
національної культури.

Історія фізичної культури вивчає виникнення і розвиток засобів, форм, методів, теорій
та систем фізичного виховання на різних етапах існування суспільства [3]. Водночас,
прослідкувати й обґрунтувати еволюцію фізичної культури з найдавніших часів до наших
днів можна лише на основі об'єктивних закономірностей. Тому вивчення закономірностей
розвитку фізичної культури є важливою проблемою історії, теорії та методики фізичного
виховання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історичні аспекти фізичної культури були
предметом численних досліджень [3; 4; 5]. У наукових роботах висвітлені причини
виникнення фізичної культури [8; 9], розвиток системи тіловиховання  окремих народів [6;
11], використання традицій фізичної культури в сучасних умовах [5; 11]. Водночас,
недостатньо вивченими лишаються питання щодо закономірностей виникнення і розвитку
фізичної культури.

Завдання дослідження:
1. Вивчити основні підходи до визначення закономірностей розвитку і функціонування

фізичної культури.
2. Окреслити зміст основних закономірностей розвитку фізичної культури.

Виклад основного матеріалу. У сучасній науковій практиці існують різні підходи до
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визначення й обґрунтування закономірностей розвитку і функціонування фізичної культури
[5; 6; 8 та ін.]. Одним з перших фундаментальних досліджень цієї проблеми була робота
Н.А.Пономарьова [7]. Передумовами виникнення фізичної культури він вважає
універсальність людської природи та географічні умови її проживання, що реалізуються
тільки через працю, яка є об'єктивною основою фізичної культури.

Основна причина її виникнення і розвитку залежить від суспільних потреб людини.
Одним з найбільш загальних законів фізичної культури є її залежність від способу
виробництва матеріальних благ. Цей закон обумовлює виникнення, розвиток і зміну
історичних типів фізичної культури, що відповідають суспільно-економічним формаціям.

В той же час, Н.А.Пономарьов зазначає, що у фізичній культурі діють закономірності,
що виражені її внутрішніми тенденціями (розширення сфери її діяльності, набуття більш
узагальненого (самостійного) характеру, інтенсифікація впливу на людину, збільшення
кількості функцій і компонентів, рівневий її розвиток у окремих людей, а також країн,
взаємозбагачення між країнами і народами і т. ін.).

Значний внесок у дослідження зазначеної проблеми вніс Н.І.Пономарьов [8; 9; 10]. На
основі аналізу змісту понять „закон”, „закономірність”, „принцип”, „правило” та зважаючи
на культурологічні та педагогічні аспекти фізичної культури, автор обґрунтовує основний
закон функціонування й розвитку фізичної культури - обумовленість її економічним і
соціально-політичним укладом суспільства, з якого, на думку автора, випливають основні
принципи розвитку соціалістичної фізичної культури: прикладність, всебічність, оздоровча
спрямованість, ідейність, наукова обґрунтованість, інтернаціоналізм, плановий характер
розвитку. Фізична культура в своєму функціонуванні й розвитку підлягає також закону
підвищення потреб.

Відносна самостійність фізичної культури виражена в її внутрішніх законах: постійне
перетворення масової фізичної культури в її всенародність, єдність структурних елементів,
об’єктивна цілеспрямованість і самоцільність, протиріччя характеру функціонування й
розвитку.

Про тенденції розвитку фізичної культури наголошує також В.М.Видрін [1]. Ними, на
думку автора, є: підвищення її значення як частини культури, розвиток ініціативи й
соціальної активності народу в зазначеній галузі, поширення можливостей з метою вияву
видів діяльності, як складових структури особистості, формування і розвиток теорії фізичної
культури та виділення її в самостійну галузь наукових знань, подальша інтенсифікація дії
фізичної культури на людину, збільшення кількості функцій, інтернаціоналізація,
розширення використання технічних засобів, подальше вдосконалення спеціальних засобів,
методів фізичного розвитку і спортивного тренування,  а також форм управління й
керівництва.

Дещо інший підхід до обґрунтування закономірностей фізичної культури висловив
С.В.Молчанов [4].  На його думку,  в галузі діють загальні і власні закони.  Загальні закони
(основний закон мети і засобів, соціально-цілеспрямованого розвитку фізичної культури,
вільної взаємодії інтересів учасників фізкультурної діяльності) визначають головні цілі
розвитку фізичної культури і діють на всіх стадіях фізкультурної діяльності (створення,
розмноження, засвоєння, забезпечення), а власні (закон підвищення ефективності
фізкультурної діяльності, взаємообумовленості і підвищення її потреб), хоч і мають прояви
на всіх стадіях цілісного фізкультурного процесу,  в свою чергу,  відображають сутність
відношень лише одного з них.

Крім цього, в науковій літературі виділено й інші закономірності розвитку фізичної
культури, підготовка населення до другої й оборонної діяльності, спортивна спеціалізація,
оздоровча спрямованість, загальнонародний характер, наукова обґрунтованість, зв'язок з
матеріальним і духовним виробництвом, загальнонародний характер, різнобічний розвиток
фізичних здібностей, фізична досконалість людей, покращання умов праці та побуту,
підвищення працездатності, продовження творчого довголіття, збільшення тривалості життя,
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вплив на формування способу життя, зв’язок з ідеологією, політикою, мораллю, естетикою,
широкий розвиток суспільних починів, демократичних основ управління, постійне
вдосконалення наукових основ системи фізичного виховання й системи управління,
підвищення рівня спортивних досягнень на основі належних матеріальних і соціальних
культурних умов життя народу, покращання охорони здоров’я, масового розвитку фізичної
культури і спорту.

Досліджуючи українську народну фізичну культуру, Є.Н.Приступа [11] констатує
нерівномірність її розвитку впродовж історичних періодів, в залежності від співвідношення
низки суб'єктивних та об'єктивних факторів зовнішнього і внутрішнього походження.

До найсприятливіших внутрішніх факторів розвитку фізичної культури автор відносить
наступні: антропологічні (морфофункціональні та етнопсихічні), соціальні (економічні,
політичні, культурні) та природні (географічні, кліматичні). Найсуттєвішими зовнішніми
факторами розвитку української народної фізичної культури є: відсутність протягом
тривалих періодів власної держави, іншоетнічні запозичення засобів фізичного виховання,
культурні, економічні, політичні впливи інших народів.

Українська народна фізична культура, як педагогічне явище, функціонує згідно
об'єктивно існуючих закономірностей, на підставі яких Є.Н.Приступа [11] сформулював
наступні педагогічні принципи: природовідповідності, народності і культуровідповідності,
самодіяльності. В системі народної фізичної культури зазначені принципи набувають
специфічного забарвлення у зв’язку з необхідністю врахування особливостей і
закономірностей педагогічного процесу фізичного виховання.

На основі матеріалів дослідження, частково на інтегративній, базовій, духовно-
фізичній сутності фізичної культури, розумінні біосоціокультурної сутності людини,
врахуванні вікової еволюції її фізичного потенціалу і основних тенденцій розвитку
суспільних процесів,  Ю.М.Ніколаєв [5]  поділяє закономірності розвитку фізичної культури
на п'ять основних груп:

1. Абсолютна необхідність формування фізичної культури кожною особистістю для її
оптимального розвитку, починаючи з раннього віку до 20-25 років (коли відбувається
інтенсивний розвиток рухової функції й закладається база фізичних якостей та моторних
здібностей), і протягом усього життя (коли необхідно підтримувати режим помірної рухової
активності, не допускаючи різкого зниження фізичного потенціалу). „Упущення” цієї
закономірності несе суттєві „витрати” як для окремої людини, так і для суспільства в цілому.

2. Взаємообумовленість розвитку фізичної й духовної культур людини при
визначаючій ролі останньої.  Це пов'язано з пріоритетом духовних начал у житті людини й
суспільства, обумовлених складними процесами, які проходять у фізичній культурі під
впливом науково-технічної революції, а також пріоритетом духовного засвоєння об'єктів
реальності, які передбачається змінити. Саме на цій основі до фізичної культури ставляться
вимоги гармонійного поєднання фізичних якостей з цілою низкою здібностей психічного й
інтелектуального порядку.

3. Збільшення за мірою прогресивного розвитку суспільства тенденції
взаємозалежності, взаємопідтримки, взаємопроникнення фізичної культури на рівні її
структурних компонентів і форм (фізичного виховання, спорту, фізичної рекреації й рухової
реабілітації), взаємодії з іншими видами культури (матеріальної, духовної, художньої та ін.) і
в межах культури з компонентами соціальної системи (матеріальним виробництвом,
духовним виробництвом, суспільними відносинами та ін.) і далі міжнаціональними
системами.

4. Постійний поступальний розвиток фізичної культури, пов’язаний з переходом від
одного порядку взаємовідношень і рівня функціонування в системі до іншого.  В результаті
цього фізична культура набуває більш сучасного виду, посилює й розвиває риси передуючої
системи, надає їй нової глибини й багатства змісту.
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5. Фізична культура тісно пов'язана в своєму розвитку й функціонуванні з законом
підвищення потреб, що й пояснює її вплив на формування всебічного й гармонічного
розвитку особистості. Цей закон характеризується тенденцією неухильного зростання
особистих потреб людей, пов'язаних із посиленням якісних вимог до них - постійним і
всебічним підвищенням у їх структурі пізнавальних, естетичних, морально-етичних та інших
інтелектуальних потреб, зростання творчої діяльності людей

Отже, у виявленні закономірностей розвитку фізичної культури спостерігається
великий діапазон думок, висновків та рекомендацій. У дослідженнях присутня
неоднорідність у виділенні закономірностей фізичної культури, відсутність чітких
методологічних основ, у зв'язку з чим має місце змішання основних рис, принципів, функцій,
які властиві розвитку фізичної культури. Крім того, у дослідженнях велике розмаїття думок
пов’язане з недостатньо чітким розмежуванням термінів „закон”, „закономірність”,
„принцип”.

Закон -  це,  передусім,  об'єктивність,  те,  що не залежить від волі й бажання людини,
від її свідомості. Іншою важливою ознакою закону є необхідність такого зв’язку, що
неминуче виявляється в процесі розвитку того чи іншого явища. Якщо виникає щось нове, то
воно обов’язково пов’язане зі старим, не відкидає старого цілком, а з необхідністю „знімає”
потрібне для подальшого розвитку. Цей зв’язок є необхідним і загальним, тобто він є
постійним, внутрішнім і таким, що неминуче повторюється, якщо виникають умови для дії
такого зв’язку. Закон - філософська категорія, що відображає істотні, загальні, необхідні,
стійкі, повторювані відношення залежності між предметами й явищами об'єктивної
дійсності, які випливають з їхньої сутності [2].

Розрізняються закони природи й закони суспільства. Перші діють стихійно. Другі -
виявляються через свідомі дії людей.  Це накладає певний відбиток на дію законів.  Закони
суспільства можуть ігноруватися, гальмуватися людьми тощо. Суспільне життя
підпорядковане певним об'єктивним законам, їх системі. Однак ці закони не рівнозначні.
Одні діють завжди і скрізь,  інші -  лише в певний час і на певній стадії розвитку.  Тому у
філософії розрізняють закони розвитку й закони функціонування суспільства [12].

Закони розвитку - це закони, які діють протягом усієї історії людства й характерні для
соціальної форми руху матерії. До таких законів слід віднести закон про визначальну роль
способу виробництва у суспільному житті, про визначальну роль суспільного буття щодо
суспільної свідомості тощо.

Закони функціонування - це закономірні об’єктивні зв’язки, які діють у даний момент
часу, на даному етапі розвитку суспільства, на певній його стадії. Закони розвитку й закони
функціонування співвідносяться як загальне й особливе.

З категорією „закон” має зв’язок категорія „закономірність”. Це не тотожні поняття.
Вони є однопорядковими, бо відображають необхідні, об’єктивні, загальні зв’язки, які
існують в об’єктивній дійсності.

Що ж стосується співвідношення понять „закон” і „закономірність”, то одні автори
під закономірністю розуміють єдність законів галузі,  спільний їх зв’язок,  у якому закон -
окремий елемент всієї сукупності. Інші дослідники розглядають закономірність як певну
наукою тенденцію прояву закону, який ще не вдається виявити в „чистому вигляді”.

Ми виходили з того,  що закономірність є ширшим поняттям,  ніж закон.  Це сукупна
дія багатьох законів, які конкретизують, наповнюють певним змістом закономірність
розвитку природи й суспільства.

Проаналізувавши дані дослідження, можна констатувати, що становлення і розвиток
фізичного виховання проходить не спонтанно, а відповідно до чітких закономірностей (рис.
1). Такими закономірностями є: зв’язок фізичного виховання із світоглядом, способом життя,
військовою справою та місцем проживання населення; взаємопроникнення міжнаціональних
елементів фізичного виховання; взаємозв’язок святково-ігрової діяльності та військово-
фізичної підготовки; перехід в періоди могутньої державності до організованих форм
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фізичного виховання; відносно постійний склад народно-побутових форм і засобів фізичного
виховання населення протягом середньовіччя і нової історії.

Висновки.
1. У сучасній науково-методичній літературі спостерігається великий діапазон думок і

рекомендацій щодо закономірностей розвитку фізичної культури. При цьому часто
змішуються принципи, функції, основні риси фізичної культури. Частина закономірностей
мала винятково ідеологічний характер.

Рис. 1. Закономірності розвитку фізичного виховання

ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Зв
’я

зо
к 

фі
зи

чн
ог

о 
ви

хо
ва

нн
я 

із
св

іт
ог

ля
до

м,
 с

по
со

бо
м 

ж
ит

тя
, в

ій
сь

ко
во

ю
сп

ра
во

ю
 т

а 
мі

сц
ем

 п
ро

ж
ив

ан
ня

 н
ас

ел
ен

ня

МЕТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

В
за

єм
оп

ро
ни

кн
ен

ня
 м

іж
на

ці
он

ал
ьн

их
ел

ем
ен

ті
в 

фі
зи

чн
ог

о 
ви

хо
ва

нн
я.

В
за

єм
оз

в’
яз

ок
 с

вя
тк

ов
о-

іг
ро

во
ї д

ія
ль

но
ст

і
та

 в
ій

сь
ко

во
-ф

із
ич

но
ї п

ід
го

то
вк

и

П
ер

ех
ід

 в
 п

ер
іо

ди
 м

ог
ут

нь
ої

 д
ер

ж
ав

но
ст

і
до

 о
рг

ан
із

ов
ан

их
 ф

ор
м 

фі
зи

чн
ог

о
ви

хо
ва

нн
я

В
ід

но
сн

о 
по

ст
ій

ни
й 

ск
ла

д 
на

ро
дн

о-
по

бу
то

ви
х 

за
со

бі
в 

і ф
ор

м 
фі

зи
чн

ог
о

ви
хо

ва
нн

я 
на

се
ле

нн
я 

пр
от

яг
ом

се
ре

дн
ьо

ві
чч

я 
і н

ов
ої

 іс
то

рі
ї

КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

ЗАСОБИ МЕТОДИ ФОРМИ



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ   2005,  № 1

35

2. Зважаючи на об’єктивний історико-педагогічний аналіз розвитку суспільства,
можна виділити такі закономірності розвитку фізичного виховання в Україні: зв’язок
фізичного виховання із світоглядом, способом життя, військовою справою та місцем
проживання населення; взаємопроникнення міжнаціональних елементів фізичного
виховання; взаємозв’язок святково-ігрової діяльності та військово-фізичної підготовки;
перехід в періоди могутньої державності до організованих форм фізичного виховання;
відносно постійний склад народно-побутових форм і засобів фізичного виховання населення
протягом середньовіччя і нової історії.
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Ts’os’ А.
PHYSICAL TRAINING DEVELOPMENT REGULARITIES IN UKRAINE

Volyn’ Lesya Ukrainka State University
Annotation. Scientific-methodological literature and society development conditions

analysis made it possible to define such physical training development reguliarities in Ukraine:
interrelation between physical training and world outlook, life style, military service and place of
living; correlation between military-physical and festive-playing activities; transition to the organized
physical-training forms during the State power growth periods; relatively stable composition of national
everyday forms and physical training methods during the Middle ages and Modern history.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І

ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Bielski J.

POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE KULTURY FIZYCZNEJ W WARSZAWIE
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Akademia Świętokrzyska w Piotrkowie Tryb.

Wartości, cele, kompetencje ucznia w wychowaniu fizycznym (w ujęciu aksjologicznym).
Aksjologiczne podstawy celów kształcenia i wychowania fizycznego.
Warunkiem skuteczności wszelkich działań jest dokładne określenie celów. Cele lub zadania

to normy postulujące określone stany rzeczy, czyli standardy wychowawcze, wskazujące na
pożądane cechy fizyczne, cechy osobowości, postawy i zachowania. Określają one pewne ogólne
zmiany czy przeobrażenia w tym zakresie. (por. M. Łobocki 1992) 1.

Cele wychowania zmieniały się w poszczególnych epokach historycznych, bo wynikają one
z systemów wartości dominujących w danych społecznościach. Oprócz wartości, inspiracją do
stawiania celów wychowania mogą być religie, systemy filozoficzne i polityczne, prawa natury oraz
normy moralne.

Nauka zajmująca się badaniami wartości oraz podstawami i kryteriami wartościowania – to
aksjologia, a nauka o celach – to teleologia.

Dzisiaj zwraca się dużą uwagę na potrzebę „edukacji aksjologicznej”, prowadzącej do
świadomego wybierania wartości i określania ich hierarchii jako podstawy konstruowania własnej
filozofii życiowej, aspiracji życiowych i preferowanych stylów życia.

Koncepcje aksjologiczne wpływają na refleksję człowieka o celach edukacyjnych, bowiem:
§ aksjologia daje ogólny pogląd na widzenie świata wartości;
§ jest wyznacznikiem celów edukacji;
§ wartości są bowiem podstawowym problemem w edukacji;
§ edukacja coraz więcej uwagi zwraca na indywidualne systemy i hierarchie wartości.

Nadrzędną wartością w ujęciu współczesnej aksjologii jest człowiek, jego życie, rozwój
umysłowy, fizyczny, samorealizacja, wolność, tożsamość, podmiotowość. (T. Lewowicki 1994) 2.

Hierarchia uznawanych wartości stanowi jedno z podstawowych uwarunkowań
wpływających na ludzkie zachowania. Wartości kierunkują postawy, motywy postępowania, własne
zachowania i styl życia. Wpływają na naszą ocenę innych ludzi, zdarzeń, wyznaczają postawy
wobec różnych obiektów. Jeśli wartości witalne i estetyczne zajmują wysoką pozycje w hierarchii
wartościowania to człowiek (uczeń) będzie dbał o harmonijny rozwój fizyczny i umysłowy, o
estetykę swojego  ciała  i  o  wysoką sprawność fizyczną.  Będzie  się racjonalnie  zachowywał w
dziedzinie dbałości o zdrowie.

Najczęściej wymienianymi wartościami ogólnoludzkimi (podstawowymi lub
autotelicznymi) są wartości koncentrujące się wokół: prawdy, dobra i piękna.

Wartości mogą przybierać postać: dóbr, idei, myśli, postaw, koncepcji, przeżyć
psychicznych, a także pewnych stanów i właściwości fizycznych człowieka. Możemy mieć do
czynienia z różnymi rodzajami wartości.

Do uniwersalnych, ogólnoludzkich wartości zalicza się też: sprawiedliwość, wolność,
godność, humanizm, tolerancję, solidarność, pokój, życie ludzkie, rozwój i zdrowie. Podmiotem
tych wartości jest człowiek.
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Każdy uczeń jako podmiot wychowania posiada swoistą charakterystykę aksjologiczną.
Wszelki ideał czy model wychowawczy musi wyrastać ze zrozumienia aksjologicznej specyfiki
natury ludzkiej. Wiedza o wychowaniu musi się opierać na wiedzy o wartościach i wiedzy o
człowieku. W procesie wychowania wartości przejawiają się zarówno w celach, treściach i
metodach wychowania (W. Cichoń, 1981) 3.

Współczesna edukacja przywiązuje dużą wagę do czynnego udziału uczniów w
poszukiwaniu celów, dokonywaniu wolnych wyborów, w umożliwieniu zdobywania osobistych
doświadczeń i brania odpowiedzialności za siebie, czyli do rozszerzania podmiotowego udziału
jednostki we własnym rozwoju, co warunkuje też właściwe jej funkcjonowanie w różnych
sytuacjach życiowych (T. Dąbrowska, B. Wojciechowska-Charlak,1997) 4.

Antropologia filozoficzna zakłada, iż jednym z istotnych atrybutów dojrzałości człowieka
jest zdolność do podejmowania decyzji, czyli dokonywania samodzielnych wyborów (w tym także
form aktywności ruchowej, treści programowych) i w tę umiejętność trzeba ucznia wprowadzać już
od bardzo wczesnego wieku, należy jednak z przykrością stwierdzić, że bardzo często nauczyciele
tego nie robią i robić nie chcą.

Możliwość wyboru wartości stanowi o istocie wolności człowieka. Z takiego punktu
widzenia wychodzi pedagogika personalistyczna, na której w znacznej mierze opiera się nasz
obecny system edukacji. Daje się w nim uczniowi i nauczycielowi możliwość wyboru i pisania
programów, wyboru treści kształcenia i form aktywności ruchowej. Stwarza się swobodę w
wyborze wartości. Uwzględnia osobiste zainteresowania, upodobania, potrzeby i możliwości
ucznia. Są to działania, które mają pomóc w upodmiotowieniu ucznia w procesie edukacyjnym.

Rodzaje celów wychowania
Cele wychowania można analizować na kilku poziomach, a mianowicie: najwyżej

umieszczony jest ideał wychowania, niżej są cele ogólne wychowania, jeszcze niżej cele swoiste
działu wychowania, po nimi bardziej uszczegółowione cele etapowe i wreszcie cele operacyjne
poszczególnych jednostek zajęć.

Celem wychowania mogą być pewne dyspozycje psychiczne i fizyczne wychowanków, albo
pewne stany społecznego środowiska, w którym żyją.

W pierwszym wypadku mówi się o określonych kompetencjach intelektualnych ucznia,
nawykach, postawach, zdolnościach i cechach osobowości. W drugim – o dyspozycjach
sprawnościowych i somatycznych. W trzecim przypadku cel jest wyrażony w kategoriach
socjologicznych. Mówi się wtedy o rolach, normach społecznych, wzorach kultury, które miałyby
charakteryzować społeczność klasy czy szkoły.

W kategoriach psychologicznych można wyróżnić cztery grupy celów:
cele kreatywne: „wywołać...”, „ukształtować...” (np. nowe zainteresowania lub

przekonania). Wzór: 0 - +.
cele optymalizujące: „zwiększyć...”, „wzmóc...”, „poszerzyć...” (np. zaangażowanie,

sprawność fizyczną). Wzór: + - +++.
cele minimalizujące: „osłabić...”, „ograniczyć...” (np. agresję). Wzór: +++ - +.
cele korekcyjne: „przekształcić...”, „zmienić...” (np. postawę). Wzór: ─ → +.
Funkcje celów wychowania?
Cele stanowią punkt odniesienia, do którego w procesie dydaktyczno-wychowawczym

wszystko się przymierza i ocenia.
Cele mają znaczenie regulacyjne, zabezpieczają przed nadmiernym rozbudowaniem

środków.
Cele spełniają funkcję organizującą wobec treści, metod, form organizacyjnych, kształcenia

nauczycieli i przedmiotu badań oświatowych.
Cele mają charakter koordynujący. Są integrujące i mobilizujące, pobudzają entuzjazm jeśli

są celami autentycznymi i atrakcyjnymi.
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Cele pełnią funkcję prospektywną, przepowiadają i przenoszą w przyszłość taką, jaką
pragniemy. Przenoszą w dzień jutrzejszy, inspirują dzień dzisiejszy.

Cele  zapewniają trwałość wartości.  Należą do  przeszłości,  dnia  dzisiejszego  i  przyszłości.
Wzmacniają poczucie bezpieczeństwa.

Rolę celów sprowadza się do trzech funkcji: wyodrębniającej, strukturalizującej
(modelującej) i funkcji kontrolnej. Od formułowanych celów kształcenia i wychowania zależą
kryteria oceny ucznia.

Jak można sformułować cele wychowania fizycznego?
W wychowaniu fizycznym powinno się dążyć do uzyskania pewnych wartości, które są

źródłem celów tego wychowania. Są to, jak sądzę:
Zdrowie i wszechstronny rozwój fizyczny człowieka.
W pełni dojrzała, harmonijnie i wysoce rozwinięta osobowość.
Pozytywna postawa wobec własnej egzystencji, czyli przygotowanie psychiki człowieka do

całożyciowej dbałości o ciało, jako nośnika zdrowia, wydajności pracy, urody, środka rywalizacji
sportowej i źródła przyjemności.

Wysoka sprawność fizyczna i zaradność życiowa.
Przygotowanie człowieka (ucznia) do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej,

poprzez wyposażenie go w odpowiednią wiedzę i umiejętności ruchowe o charakterze sportowym,
rekreacyjnym i turystycznym umożliwiające mu to uczestnictwo.

Przygotowanie ucznia do korzystania z zasobów wiedzy o zdrowiu i kulturze fizycznej.
Przygotowanie do życia społecznego i rodzinnego oraz do ochrony środowiska naturalnego.
Bardzo istotne w wychowaniu, także w wychowaniu fizycznym są cele dotyczące

konkretnych cech osobowości, czyli takich przymiotów (wartości), jak: godność, uczciwość,
sumienność, pracowitość, odpowiedzialność za siebie i za innych, życzliwość, poczucie
sprawiedliwości, umiejętność współżycia i współdziałania z innymi oraz radzenie sobie z własnymi
problemami.

Wśród wymienionych tu celów są cele specyficzne dla kultury fizycznej, w których
uzyskaniu żadna inna dziedzina wychowania nie może wyręczyć wychowania fizycznego, są tu też
inne cele, wynikające z innych rodzajów wartości (etycznych, estetycznych), w uzyskaniu których
wychowanie fizyczne kooperuje z pozostałymi rodzajami wychowania.

Wartości, jak już pisaliśmy wyżej, to kluczowy problem edukacji szkolnej. występują w niej
jako system norm rzutujących na działalność nauczycieli i uczniów. Wychowanie jest zmierzaniem
ku wartościom. W procesie kształcenia i wychowania fizycznego powinniśmy się do nich
odwoływać w formułowaniu celów i to zarówno do tych instrumentalnych wartości, które są
źródłem celów i zadań operacyjnych, jak i do tych ostatecznych – autotelicznych wartości. Dlatego
wartości musza być rozpoznawalne, zrozumiałe i respektowane i akceptowane przez działające
podmioty. Te procesy powinny się wzajemnie uzupełniać i tworzyć hierarchię wartości, czyli
proces wartościowania, zwany tworzeniem sytuacji aksjologicznych (K. Denek, 1990) 5.

Dlaczego tyle miejsca poświęcamy problemowi „wartości” w wychowaniu, choć między
wartościami i celami edukacyjnymi nie ma antynomii, są to pojęcia bliskoznaczne? Słowo
„wartość” jest jednak wydatniejsze od słowa „cel”, jest sprzęgnięte z określoną ideologią, w
związku z czym możemy traktować wartość jako byt związany z pewnym wyższym rodzajem dóbr.

W stawianiu celów wychowania fizycznego konieczne jest odwoływanie się do wartości, a
zwłaszcza do wartości autotelicznych (najwyższego rzędu), bo zdarzyć się może tak, jak pokazuje
praktyka, że cel, do którego nauczyciel dąży, nie stanowi wartości godnej najwyższego uznania, a
czasem jest „antywartością” na danym etapie edukacji. Wartości nadają głębszy sens celom
wychowawczym i zarazem uzasadniają niezbędność ich realizacji. Stąd też o prawidłowym
przebiegu procesu edukacyjnego (wychowania fizycznego) bardziej decydują uwewnętrznione
wartości niż cele wychowania w potocznym rozumieniu (J. Bielski, 2005) 6.
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5. Kompetencje ucznia
Zgodnie z tym, co napisałem wcześniej, celem wychowania fizycznego jest nie tylko

zachowanie zdrowia ucznia i podniesienie na wyższy poziom jego sprawności fizycznej, lecz
również przygotowanie go do całożyciowej troski o zdrowie i sprawność. Profesor K. Konarzewski
pisze, że wychowanie powinno być takie „…żeby tworzyło nie tyle ludzi dobrze wychowanych
(także fizycznie), co zdolnych do życia na własny rachunek”. Zdolnych do przyjmowania
odpowiedzialności z własny rozwój, sprawność i zdrowie, umiejących zabiegać o te wartości, czyli
o wychowanie ludzi posiadających odpowiednie kompetencje w tym zakresie. Widzimy więc, że w
edukacji (także fizycznej) mamy cele doraźne, które uczeń osiąga w trakcie zajęć szkolnych i cele
odnoszące się do uzyskania określonych kompetencji do usprawniania się, do troski o zdrowie i
uczestnictwo w kulturze fizycznej.

Kompetencje to zespół wiedzy, umiejętności, sprawności, dyspozycji i postaw do jakiejś
formy aktywności. Zdobycie przez ucznia kompetencji do zabiegania o zdrowie, sprawność i
zaradność życiową, do uczestnictwa w kulturze fizycznej jest również celem wychowania
fizycznego. Te kompetencje, nazywane czasem błędnie „osiągnięciami”, należy zapisać w
podstawach programowych, a później w programach szkolnych i powinny one stać się wykładnią
do oceny ucznia.

Celem kształcenia jest rozwijanie dyspozycji instrumentalnych, umożliwiających uczniowi
rozumienie i przekształcanie siebie i swego otoczenia, a celem wychowania jest rozwijanie
dyspozycji kierunkowych orientujących ucznia w tym, czym należy się w swoim postępowaniu
kierować, do jakich wartości warto dążyć. Istotą wychowania jest zawsze dążenie do
urzeczywistnienia jakichś wartości i ideałów, które mają znaczenie dla jednostki lub dla
społeczeństwa (H. Grabowski, 2000)1. Na kompetencje ucznia składają się więc odpowiednie
dyspozycje instrumentalne i kierunkowe.

Kompetencje i cele doraźne powinny różnić się w poszczególnych etapach edukacyjnych,
bo inne są warunki rozwojowe i inne potrzeby ucznia.

6. Zakończenie
Na zakończenie pragnę jeszcze raz podkreślić, iż w kształceniu i wychowaniu ważne są cele

ku jakim zmierzać powinien podmiot edukacji. Ważne są także wartości stanowiące kryteria celów
wychowania i drogi wyboru tych celów. W tym wyborze powinniśmy kierować się wzorem
osobowym nowoczesnego człowieka. Najważniejszym celem dla wychowania fizycznego jest
wykształcenie takiego człowieka, który będzie zdrowy, szczęśliwy, zaradny życiowo, sprawny i
będzie dobrze funkcjonował we współczesnej i przyszłej rzeczywistości i z którym innym będzie
dobrze.

W związku z tym pilnej modernizacji, jak sądzę, wymaga edukacja nauczycielska.
Niezbędna jest szeroka podstawa teoretyczna tej edukacji. Potrzebna jest nauczycielowi refleksja
filozoficzna, znajomość najnowszej myśli pedagogicznej i psychologicznej, teorii wychowania i
teorii edukacji fizycznej, aby mógł gruntownie poznać świat wartości i anty wartości w
wychowaniu fizycznym, perspektywy sukcesów i zagrożenia, cele i ideały wychowawcze oraz
zdobyć umiejętność przekonywania młodzieży do wartości bez konieczności odwoływania się do
przymuszania go oceną, bo przymus i wychowanie wzajemnie się wykluczają. Niezbędna jest więc
większa humanizacja edukacji nauczycielskiej.
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Анотація. У статті аналізується інтерес учнів польських загальноосвітніх шкіл до
фізичної культури і спорту. На підставі багаторічних досліджень визначені основні
концептуальні положення, щодо формування у дітей та молоді інтересу до фізичної культури
у межах загальної культури особистості.

Annotation. There ae some data of the analysis of pupils mids to the physical training and
sport. In connection with it we inscribed some aim directions to forming the persons physical
culture in accordance with general culture.

Данилко М., Катков В.

РІВЕНЬ ІНТЕРЕСУ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДО ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди,
м. Переяслав-Хмельницький

Постановка проблеми. Науково-технічний прогрес спричиняє великі зміни у
багатьох галузях людських знань. Належна професійна підготовка фахівців у вищих закладах
освіти є основою нормального функціонування і розвитку суспільства. Студентська молодь
складає науковий та культурний потенціал країни, генофонд нації. Інтенсифікація
навчального процесу у вищих закладах освіти, активізація самостійної творчої роботи,
збільшення психічних навантажень гостро поставили питання про впровадження в
повсякденне життя студентів фізичної культури і спорту. Доведено, що систематичні заняття
фізичними вправами підвищують нервовопсихічну стійкість до емоціойних стресів,
підтримують розумову працездатність на оптимальному рівні, сприяють підвищенню
успішності студентів [2; 4].

Крім того, фізичне виховання, будучи складовою частиною системи виховання
майбутніх фахівців, відіграє важливу роль у збереженні і зміцненні здоров’я студентів,
підвищенні фізичної працездатності, збільшенні тривалості життя, формування професійно-
важливих якостей особистості [1; 3].

Проте за численними науковими даними [1; 5; 6 та інші] останнім часом
спостерігається стійке погіршення стану здоров’я населення і, зокрема, студентської молоді.
У 1991-2000 роках чисельність населення скоротилася на 2,5 мільйони унаслідок
перевищення смертності над народжуваністю. За останнє десятиліття народжуваність
населення зменшилася на 35 відсотків, смертність збільшилася на 18,6 відсотка. Основними
причинами смертності є хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, травми та
отруєння. Показники смертності від хвороб системи кровообігу в Україні найвищі серед
європейських країн.

Протягом останнього десятиліття середня очікувана тривалість життя у чоловіків
скоротилася на 2,4,  у жінок –  на 0,9  року.  Різниця в тривалості життя в Україні і в країнах
Західної Європи становить для чоловічого населення 12,8, жіночого – 7,8 року. У структурі
захворюваності переважають хронічні неінфекційні хвороби (серцево-судинні захворювання,
злоякісні новоутворення, психічні та ендокринні розлади, алергічні прояви), які
характеризуються негативною динамікою. Поширеність серцево-судинної патології
збільшилася за останнє десятиліття в 1,9 рази, онкологічної патології – на 18, бронхіальної
астми – на 35,2, цукрового діабету – на 10,1 відсотка. Сьогодні в Україні кожен п’ятий
житель хворіє на артеріальну гіпертензію.
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Як зазначається в Цільовій комплексній програмі “Фізичне виховання – здоров’я
нації”, в Україні склалася критична ситуація зі станом здоров’я населення, а особливо дітей і
підлітків. Встановлено, що у вищих закладах освіти кількість підготовчих та спеціальних
медичних груп зростає від 5,36 % на першому курсі до 14, 46 % на четвертому курсі.
Відповідно спостерігається зменшення кількості основних груп: з 84,0 % до 70,2 %.

Таким чином,  виникло протиріччя між станом здоров’я і ефективністю фізичного
виховання студентської молоді. Для вирішення цього протиріччя проводиться досить багато
різноманітних досліджень. Зокрема, пропонується вдосконалити управлінські засади
фізичного виховання, підвищити гуманітарну спрямованість фізичного виховання,
враховувати індивідуальні особливості молоді, поліпшити програмно-нормативне
забезпечення, збільшити рухову активність студентів, формувати здоровий спосіб життя,
посилити професійно-прикладну фізичну підготовку, комп’ютеризувати навчальний процес.

Незважаючи на такий широкий спектр досліджень, науковці єдині в тому, що для
поліпшення фізичного стану студентів необхідно залучити студентів до систематичного
виконання фізичних вправ. Водночас, залучити студентів до занять фізичними вправами
можливо лише за рахунок підвищення їх інтересу до цієї діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У “Педагогічній енциклопедії” інтерес
визначається як активна пізнавальна спрямованість людини на той чи інший предмет або
явище дійсності, що пов'язана, як правило, з позитивним емоційно забарвленим ставленням
до пізнання об'єкта або до опанування тієї чи іншої діяльності. Інтерес відіграє першорядну
роль у здійсненні будь-якої діяльності людини: він є одним з найістотніших стимулів до
надбання знань, розширення кругозору, підвищує пізнавальну активність людини, викликає
прагнення активно працювати в конкретній галузі, є одним із важливих чинників справді
творчого ставлення до праці.

Розкриваючи сутність інтересу, дослідники наводять найрізноманітніші його
визначення, зокрема: інтерес – це вибіркова спрямованість людини, її уваги, думок,
помислів; виявлення розумової й емоційної активності; активатор різноманітних почуттів,
активне пізнавальне, емоційно-пізнавальне ставлення людини до навколишнього світу.
Більшість авторів [1; 5] наголошує на тому, що інтерес містить у собі емоційний компонент,
який виявляється у вибірковому позитивному ставленні особистості до об'єктів
навколишньої дійсності, а також у потребі до пізнання й практичної діяльності. Як правило,
інтерес зумовлюється потребами.  В свою чергу,  роль останніх зростає в міру того,  як
підсилюється їх зв'язок із назрілими потребами суспільного розвитку. “Порівняно з
потребами, інтереси виступають у ролі безпосередньої причини масових дій”. Поява будь-
якої потреби слугує доказом того, що речі набули для людини ваги “стимулу, який спонукає
до дії”, стали акумулятором її вчинків і помислів.

Інтерес породжує особливо сильну і відносно тривалу спрямованість уваги людини на
задоволення своїх потреб незалежно від того, чи це матеріальні потреби в діяльності, у
спілкуванні з іншими людьми,  чи духовні потреби,  тобто інтереси виступають як
усвідомлена необхідність реалізації потреб, що породжує стимул до активної діяльності,
спрямованої на задоволення потреб.

Закономірності та взаємозв’язки рухової активності та інтересу вивчали А.І.Драчук
[3], Є.О.Котов [5]. Окремі аспекти формування інтересу до виконання фізичних вправ подані
в дослідженнях О.В.Дрозд [4], О.О.Малімона [6].

Не знижуючи достатньо високої цінності цих чи інших наукових досліджень,
потрібно зазначити, що в них практично не розроблено технологію формування інтересу
студентів до занять фізичними вправами, що обумовило актуальність нашого дослідження.

Таким чином, велике значення занять фізичними вправами для збереження і
зміцнення здоров’я студентів, поліпшення рівня їхньої фізичної підготовленості та
недостатність досліджень щодо підвищення інтересу до виконання фізичних вправ
відповідно до антропометричних показників обумовлюють актуальність теми наукового
дослідження.
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Мета дослідження полягає у визначенні рівня інтересу студентів вищих закладів
освіти до фізичного виховання і спорту.

Методи та організація дослідження. У дослідженні використовувалися такі методи
дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, анкетування,
педагогічні спостереження, методи математичної статистики. Дослідження проводилося на
базі Волинського державного університету імені Лесі Українки та Переяслав-Хмельницького
державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

Результати дослідження та їх обговорення.
Результати анкетування свідчать, що рівень інтересу до фізичної культури у студентів

вищих закладів освіти невисокий (табл. 1).
Результати,  подані в таблиці,  показують,  що лише 8,5  –  22,6  %  студентів мають

високий рівень інтересу до фізичної культури. Найчисельніша група молоді має середній або
вище середнього інтерес до фізичного виховання і спорту.

Рівень інтересу до фізичної культури у жінок загалом нижчий, ніж у чоловіків.
Наприклад, 23,7 % студентів-чоловіків першого курсу мають  високий інтерес до фізичного
виховання, 18,1 % – вище середнього, 30,1 % – середній, 16,2 % – нижче середнього, 6,0 % –
низький. У студенток ці показники нижчі.

Таблиця 1
Рівень інтересу студентів до фізичної культури, %

Курс навчанняРівень інтересу Стать 1 2 3 4
Ч 22,6 22,0 15,3 12,0Високий Ж 17,5 18,2 12,3 8,5
Ч 18,1 21,9 21,2 30,5Вище середнього Ж 22,4 24,3 21,5 21,1
Ч 30,1 29,5 31,2 26,8Середній Ж 29,5 18,9 25,3 17,2
Ч 16,2 15,0 16,6 14,9Нижче середнього Ж 19,7 20,4 19,0 25,4
Ч 6,0 5,5 8,1 8,3Низький Ж 4,2 10,7 9,1 14,8
Ч 3,1 3,0 4,1 3,9Інтерес відсутній Ж 3,8 4,4 7,2 5,1
Ч 2,5 2,8 3,1 3,2Ставлення негативне Ж 2,56 2,7 5,2 6,4

Необхідно зазначити, що у значної частини молоді інтерес до фізичної культури
відсутній, або сформувалося навіть негативне до неї ставлення. Аналіз результатів
дослідження свідчить, що з віком рівень інтересу студентів до фізичної культури знижується.
Зокрема, “високий” рівень інтересу до фізичної культури за період навчання у вищому
закладі освіти знизився у чоловіків на 11,6  %,  у жінок –  на 7,8  %.  В свою чергу “низький”
рівень інтересу до фізичного виховання зріс у чоловіків на 2,3  %,  у жінок –  на 10,5  %.
Занепокоєння викликає той факт, що зросла кількість студенток (на 3,9 %) з негативним
ставленням до фізичної культури.

Важливо зазначити, що інтерес до фізичного виховання і спорту загалом ще не
визначає поведінку студента. Тому необхідно виявити інтерес у конкретній діяльності,
зокрема на заняттях фізичними вправами.

Результати анкетування свідчать, що значна частина молоді відвідують обов’язкові
заняття фізичними вправами без бажання (9,1  –  27,0  %).  У чоловіків цей показник на 2,0  –
4,1% нижчий, ніж у жінок.
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Рівень інтересу студентів до фізичної культури переважно обумовлюється станом
фізичного виховання в школах, де вони навчалися. Лише 12,2  – 14,5 % респондентів раніше
займалися у спортивних секціях. Вибір видів рухової активності, як правило, обмежувався
умовами і можливостями шкіл, розвитком спортивної бази. Найчастіше респонденти
займалися спортивними іграми, легкою атлетикою, плаванням, боротьбою та спортивними
танцями. Відсоток студентів, які хотіли б займатися у спортивних секціях під час навчання у
вищому закладі освіти складає 59,3 – 71,4 %, що створює передумови для ефективної
навчально-виховної діяльності.

Висновки: Рівень інтересу студентів до фізичного виховання і спорту невисокий.
Лише 41 – 42 % чоловіків і 30 – 39 % жінок мають вище середнього та високий рівні інтересу
до фізичної культури.  У 5  –  7  %  чоловіків і 6  –  11  %  жінок інтерес до тіловиховання
відсутній або сформувалось до нього негативне ставлення. У процесі навчання у вищому
закладі освіти спостерігається тенденція до зниження інтересу студентів до фізичного
виховання і спорту.
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Mykola Danylko, Viktor Katkov
LEVEL OF INTEREST OF THE STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL

ESTABLISHMENTS TO PHYSICAL TRAINING AND SPORT
Grigory Skovoroda Pereyaslav –Khmelnytsky state pedagogical University,

Pereyaslav-Khmelnytsky
  Level of interest of the students of higher educational establishments to physical training

and sport is low. While studying the tendency is observed that the interest of youth to physical
training becomes lower.

Демчук С.П.

ЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ ІНТЕГРАЦІЇ ТА
РЕАБІЛІТАЦІЇ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

Рівненський державний гуманітарний університет

Питання соціальної інтеґрації та реабілітації неповносправних – це комплексна
багатопланова проблема, що має різні аспекти: соціально-економічний, правовий, медичний,
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фізичний, психологічний, професійний. Реабілітація, на думку ряду спеціалістів [4; 5; 7 та
ін.], включає три основні моменти: професійну адаптацію в процесі лікування (адаптація),
залучення до праці хворих з частковою втратою професійних навиків (реадаптація) і
повернення до суспільної праці інвалідів з повною втратою професійних навиків
(перекваліфікація).

Актуальність нашого дослідження зумовлена наявністю суперечності між
об’єктивною необхідністю фізичної та психологічної адаптації неповносправних школярів із
церебральним паралічем у соціально-побутовій сфері та відсутністю систематизованих
дієвих методів забезпечення цього процесу, що робить необхідним створення комплексної
програми фізкультурно-оздоровчих заходів.

У теоретичному плані вирішення цієї проблеми базоване перш за все на принципах
гуманістичної педагогіки та психології. Найважливішими з цих принципів були:
® принцип діяльнісного підходу до розвитку особистості;
® визнання особистості кожної людини як вищої соціальної цінності;
® перетворення учня з об’єкту соціально-педагогічного впливу вчителя у суб’єкт творчої

діяльності на основі розвитку внутрішніх мотивів до самовдосконалення і
самовизначення;

® демократизація у ставленні викладача до учнів;
® індивідуалізація в роботі на основі отримання і врахування достовірної інформації про

стан здоров’я людини, рівень її фізичної підготовленості, особистісні психологічні
характеристики і т.д.;

® організація індивідуального навчання у груповій формі;
® здійснення активного соціального навчання з метою педагогічної корекції.

При проведенні нашого дослідження ми спиралися на розуміння змісту соціальної
інтеграції та реабілітації,  а також враховували фізичні та психічні особливості школярів із
церебральним паралічем (ЦП). Для ефективного практичного застосування розроблених
програм у лікувальних і соціально-педагогічних цілях необхідне здійснення комплексного
наукового аналізу впливу дозованих фізичних навантажень на фізичну і психічну сферу
інвалідів з використанням таких методів, які дозволять отримати вірогідну інформацію про
реальні результати цього впливу.

Метою нашого дослідження було розроблення науково обґрунтованої комплексної
програми соціальної інтеграції та реабілітації школярів із ЦП у суспільному житті
традиційними та нетрадиційними засобами фізичного виховання й перевірити в
експериментальних умовах її ефективність.

Об’єктом дослідження стала психофізична реабілітація школярів із ЦП.
Предметом дослідження був зміст фізичного виховання в соціальній інтеграції та

реабілітації школярів із ЦП.
Основними завданнями дослідження було:

1. Вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду соціальної інтеграції та реабілітації
школярів із ЦП;

2. визначення особливостей психофізичного стану школярів 15-16 років із ЦП;
3. обґрунтування можливостей здійснення оздоровчого та соціально-педагогічного впливу

засобами фізичного виховання на психофізичний стан школярів з ЦП;
4. дослідження ефективності впливу розробленої програми на фізичний і психологічний

стан школярів із ЦП, а також визначення її оздоровчого, реабілітаційного та
інтеграційного ефекту.

Теоретичну і методологічну основу дослідження склали принципи системного,
особистісного та діяльнісного підходу. Вихідною основою теоретичного аналізу проблем
фізичного виховання в соціальній інтеґрації та реабілітації школярів 15-16 років з ЦП стали
дослідження К.А. Семенової [8], С.А. Бортфельда [3], Н.В. Ганзіної [4] та інших.
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Для вирішення поставлених у дослідженні завдань нами були використані такі
методи: для визначення стратегії, об’єкту, предмету, мети дослідження, формування завдань
і підбору ефективних методів дослідження ми використали групу соціологічних методів
(теоретичний аналіз літературних джерел з проблем реабілітації дітей із ЦП, анкетування,
бесіда); для визначення вихідних даних фізичного стану неповносправних, їх реакції на
фізичне навантаження та динаміки показників фізичного розвитку в результаті застосування
авторської методики використано групу педагогічних методів (педагогічне спостереження,
педагогічний експеримент), методи контрольних випробовувань (тестування) та медико-
біологічні методи дослідження; для дослідження психічного стану неповносправних
школярів 15-16 років використано психодіагностичні методи: методику самооцінки САН,
методики визначення рівня тривожності, рівня суб’єктивного відчуття самотності, виявлення
ставлення неповносправних до людей, до себе і до життя взагалі; для дослідження
пізнавальних процесів використано методики оцінки концентрації та стійкості уваги,
стійкості уваги та динаміки розумової працездатності, рівня уваги і самоконтролю, рівня
розвитку інтелекту та короткострокової образної пам’яті; для виявлення рухових
можливостей неповносправних школярів визначався обсяг рухової активності та рівень
розвитку рухової функції в режимі їх перебування у спеціальній школі-інтернаті;  для
об’єктивної оцінки отриманих результатів ми використовували інструментальні методики
(спірометрія, динамометрія, тонометрія, гоніометрія) і методи математичної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів полягала в тому, що уперше розроблено
комплексну (психолого-педагогічної, фізичної та фізіотерапевтичної дії) програму соціальної
інтеграції та реабілітації неповноправних школярів 15-16 років із ЦП засобами фізичного
виховання; обґрунтовано можливість ефективного використання засобів фізичного
виховання в системі комплексного застосування реабілітаційних заходів для оздоровлення
школярів 15-16 років з ЦП і здійснення соціально-педагогічного впливу на них; виявлено
ефективні методи й тести, які дозволяють визначити ступінь впливу розробленої програми на
фізичний і психічний стан неповносправних, а також встановити її оздоровчий,
реабілітаційний та інтеграційний ефект.

Практичне значення роботи полягало в розробці комплексної програми соціальної
інтеграції та реабілітації школярів із ЦП. Обґрунтованість і вірогідність результатів
дослідження забезпечено: використанням значного обсягу матеріалів для теоретичного
вивчення проблем соціальної інтеграції та реабілітації школярів із ЦП; комплексним
використанням сучасних методик, які гарантують вірогідність та валідність результатів
дослідження при проведенні обстеження; застосуванням статистичних методів обробки
отриманих емпіричних даних; поєднанням кількісної та якісної інтерпретації одержаних
результатів аналізу, що дозволило сформулювати узагальнені висновки.

Аналіз літератури [1; 2; 4; 7] показав, що психологічний, соціальний і фізичний
аспекти реабілітації нерозривно взаємопов’язані. Складність соціальної адаптації інвалідів із
церебральним паралічем у переважній більшості випадків зумовлена відсутністю
цілеспрямовано організованих форм вирішення проблеми [3; 6]. Психологічний аспект
інтеграції інвалідів у суспільстві не обмежується взаємодією інвалідів зі здоровою частиною
населення. Не менш важливе значення має й те, як самі неповносправні сприймають життєву
ситуацію – себе, свої взаємини з оточуючими, нарешті, свою роль у суспільстві.
Ефективність заходів, спрямованих на адаптацію неповносправних, багаторазово зростає за
умови комплексного поєднання реабілітаційних заходів, спільних зусиль різних фахівців, у
тому числі й у сфері фізичної культури і спорту (Є.М. Мастюкова, 1991; Є.Г. Мільнер, 1991;
Н.В. Ганзіна, 1997).

Для вивчення вітчизняного й зарубіжного досвіду соціальної інтеграції та реабілітації
школярів із церебральним паралічем було здійснено теоретичний аналіз літературних
джерел; для вирішення поставлених завдань дослідження було задіяна група педагогічних
методів; з метою вивчення психологічних характеристик особистості неповносправних
використано 6 опитувальників, які містили загалом 196 питань; для визначення рівня
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розвитку пізнавальних процесів неповносправних використано комплекс психо-
діагностичних методик; для визначення рівня фізичного розвитку та функціонального стану
обстежуваних застосовано групу медико-біологічних та інструментальних методів
діагностики; встановлено обсяг рухової активності за методикою О.С. Куца (1993); для
обробки отриманих даних та перевірки вірогідності зареєстрованих змін у досліджуваних
показниках фізичного і психічного стану неповносправних під впливом експериментальної
програми використовувалися методи математичної статистики. Аналіз літературних джерел з
поставленої проблеми дозволив обґрунтувати мету, гіпотезу й основні завдання дослідження,
розробити методологічний апарат і схему експериментальної роботи.

Метою експерименту був збір інформації про рівень фізичного розвитку,  рухову
активність та функціональні можливості опорно-рухового апарату неповносправних. На
підставі отриманих даних та результатів математико-статистичної обробки первинних
матеріалів було розроблено комплексну програму соціальної інтеграції та реабілітації
неповносправних школярів 15-16 років із церебральним паралічем, у тому числі й корекції
основних життєво необхідних рухових функцій. Апробацію розробленої програми було
здійснено під час експерименту.

Педагогічний експеримент проводився на базі Костопільської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату для дітей з наслідками поліомієліту та дитячого
церебрального паралічу. На цьому етапі були задіяні 19 неповносправних школярів із
церебральним паралічем віком 15-16 років, з них 7 дівчат і 12 хлопців.

У процесі дослідження було обґрунтовано загальні положення методики дослідження
психологічних аспектів реабілітації; виявлено основні психологічні властивості особистості
та рівень розвитку пізнавальних процесів неповносправних; охарактеризовано показники
фізичного розвитку та визначено функціональні можливості школярів 15-16 років із
церебральним паралічем; встановлено обсяг рухової активності та особливості розвитку
рухової функції неповносправних школярів.

Узагальнення результатів психодіагностики стану особистості неповносправних
показало, що у переважної більшості школярів оцінка самопочуття дещо завищена, а
самооцінка активності – занижена. Разом з тим відзначена завищена самооцінка настрою як у
хлопців,  так і в дівчат.  Аналіз показників реактивної та особистісної тривожності виявив
середній рівень тривожності у неповносправних школярів. Отримані результати дослідження
рівня тривожності залежно від стану здоров’я та рис характеру засвідчили про середній
рівень тривожності з тенденцією до високого. Щодо показників зосередженості, стійкості та
концентрації уваги (швидкості перегляду знаків, коефіцієнтів ефективності та
продуктивності роботи), то істотних відмінностей між хлопцями і дівчатами нами виявлено
не було, але порівняно з показниками здорових однолітків вони значно нижчі (Р < 0,01).
Аналіз результатів дослідження рівня уваги і самоконтролю неповносправних школярів
охарактеризував їхній рівень уваги як низький.

Діагностика рівня розвитку інтелекту неповносправних показала, що у хлопців
результативність виконання завдання складає 3,4 ± 0,17 бала,  у дівчат – 4,2 ± 0,36 бала, що
відповідає середньому рівню розвитку інтелекту. За шкалою оцінки короткострокової
образної пам’яті хлопці набрали 3  бали,  дівчата –  4,  що дозволило зарахувати їх до групи
школярів з низьким рівнем розвитку образної пам’яті. Дослідження суб’єктивного відчуття
самотності виявило, що оцінка відчуття самотності у неповносправних знаходиться на
середньому рівні.

Проаналізувавши ставлення неповносправних школярів до себе, до людей і до життя
взагалі,  ми зробили висновок про те,  що якісна оцінка за такими шкалами,  як мета життя,
ставлення до майбутнього,  до матері,  до сім’ї і до себе у них позитивна і сягає 3,58  бала.
Більш негативне ставлення неповносправних до вчителів, до друзів, до батька (-1,3 – 2 бали);
вони перебувають у стані постійного страху перед оточуючими і переживають почуття
власної провини, що знайшло своє вираження в оцінці за даними шкалами від -3,71 до -0,08
бала.
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За вихідними результатами дослідження фізичного стану неповносправних школярів
15-16 років ми констатували, що ця категорія дітей за основними показниками фізичного
розвитку відстає від своїх більш здорових ровесників. Зріст неповносправних знаходиться в
межах 145,5-166 см у хлопців і 143,5-158 см у дівчат, що значно нижче від загально
визначених стандартів. Вага тіла як у хлопців, так і у дівчат також зменшена порівняно з
відповідними показниками здорових однолітків (44,1-54,5 кг у хлопців, 47,6-53,9 кг у дівчат).

Аналіз рухової активності неповносправних школярів 15-16 років виявив украй
низький обсяг загальної рухової активності та фізкультурно-оздоровчої рухової активності.
Загальна рухова активність дівчат більш обмежена порівняно з хлопцями, хоча різниця між
показниками статистично невірогідна (P > 0,05).

Характеризуючи розвиток рухової функції, можна зазначити, що дівчата мають
незначну перевагу над хлопцями за визначеними показниками рухової функції (Р > 0,05), що
пояснюється швидшими темпами розвитку жіночого організму в пубертатному періоді й
індивідуальними руховими можливостями, які у дівчат зумовлені легшим ступенем та
формою ураження рухової функції.

На основі отриманих результатів дослідження нами було розроблено комплексну
програму фізкультурно-оздоровчих заходів з урахуванням виявлених морфофункціональних
і психологічних особливостей школярів із церебральним паралічем, яка передбачала: 1)
комплекс фізіотерапевтичних процедур; 2) лікувальний масаж; 3) загартувальні процедури;
4) вправи лікувальної фізкультури; 5) індивідуальні заняття на тренажерах і з корекційними
м’ячами; 6) ігрові фізкультурні заняття з елементами логоритміки.

Крім того, ми модифікували реабілітаційний курс, який проводиться в Костопільській
спеціальній школі-інтернаті, введенням комплексу додаткових реабілітаційно-рекреаційних
заходів, що включали: спеціальні фізичні вправи цілеспрямованого впливу; українські
народні рухливі ігри;  нетрадиційні засоби фізичного виховання за системою К.  Ніши та Р.
Хілтмана; дихальну гімнастику за методикою К. Ніши та Б.С. Толкачова.

Загальними й обов’язковими принципами для всіх занять фізичними вправами були:
регулярність, систематичність і безперервність застосування фізичних вправ; сувора
індивідуалізація вправ – застосування їх відповідно до стадії захворювання, її важкості, віку і
психічного розвитку осіб з обмеженими можливостями; поступове, суворо дозоване фізичне
навантаження.

Застосування фізкультурно-оздоровчих заходів передбачало вирішення таких
основних завдань: 1) здійснити оздоровчий вплив на організм школярів; 2) сприяти
відновленню втрачених рухових можливостей і розвитку компенсаторних рухових навичок;
3) протидіяти утворенню контрактур; 4) сприяти нормалізації тонусу м’язів; 5) покращити
координацію рухів; 6) стимулювати розвиток мовлення та розширення кругозору; 7) сприяти
соціальній інтеграції та адаптації школярів із церебральним паралічем.

При допустимому фізичному навантаженні пульс не перевищував 120-130 уд./хв, а в
окремих випадках, залежно від самопочуття та психофізіологічного стану конкретного
обстежуваного, досягав 140-150 уд./хв.

Повторна діагностика на завершальному етапі педагогічного експерименту засвідчила
значні зрушення за всіма показниками психічного стану неповносправних школярів із
церебральним паралічем, і в першу чергу стабілізацію оцінки самопочуття, активності та
настрою:  у переважної більшості школярів середній бал самопочуття наблизився до норми
(5,4 бала).  Щодо показника активності,  то на кінець основного педагогічного експерименту
він також значно наблизився до норми (5,0 балів). Самооцінка настрою у неповносправних
стала більш адекватною (Р > 0,05; Р < 0,001).

Результати повторної діагностики виявили значні позитивні зміни рівня реактивної
тривожності: у переважної більшості неповносправних показники із середнього рівня
знизилися до низького, що можна розцінювати як підвищення стресостійкості (P < 0,001).
Під впливом експериментальної програми також відбулися позитивні зміни в розвитку уваги.
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За період основного педагогічного експерименту в показниках уваги відбулися значні
позитивні зміни (Р > 0,05; Р < 0,001).

Як результат впливу авторської програми відзначається зменшення у
неповносправних рівня суб’єктивного відчуття самотності. Оцінки за цим показником за
термін основного педагогічного експерименту значно знизилися: у хлопців з 36,3 ± 0,45 до
17,9 ± 1,88 %; у дівчат – з 23,8 ± 1,36 до 18,2 ± 2,23 %.

Цікаву динаміку виявлено у змінах профілю особистості школярів із церебральним
паралічем (рис.  1).  В оцінці поставленої мети середній бал зріс від 2,6  до 3,85  бала;
позитивно змінилося ставлення до майбутнього,  до матері,  до сім’ї –  середній бал зріс до
3,66 бала; негативне ставлення до вчителів також змінилося на позитивне: його оцінка зросла
від -1 до 3,6 бала. Відбулася позитивна переоцінка й інших сфер життя: за шкалою ставлення
до друзів, до батька і до свого минулого показники зросли від -1,33 до 3,0 бала; до себе – від
-2,3 до 2,25 бала. У дівчат, як і у хлопців, стан постійного страху та побоювання під час
спілкування з оточуючими змінився впевненістю в собі: оцінки за даною шкалою зросли від -
2,91 до 3,14 бала. Неповносправним школярам також вдалося перебороти відчуття провини:
середній бал за цим показником зріс з -3,71 до 3,08 бала. Для всіх показників Р < 0,001.

Висновок. Розроблена комплексна програма фізкультурно-оздоровчих заходів,
спрямована на забезпечення ефективності соціальної інтеграції та реабілітації
неповносправних школярів із церебральним паралічем, значною мірою спричинила
позитивний вплив на розвиток психофізичних якостей підлітків з обмеженими
можливостями.
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Рис. 1. Профіль особистості неповносправних школярів після проведення
основного педагогічного експерименту
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СТАВЛЕННЯ ГІМНАЗИСТІВ І УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ (СЕРЕДНІ
ТА СТАРШІ КЛАСИ) ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ

Волинський державний університет імені Лесі Українки,
Інститут фізичної культури та здоров’я

Актуальність теми. Реформування освіти супроводжується появою навчальних
закладів інноваційного типу (гімназій,  ліцеїв,  коледжів),  характерною рисою яких є
збільшення обсягу й ускладнення знань, інтенсифікація навчання. Широкий розмах набуває
використання нових технологій в освіті.  Прогресивне значення змін,  що відбуваються в
сфері освіти, є цілком очевидним, однак безперечним наслідком цих процесів є подальше
зниження рівня здоров'я школярів [1; 2; 7; 8].

Специфіка фізичного виховання полягає в тому, що усвідомлена інформація стає
мотивованим спонуканням до виконання фізичних вправ, використання природних чинників
і формування такого способу життя, який сприятиме досягненню особистих і суспільних
цілей. Критерієм ефективності цього процесу повинен бути рівень здоров’я дітей і підлітків,
рівень фізичної працездатності і соціальної дієздатності [5].

За останні роки було багато досліджень, присвячених з’ясуванню питання відношення
до процесу фізичного виховання учнів та студентів різних типів навчальних закладів [3; 4; 5;
6 та ін]. Особливий інтерес становить питання ставлення до фізичного виховання учнів
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сучасних гімназій, для яких є характерними надмірні навчальні навантаження, недостатня
рухова активність, порушення в навчальному процесі і режимі дня.

Метою, яка вирішувалась у даному розділі, було вивчення ставлення до занять
фізичними вправами гімназистів при різній організації уроків фізичної культури і учнів
загальноосвітньої школи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась у
складі держбюджетної теми: „Оптимізація фізкультурно-оздоровчої роботи у навчальних
закладах на основі диференційованого підходу з урахуванням темпів біологічного і
морфофункціонального розвитку”, номер державної реєстрації 0103U000659.

Методи та організація дослідження. Нами було проведено комплексне педагогічне
опитування шляхом роздаткового анкетування 1219 осіб, учнів 5—11-х класів. Опитано
учнів школи № 20  м.  Луцька (243  хлопців і 232  дівчат),  що навчаються по звичайній
програмі, та гімназистів (169 хлопців і 182 дівчат) при традиційній гімназії № 4 (2 уроки на
тиждень) організації уроків фізичного виховання а також (257 хлопців і 136 дівчат) при
експериментальному режимі навчання (гімназія № 21). Останній передбачав організацію
занять у вигляді пар (спарених подвійних уроків по аналогії з вузівськими),  при цьому в
учнів було лише одне двохгодинне заняття на тиждень з фізичного виховання. Крім того, у
гімназії № 21 навчання проводили за технологією особистісно зорієнтованого підходу.

В плані вирішення поставлених завдань нас цікавило відношення до уроку фізичного
виховання, ставлення до фізичних вправ і занять спортом, загальна обізнаність в області
фізичної культури. Були використані ряд питань які апробовані у сфері фізичного виховання
і широко використовуються рядом фахівців [3; 5; 6 та ін].

Результати досліджень та їх обговорення.
На запитання: «Чи подобаються вам уроки фізичного виховання?» відповіли «з

великим бажанням йду на уроки фізичного виховання» 72,43% хл. і 76,95% дч. 20 шк.,
81,62% хл. і 48,93% дч. 4 гімназії, 84,82% хл. і 80,88% дч. 21 гімназії. Звертає на себе увагу
той факт, що дівчата 21 гімназії йдуть на уроки фізичного виховання з більшим бажанням
ніж дівчата 4 гімназії (80,88% і 48,93), тому що в 21 гімназії реалізується особистісно-
зорієнтований підхід до уроків фізичного виховання. Слід зауважити що близько 20%
школярів, а у гімназії № 4 більше половини дівчат не відчувають стійкого інтересу до уроків
фізкультури.

Таблиця 1
Відношення школярів до уроку фізичного виховання

Загальноосвітня
школа 4 гімназія 21 гімназіяЧи подобаються вам уроки

фізкультури? Ч Ж Ч Ж Ч Ж
з великим бажанням йду на
уроки ф. в. 72,43 76,95 81,62 48,93 84,82 80,88

йду на уроки ф.  в.  без
особливого бажання 19,75 18,11 16,57 46,15 14,4 19,12

йду на уроки ф.  в.  без
бажання 7 3,79 1,7 4,95 2,7 2,9

Заняття фізичною культурою і спортом здійснюються під впливом певних стимулів,
спонукань, які виступають у ролі рушійних сил навчальної діяльності учнів. Такими
спонукальними силами є потреби, інтереси, переконання, ідеали, ціннісні орієнтації. Вони
утворюють мотиваційну сферу навчальної діяльності. Слід зауважити, що близько 20%
школярів, а у гімназії № 4 більше половини дівчат не відчувають стійкого інтересу до уроків
фізкультури.
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Таблиця 2
Відношення школярів до уроку фізичного виховання

Загальноосвітня
школа 4 гімназія 21 гімназіяОцініть ваш інтерес до уроку

фізичного виховання у школі Ч Ж Ч Ж Ч Ж
дуже високий 31,69 15,09 40,24 6,59 37,74 28,68
високий 27,16 21,55 29,59 31,32 40,08 44,85
середній 33,33 48,71 24,26 47,80 19,46 22,06
низький 5,35 6,90 1,78 7,14 2,33 2,94
дуже низький 0,00 1,72 0,59 0,55 0,39 0,74
інтерес відсутній 1,23 4,74 2,37 3,30 0,78 0,74
відношусь негативно 0,41 0,43 1,18 2,75 0,00 0,00
дуже негативно 0,41 0,86 0,00 0,55 0,00 0,00

          Результати анкетування засвідчили, що інтерес підлітків до фізичного виховання і
спорту високий і дуже високий у 58,85% у хл і 36,64% у дч. 20шк., 69,83% хл. і 37,91% дч. 4
гімназії, 77,82% хл. і 73,53% дч. 21 гімн. (табл.2). інші вважають свій інтерес як середній,
низький, дуже низький, відсутній та негативний і дуже негативний. Цікаво, що відносяться
негативно і дуже негативно до уроку фізичного виховання 0,82% у хл і 1,29% у дч. 20шк.,
1,18% хл. і 3,3% дч. 4 гімназії, і таких не було у 21 гімназії.

Таблиця 3
Мета відвідування уроків фізичного виховання

Загальноосвітня
школа 4 гімназія 21 гімназіяЗ якою метою ви ідете на

уроки фізичного виховання Ч Ж Ч Ж Ч Ж
прагнення отримати добрі
оцінки 40,33 26,29 20,71 25,82 25,68 22,79

прагнення уникнути
неприємностей у зв’язку з
пропусками занять

8,64 19,98 12,43 21,98 7,39 8,09

звичка до сумлінного
виконання обов’язків 9,47 12,07 10,06 12,09 14,01 13,97

бажання підвищити свою ф.
підготовку 59,26 49,57 70,41 54,40 78,99 79,41

бажання мати гарну поставу 19,75 36,21 30,77 45,05 52,92 69,85
бажання поліпшити своє
здоров’я 37,45 41,81 43,79 48,90 58,75 61,76

бажання навчитись техніки
фізичних вправ 16,87 9,91 16,57 4,40 22,96 22,06

інтерес до особи вчителя 2,88 2,16 2,37 1,65 1,56 1,47
інші мотиви 1,23 0,86 2,41 1,10 0,39 0,74

Більшість школярів при відповіді на питання “З якою метою ви ідете на уроки
фізичного виховання” не обмежуються однією відповіддю (табл. 3). Перше місце як у
хлопців, так і у дівчат займає мотив підвищення своєї фізичної підготовки (59,26% у хл і
49,57% у дч. 20 шк., 70,41% хл. і 54,4% дч. 4 гімназії, 78,99% хл. і 79,41% дч. 21 гімн.). Слід
також звернути увагу на вищий мотив мати гарну поставу (19,75% хл. і 36,21% дч. 20 шк.,
30,77% хл. і 45,05% дч. 4 гімназії, 52,92% хл. і 69,85% дч. 21 гімназії) та поліпшити своє
здоров’я (37,45% хл. і 41,81% дч. 20 шк., 43,79% хл. і 48,90% дч. 4 гімназії, 58,75% хл. і
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61,76% дч. 21 гімназії) у гімназистів. Загалом, гімназисти у порівнянні з школярами, частіше
вибирали мотивом відвідування уроку фізичної культури мотиви: бажання підвищити свою
фізичну підготовку, мати гарну поставу, та поліпшити своє здоров’я. І навпаки, мотиви
отримати добрі оцінки та уникнути неприємностей у зв’язку з пропусками занять у
гімназистів були обрані у меншій кількості випадків, як у школярів. Таким чином, можна
зробити висновок про більш свідоме ставлення до уроку фізичної культури у гімназистів.
Причому, в умовах особистісно зорієнтованого навчання (гімназія № 21), свідоме ставлення
до фізичного виховання було ще вищим. Слід зауважити, що загальний процент обраних
мотивів була найвищою у гімназії №21 (262,65 у хл. та 280,14 у дч.), а найнижчим він був у
ЗОШ №20 (195,88 у хл. та 198,86 у дч.), середнім процент обраних мотивів відвідування
уроку фізичного виховання був у гімназії №4 (209,52 у хл. та 215,39 у дч.). Звертає увагу
дещо вищий процент обраних відповідей у дівчаток у порівнянні з хлопчиками, причому в
усіх вивчених навчальних закладах.

Результати відповідей на питання «Як часто ти пропускаєш уроки фізкультури?» були
такими: практично не пропускають 81,89% хл. і 71,98% дч. шк. № 20; 73,37% хл. і 57,14% дч.
гімназії № 4%;учні 21 гімназії відповіли відповідно 78,99% і 75,00%. Що стосується дівчат,
то це цілком об’єктивно через фізіологічні особливості їхнього організму, відвідування
уроків фізкультури хлопцями пов’язане, очевидно, з їхнім інтересом і відношенням до цього
предмета. Слід зазначити, що дівчатка у 21 гімназії пропускають уроки набагато рідше, ніж
дівчатка інших шкіл, що пов’язано з високою мотивацією і особистісно-зорієнтованим
підходом до уроку фізичного виховання. На основі цієї та попередньої відповіді можна
констатувати про досить стійкий інтерес до уроку фізкультури. Отже, більшість школярів
свідомо відноситься до уроків фізкультури.

Таблиця 4
Пропуски уроків фізичного виховання

Загальноосвітня
школа 4 гімназія 21 гімназіяЯк часто ви пропускаєте уроки з ф

в?
Ч Ж Ч Ж Ч Ж

практично не пропускаю 81,89 71,98 73,37 57,14 78,99 75,00
пропускаю 3-4 р за семестр 14,81 20,69 13,61 28,57 16,73 18,38
пропускаю 5-10 р за семестр 2,47 4,74 7,10 8,79 2,33 3,68
пропускаю більше 10 р за семестр 1,23 2,59 5,33 5,49 1,56 2,94

Таблиця 5
Причини пропуску уроків фізичного виховання

Загальноосвітня
школа 4 гімназія 21 гімназіяЯкі причини пропуску занять

Ч Ж Ч Ж Ч Ж
хвороби 69,55 78,45 79,29 86,81 80,54 85,29
інші 6,17 5,17 4,97 5,52 1,18 0,00

Школярам, було поставлене питання: «Якими видами спорту ви б хотіли займатися на
уроках фізичного виховання?». Результати цього дослідження дозволяють з’ясувати
доцільність включення певних видів спорту в шкільну програму і формування фізкультурних
груп «за інтересами» як у навчальний, так і у позанавчальний час. Інтереси школярів до
видів спорту досить різноманітні.  Однак,  на І місці у хлопців футбол –  77,37%  у 20  ЗОШ,
72,19% у 4 гімназії, 59,14% у 21 гімназії. У дівчат на І місці плавання (51,29% у 20 ЗОШ,
63,19% у 4 гімназії, і 66,91% у 21 гімназії), волейбол (34,53% у 20 ЗОШ, 58,24% у 4 гімназії, і
53,68% у 21 гімназії), аеробіка, шейпінг, фітнес – 21,68% у 20 ЗОШ, 58,24% у 4 гімназії,
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44,12% у 21 гімназії. Боротьбою хотіли б займатися 13,99% хл. і 0,84% дч. 20 шк., 18,93% хл.
і 2,75% дч. 4 гімназії і 13,23% хл. і 4,41% дч. 21 гімназії. Легкою атлетикою хотіли б
займатися 9,05%, 13,61%, 29,96% хлопців відповідно і 3,37%, 11,54%, 28,68% дівчат,
плаванням − 47,74%, 46,15%, 61,48% хлопців відповідно і 25,05%, 63,19%, 66,91% дівчат.
Чільне місце у дівчат займає аеробіка, шейпінг і фітнес (44,4% - 20 шк., 58,24% - 4 гімназія,
44,12% - 21 гімназія). Цікаво що загальний процент вибраних відповідей 246,49% у хл і
238,79% у дч. 20 шк., 273,6% хл. і 271,98% дч. 4 гімназії, 329,97% хл. і 338,25% дч. 21
гімназії, вказує, що школярі, як правило, обирають декілька видів спорту для занять.
Гімназисти 4 гімназії бажають вправлятись у більшій кількості видів спорту, ніж школярі
ЗОШ, а гімназисти 21 гімназії обрали ще більше видів спорту.

Таблиця 6
Рейтинги видів спорту

Загальноосвітня
школа 4 гімназія 21 гімназіяЯким видами спорту ви б

хотіли займатися на уроках
фізичного виховання Ч Ж Ч Ж Ч Ж
Футбол 77,37 10,34 72,19 14,29 59,14 34,56
Баскетбол 37,04 17,24 50,30 10,44 24,12 13,24
Волейбол 21,40 70,69 27,81 58,24 44,36 53,68
Рухливі ігри 11,93 12,07 6,51 17,03 23,35 36,03
Легка атлетика 9,05 6,90 13,61 11,54 29,96 28,68
Атлетична гімнастика 11,1 7,76 13,61 12,09 10,51 10,29
Кросова підготовка 8,64 3,45 12,65 6,59 19,46 16,18
Аеробіка 0,41 44,40 1,78 58,24 24,90 44,12
Гімнастика 7,82 12,93 10,06 17,58 19,46 30,15
Єдиноборства 13,99 1,72 18,93 2,75 13,23 4,41
Плавання 47,74 51,29 46,15 63,19 61,48 66,91
Загальний % обраних
відповідей 246,49 238,79 273,6 271,98 329,97 338,25

Для характеристики місця фізичної культури і спорту поза школою і виявлення
кількості тих, які систематично займаються певними формами фізичної культури, були
поставлені питання: «Чи займаєшся ти фізичною культурою і спортом у секції?». Згідно
отриманих відповідей 30-50% школярів і гімназистів займаються у спортивних секціях, 47-
54% - займаються самостійно та від 7 до 26% не займаються. Хлопчики відвідують секції
частіше за дівчаток а процент тих хто не займаються найнижчий у гімназії 21.

Вивчення факторів, які впливають на формування мотивації школярів до заняття
фізичною культурою і спортом і причин, які перешкоджають реалізації бажання
систематично займатися фізичними вправами дозволяє зробити ряд висновків.

Таблиця 7
Крім уроків фізичними вправами ви займаєтесь

Загальноосвітня
школа 4 гімназія 21 гімназіяКрім уроків фізичними

вправами ви займаєтесь Ч Ж Ч Ж Ч Ж
в спортивних секціях 40,33 28,45 46,75 31,87 49,42 43,38
самостійно 52,26 47,84 49,70 54,40 52,14 52,94
не займаюсь 11,52 26,29 11,83 17,03 7,00 9,56
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Отже, організація навчального процесу в гімназистів не є оптимальною для
збереження і зміцнення здоров'я дітей. Не викликає сумніву, що досліджуваний контингент
вимагає посилення контролю за станом здоров'я, умовами й організацією навчальної
діяльності, а також активних заходів, націлених на їхнє поліпшення й оптимізацію.

Вивчення факторів, які впливають на формування мотивації школярів до заняття
фізичною культурою і спортом і причин, які перешкоджають реалізації бажання
систематично займатися фізичними вправами, дозволяє зробити ряд висновків.

Висновки.
1. Ставлення учнів середніх та старших класів до занять фізичними вправами

залежить від типу навчального закладу та особливостей організації у ньому навчального
процесу.

2. В умовах особистісно зорієнтованого навчання у гімназистів виявлено найвищий
рівень інтересу до уроку фізичного виховання, та рівень мотивації до занять. У класичній
гімназії та ще у більшій мірі у ЗОШ підлітки не відчувають стійкого інтересу до уроків
фізкультури та мають невисокий рівень мотивації до занять.

3. Дослідженнями виявлено структуру мотивів до занять фізичною культурою та
спортом хлопців та дівчат 11-17  років,  які навчаються у гімназіях та ЗОШ.  Гімназисти у
порівнянні з школярами, частіше обирають мотивом відвідування уроку фізичної культури
бажання підвищити свою фізичну підготовку,  мати гарну поставу,  та поліпшити своє
здоров’я. І навпаки, мотиви отримати добрі оцінки та уникнути неприємностей у зв’язку з
пропусками занять у гімназистів були обрані у меншій кількості випадків, як у школярів.
Причому, в умовах особистісно-зорієнтованого навчання (гімназія № 21), свідоме ставлення
до фізичного виховання було ще вищим.

3. Інтереси школярів до видів спорту досить різноманітні. Однак, на І місці у хлопців
футбол.  У дівчата віддають перевагу плаванню,  волейболу,  аеробіці.  Школярі,  як правило,
обирають декілька видів спорту для занять, гімназисти класичної гімназії бажають
вправлятись у більшій кількості видів спорту, ніж школярі ЗОШ, а гімназисти гімназії з
особистісно-зорієнтованим навчанням обрали ще більше видів спорту.

4. У спортивних секціях займаються 30-50% школярів і гімназистів, 47-54% -
займаються самостійно та від 7 до 26% не займаються. Хлопчики відвідують секції частіше
за дівчаток, а процент тих, хто не займаються, найнижчий у гімназії № 21.

Перспективи подальших досліджень. Проведені дослідження не вичерпують
проблему вивчення мотивації гімназистів та школярів до фізичного самовдосконалення, а
ставлять ряд запитань, які торкаються формування ставлення гімназистів до занять
фізичними вправами, починаючи з дитячого віку і закінчуючи старшими віковими групами
школярів.
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Іванюк І.Я.

РЕАБІЛІТАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА,  ОБ’ЄКТ ЇЇ ВИВЧЕННЯ
Луцький інститут розвитку людини Університету „ Україна”

Постановка проблеми. У проголошеній Генеральною асамблеєю Організації
Об’єднаних Націй Декларації прав дитини сказано, що дитина для повного і гармонійного
розвитку її особистості потребує любові і розуміння.  Вона повинна рости під опікою й
відповідальністю своїх батьків, в атмосфері любові і моральної та матеріальної
забезпеченості [1].

На жаль,  реформи українського суспільства кінця ХХ ст.  призвели до глибоких і не
завжди позитивних змін у життєдіяльності родини. Йдеться насамперед про її соціально-
педагогічні й демографічні основи, адже багато сімей, позбавлених належної державної
підтримки, не зуміли адаптуватися до нових реалій. Спостерігається різка диференціація
прибутків сімей, масове зубожіння, безробіття серед дорослих. Поглиблюється
дезорганізація родинного життя, зростає нестабільність шлюбу, руйнуються усталені
морально-етичні норми, традиції. Посилюються конфліктність взаємин між подружжям,
батьками і дітьми. Знижується народжуваність, послаблюється роль сім’ї в соціалізації дітей.
Невпинно зростають сирітство, безпритульність, педагогічна занедбаність, криміналізація,
алкоголізм і наркоманія серед дітей та підлітків.

Проблема „важких” дітей стояла надзвичайно гостро у 20-ті роки ХХ століття у
зв’язку з великою кількістю бездоглядних та безпритульних дітей.  В роботах та у реальній
практиці видатних педагогів і психологів П.Блонського, Л.Виготського, С.Шацького,
А.Макаренка, В.Сухомлинського ми знаходимо розуміння соціальної занедбаності як
крайніх форм бездоглядності та безпритульності.

На сьогодні у науковій літературі немає єдиного визначення щодо особистості, яка
має відхилення в діяльності, поведінці і спілкуванні. Поряд з поняттям „соціально
занедбаний” в літературі зустрічаються: „педагогічно занедбаний”, „соціально-педагогічно
занедбаний підліток”, „важкий підліток”, „важковиховуваний, „діти з відхиленням”,
„малоздібні”, „дефективні”, „діти з обмеженими можливостями” [2].

Багате на соціально-економічні й політичні події XX  ст.  стало історією,  залишивши
сучасникам можливість їх переосмислити й втілити в життя нові перспективні плани й
проекти. Збагатившись новими здобутками в парадигмах, концепціях і технологіях освіти й
виховання, зафіксованих чинним законодавством, вітчизняна педагогічна наука крокує в
нове тисячоліття. Діалектичні тенденції позначилися й на структурі науки про освіту й
виховання підростаючого покоління, що поповнилася такими галузями, як соціальна,
порівняльна та реабілітаційна педагогіка і андрагогіка. Наукові засади якої можна
спостерігати в роботах провідних науковців М.Вайзмана, О.Гонєєва, О.Горшкової,
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Н.Ліфінцевої, О.Овчарової, І.Підласого, М.Шакурової, Н.Ялпаєвої.
Постановка завдання. На сьогодні досить актуальним, на наш погляд, є проблема

реабілітаційної педагогіки, як напряму педагогічної науки, який передбачає комплексний
підхід до подолання відхилень у поведінці, розвитку і спілкуванні дітей, що виникли
внаслідок тимчасово порушених або втрачених здібностей. В результаті дослідження даної
проблеми необхідно охарактеризувати сутність реабілітаційної педагогіки, основного
об’єкту її дослідження, визначити систему методів і засобів педагогічної взаємодії, завдяки
яким можна відновити порушені або втрачені здібності дитини залучивши її до навчальної та
виховної діяльності.

Організація дослідження. Сутність реабілітаційної педагогіки передбачає
необхідність визначення об’єкту її дослідження. Об'єктом реабілітаційної педагогіки є діти:
хворобливі, соціально й педагогічно занедбані, із девіантною поведінкою. Можна виділити
кілька категорії малоздібних дітей, які потребують педагогічних реабілітаційних заходів:
діти з фізичними і психічними вадами, діти з відхиленнями у поведінці.

 Традиційна педагогіка, що орієнтувалася не на розвиток суб’єкта освіти, а на
досягнення ним певної системи знань, не забезпечувала гармонійне формування  і всебічний
розвиток малоздібної дитини. Освітні заклади або намагалися позбутися таких учнів, або
залишали на повторний рік навчання, що, як відомо, ніяких позитивних результатів не дало.
Серед причин малоздібності можна виділити: хворобу, перенесену в ранньому дитинстві
(ревматизм, рахіт, менінго-енцефаліт); відсутність достатнього материнського піклування в
перші два-три роки життя дитини; алкоголізм батьків; нездорові, конфліктні стосунки в сім’ї;
обмеженість, надзвичайну вбогість інтелектуального життя сім’ї; неповноцінність
емоційного життя сім'ї; невпинне зростання педагогічних вимог у школі.

В.О.Сухомлинський вивчаючи індивідуальні особливості молодших школярів,
встановив взаємозалежність і взаємовпливовість біологічного й соціального в структурі
особистості й довів вплив порушень у самопочутті на здатність до тривалого
інтелектуального напруження, якого вимагає від дитини навчальна діяльність [3]. Різного
роду нездужання й захворювання, будучи прихованими дитячою жвавістю й рухливістю,
проходять повз увагу дорослих непоміченими. Тому кожен учитель повинен ретельно
вивчати й розуміти внутрішні вікові фізіологічні й психічні зміни, що відбуваються в
організмі вихованця: „Від розуміння цього залежить дуже багато. Часто дитина починає
відставати в навчанні лише тому, що вона нездужає, сама не знаючи про це. Педагог не має
права не знати, що робиться з дитиною, чому вона нездорова, як стан здоров’я позначається
на її розумовому і моральному розвиткові” [4].

Деформація української сім’ї особливо позначилася на її виховній функції: родина
багато втратила зі своєї педагогічної системи виховання підростаючих поколінь,
катастрофічно збільшується кількість так званих проблемних сімей, де один чи обоє батьків
вживають алкоголь, наркотики, схильні до кримінальних дій, асоціальної, аморальної
поведінки,  жорстокості.  Саме з таких сімей виходять у світ десятки тисяч важких дітей та
підлітків, які з часом можуть стати серйозною проблемою для суспільства. У них немає
почуття батьківської домівки, психологічної захищеності в родині, бажання поділитися з
рідними своїми радощами або переживаннями, надії бути зрозумілими, пробаченими й
підтриманими у важку хвилину. Порушення психологічного контакту з дорослими, з
найближчими, найдорожчими людьми найгостріше переживають підлітки, які починають
усвідомлювати суперечності в житті дорослих: ”...Підлітковий вік - це надзвичайно
важливий період становлення громадянина, період, коли світ турбот, тривог, хвилювань,
трудів і сподівань Батьківщини входить у людське серце особливо бурхливо і яскраво. І від
того, що саме увійде в серце наших дітей у цей період, залежить, якими людьми стануть
вони...” [5].

Підлітковий вік - найважчий і складний зі всіх дитячих віків. Його ще називають
перехідним віком,  тому що протягом цього періоду відбувається своєрідний перехід від
дитинства до дорослості, від незрілості до зрілості, який пронизує всі сторони розвитку
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підлітка: анатомо-фізіологічна будова, інтелектуальний, етичний розвиток, а також
різноманітні види його діяльності.

В підлітковому віці серйозно змінюються умови життя і діяльності особистості, що, у
свою чергу, приводить до перебудови психіки, появи нових форм взаємодії між однолітками.
В підлітка міняється суспільний статус, позиція, положення в колективі, йому починають
висовувати більш серйозні вимоги збоку дорослих.

Очевидно,  що поведінка,  яка суперечить суспільним нормам,  є одним з виявів
соціальної дезадаптації. Кажучи про дитячо-підліткову дезадаптацію, необхідно уточнити
категорії дітей, які схильні до цього:

- діти шкільного віку, які не відвідують школу;
- діти-сироти;
- підлітки, що вживають наркотики і токсичні засоби;
- підлітки сексуально розбещеної поведінки;
- підлітки, що зробили протиправні дії.

Серед соціально занедбаних дітей та підлітків ми зустрічаємо різні соціальні групи та
психологічні типи, що визначаються соціально-психологічними причинами сімейного та
суспільного неблагополуччя, віковими особливостями дитини. На думку Т.Безсонової
соціальна занедбаність – це кризовий стан дитинства, що характеризується зовнішніми і
внутрішніми проявами. Зовнішні прояви дитячої кризи: це процес саморуйнування
особистості у дитячому та підлітковому віці через бродяжництво, алкоголізацію, венеричні
захворювання, СНІД, наркоманію, нікотинізацію, суїцид, злочинність, неформальне
кримінальне спілкування. Внутрішні виражаються у втраті дітьми орієнтації у цінностях та
ідеалах в присутності глибоких переживань, котрі ведуть до деформації емоційно-ціннісного
ставлення до світу, так і до себе як особистості. У процесі соціалізації соціально занедбані
діти засвоюють та відтворюють культуру того середовища, де вони знаходяться.

До загальноосвітньої школи з неблагополучних сімей сьогодні приходить все більше
дітей „зі спеціальними потребами”. Формування та засвоєння індивідуальних способів
поведінки здійснюється здебільшого стихійно; самою дитиною це не усвідомлюється, а
цілеспрямоване навчання цьому відсутнє.   У таких дітей мають місце численні проблеми в
розвитку та небажані психічні новоутворення: внутрішні перешкоди, захисні механізми,
неадекватні реакції. Головна перешкода у їх шкільному житті – неуспішність у навчанні [6].

Результати дослідження. В результаті вивчення даної проблеми ми визначаємо, що
поведінка соціально занедбаних дітей, має складну природу, обумовлену
найрізноманітнішими чинниками, що знаходяться у взаємодії і взаємовпливі. Серед них
можна виділити:

1. Біологічні чинники (генетичні, психофізіологічні, фізіологічні).
2. Психологічні чинники, в які включаються наявність в дитини психопатології або

акцентуації, які виражаються в нервово-психічних захворюваннях, психопатії,
неврастенії, прикордонних станах, що підвищують збудливість нервової системи і
обумовлюючих неадекватні реакції підлітка.

3. Соціально-педагогічні чинники, які виражаються в дефектах шкільного, сімейного
або суспільного виховання.

4. Соціально-економічні чинники включають соціальну нерівність; розшарування
суспільства на багатих і бідні; зубожіння значної маси населення, обмеження
соціально прийнятних способів отримання гідного заробітку; безробіття; інфляцію
і, як наслідок, соціальну напруженість.

5. Морально-етичні чинники, виявляються, з одного боку, в низькому морально-
етичному рівні сучасного суспільства, руйнуванні цінностей, в нейтральному
відношенні суспільства до виявів девіантної поведінки.

Висновки. Таким чином, сучасні підходи педагогічної науки повинні бути спрямовані
на розкриття внутрішнього потенціалу особистості, творчих сил, набуття власного „Я”,
неповторної індивідуальності. Реабілітаційна педагогіка включає, передусім, заходи
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виховного і навчального характеру відносно дітей з певними обмеженнями, направлені на те,
щоб дитина оволоділа по можливості знаннями, уміннями і навиками самоконтролю і
усвідомленої поведінки, самообслуговування, отримала необхідний рівень загальної або
додаткової шкільної освіти, подолання соціальних бар’єрів (інформаційного, емоційного,
комунікативного).
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА РІВНЕМ РОЗВИТКУ
РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ У ВОЛЕЙБОЛІСТОК

Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка,
Інститут фізичного виховання та спорту, м. Луганськ

Постановка проблеми. Сучасний волейбол ставить високі вимоги до рухових
здібностей людини і її функціональних можливостей, характеризується високою
напруженістю ігрових дій, які вимагають від спортсменок максимальних м'язових зусиль й
вміння виявляти їх у швидко мінливій обстановці протягом великого відрізка часу. Гра, що
продовжується до 1,5 години, буяє безліччю технічних прийомів, раптових, швидких
переміщень, стрибків, падінь. Оволодіння технікою гри можливе лише при відповідному
рівні розвитку загальних та спеціальних якостей волейболісток [4; 5].

Процес удосконалення фізичної підготовленості й розвитку окремих фізичних якостей
був би неможливим без систематичного педагогічного контролю. В найзагальнішому вигляді
контроль – це інструмент керування, який дозволяє здійснювати зворотні зв’язки вчителем
або тренером та тими, що займаються й на цій основі підвищувати рівень керівницьких
рішень в процесі навчального заняття. Метою контролю є оптимізація процесу підготовки на
основі об’єктивної оцінки різних сторін підготовленості, виявлення адекватності педагогічно
спрямованих впливів та їх ефектів запланованим результатам й при виникненні
невідповідності, прийнятті необхідних рішень з корекції керуючих впливів [1; 5; 8] .

Найбільш діючим засобом контролю є контрольні вправи з загальної й спеціальної
фізичної підготовки. Вони дозволяють тренеру одержати об'єктивні дані, що характеризують
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рівень розвитку окремих якостей гравця. Контрольні вправи й індивідуальні нормативи
полегшують перспективне, поточне й оперативне планування загальної й спеціальної
підготовки гравців. Аналіз індивідуальних показників в окремих контрольних вправах
дозволяє встановити нормативи для груп різної підготовленості [5; 8].

Актуальність наведеної проблеми й підштовхнула на проведення досліджень в
обраному напрямку.

Роботу виконано відповідно до спільної комплексної теми інституту фізичного
виховання і спорту Луганського національного педагогічного університету імені Тараса
Шевченка і відділу дитячо-юнацького спорту Російського науково-дослідного інституту
фізичної культури за темою: „Удосконалення системи підготовки юних спортсменів у
ДЮСШ і спортивних секціях шкіл” (протокол №1 спільного засідання від 10 вересня 1998 р.)
та зведеного плану НДР державного комітету молодіжної політики,  спорту і туризму
України на 2001-2005 рр. за темою: 1.3.11. „Формування системи сенсорного контролю
точних рухів спортсменів” (номер державної реєстрації 0101U006476).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукову розробку питання контролю за
різними сторонами підготовленості спортсменів внесли вклад багато фахівців спортивної галузі.

Зокрема, Г.М. Максименком було виявлено належні рівні розвитку основних фізичних
якостей легкоатлетів різної спортивної кваліфікації, що спеціалізуються у різних видах
багатоборств [6]. Ю.А. Компанієць експериментально обґрунтував дані щодо рівня розвитку
рухливих якостей у баскетболістів з кваліфікацією від ІІІ спортивного розряду до майстра
спорту [3]. А.М. Касаткіним було розроблено модель фізичної підготовленості юних та
висококваліфікованих волейболістів [2]. І.Г. Максименко у своїй роботі наводив показники
рівня розвитку фізичних якостей футболістів різної кваліфікації [7].

Однак, у жіночому волейболі такі дослідження проведено не було, що й підтвердило
необхідність розробки показників, на які слід орієнтуватися при здійсненні контролю за
рівнем фізичної підготовленості волейболісток.

Формування цілей. Виявити дані, за допомогою яких можливо здійснювати
педагогічний контроль за фізичною підготовленістю волейболісток.

Методи та організація дослідження. На підставі фундаментальних досліджень та
аналізу наукових даних для волейболу було визначено цілий ряд науково обґрунтованих
контрольних іспитів і нормативів.

Для оцінки швидкості використовувався тест – біг „ялинка”.
Швидкісно-силові якості волейболісток характеризувалися за показниками у таких

контрольних іспитах:
а) метання набивного м'яча вагою 1 кг сидячи;
б) метання набивного м'яча вагою 1 кг у стрибку;
в) стрибок у висоту з місця, що проводився за методикою В.М.Абалакова;
д) висота діставання у стрибку.
Стрибкова витривалість визначалася за кількістю стрибків, виконаних з діставанням

висоти (98% від максимальної).
Показники відносної сили одержували, використовуючи метод полідинамометрії з

наступним перерахуванням абсолютних величин у відносні (як частка від розподілу
абсолютної сили на власну масу спортсмена в кг). З цією метою застосовували методику
Б.М. Рибалко з використанням динамометра системи В.А. Абалакова.

Використовуючи відзначені тести, було проведено дослідження, в якому брали участь
волейболістки з рівнем кваліфікації від ІІІ спортивного розряду до майстра спорту.

Результати дослідження та їх обговорення. Характеризуючи результати досліджень,
наведені в табл. 1, видно, що з ростом кваліфікації у волейболісток поліпшується результат у
тесті швидкість переміщень – (біг „ялинка”) з 29,7 с. у спортсменок III розряду до 25,05 с. у
спортсменок кандидатів у майстри спорту й знижується до 26,03 у майстрів спорту. При
цьому відзначається стабілізація цього показника на рівні III і II розрядів й найбільший
приріст у першорозрядниць.
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Таблиця 1
Показники рівня розвитку фізичних якостей у волейболісток різної кваліфікації

Дослідження рівня розвитку швидкісно-силових якостей дало такі результати:
метання набивного м'яча в стрибку й з місця показали статистично значуще поліпшення від
III розряду до майстра спорту (p<0,05).

Показники висоти діставання в стрибку, змінюючись від 2,57 м на рівні III розряду до
2,89 м на рівні майстра спорту, також показали статистично значну зміну результату
(p<0,05). Стрибкова витривалість, поліпшуючись від розряду до розряду, складала 6,6; 8,2;
10,4; 12,3 й, нарешті, у майстрів спорту досягла величини 14.

Показники стрибка у висоту з місця зростали від ІІІ до ІІ розряду, знижувалися на
рівні І розряду й знов зростали до рівня майстра спорту.

Аналіз даних силової підготовленості дозволив визначити тенденцію до збільшення
відносної сили від III спортивного розряду до майстра спорту таких м'язових груп: розгинача
стегна, розгинача гомілки, розгинача плеча, згинача передпліччя, сили м'язів кисті. Особливо
чітко ріст відносної сили з підвищенням кваліфікації волейболісток помітний за сумарними
показниками 5-ти м'язових груп ноги та 5-ти м'язових груп руки.

Сумарний показник відносної сили 11-ти м'язових груп, тобто усіх досліджених
м'язових груп, статистично значуще змінювався від 5,93 у спортсменок III розряду до 7,78 у
майстрів спорту (р<0,05).

Висновки:
1) Проведені дослідження свідчать про необхідність різносторонньої фізичної

підготовки волейболісток від ІІІ спортивного розряду до майстра спорту на всіх етапах
багаторічної підготовки.

2) Виявлена структура фізичної підготовленості волейболісток дозволяє тренерам
здійснювати контроль та проводити корекцію тренувального процесу відповідно до рівня
кваліфікації спортсменок.

Майстер
спорту

Кандидат в
майстри спорту

I
розряд

II
розряд

III
розряд

X ± mx
P X ± mx

P X ± mx
P X ± mx

P X ± mx

Види
контрольних
випробувань

n=30 n=32 n=38 n=40 n=46

1 Біг «ялинка», с 26,03 ±  0,16 >0,05 25,05± 0,08 >0,05 25,18± 0,12 <0,01 28,5 ± 0,15 <0,01 29,7± 0,12

2
Метання набивного
м'яча вагою 1 кг:
сидячи, м

8,25 ±  0,18 <0,05 8,12± 0,14 <0,05 7,98±  0,16 <0,05 7,51± 0,08 <0,01 6,09± 0,09

3 у стрибку, м 12,96 ±  0,21 <0,05 12,7± 0,16 <0,05 12,53± 0,24 <0,05 12,43± 0,17 <0,01 9,03± 0,17

4 Стрибок у висоту з
місця, см 49,37 ±  0,64 <0,05 48,25± 0,25 <0,05 47,66± 1,07 <0,05 48,9± 0,44 <0,01 44,18± 0,47

5 Висота діставання у
стрибку, м 2,89 ± 0,02 <0,01 2,85±  0,04 <0,05 2,76± 0,01 <0,05 2,65± 0,45 <0,05 2,57± 0,01

6
Стрибкова витрива-
лість, кількість
разів

14 ±  0,8 <0,01 12,3± 0,4 <0,05 10,4± 0,5 <0,05 8,2 ± 0,4 <0,01 6,6 ± 0,03

7
Сумарний показник
відносної сили: 5-ти
м'язових груп ноги

4,93 ± 0,05 <0,05 4,81± 0,05 <0,01 4,75± 0,06 <0,05 4,57± 0,08 <0,01 3,68± 0,03

8 5-ти м'язових груп
руки 2,41 ±  0,06 <0,01 2,25± 0,04 <0,05 2,1 ± 0,02 >0,05 2,05± 0,04 <0,05 1,89± 0,03

9 11-ти м'язових груп 7,78 ±  0,01 <0,05 7,51± 0,01 <0,05 7,26± 0,02 <0,01 7,0 ± 0,03 <0,05 5,93± 0,01



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ   2005,  № 1

61

Подальші дослідження планується провести в напрямку виявлення інших параметрів
становлення спортивної майстерності волейболісток.

Література
1. Зюзюков А.В. Педагогический контроль за физической подготовленностью девушек,

специализирующихся в прыжках в высоту, на этапе углубленной тренировки: Дисс. канд.
пед. наук. – Москва, 1990. – 144 с.

2. Касаткин А.Н. Управление тренировочным процессом юных волейболистов на этапе
спортивной специальной подготовки: Дисс. канд. пед. наук. – Ворошиловград, 1983. – 126
с.

3. Компаниец Ю.А. Построение и контроль тренировочного процесса баскетболисток на
этапе углубленной подготовки: Автореф. дисс. канд. пед. наук. – Луганск., 1990. – 20 с.

4. Кудряшов Є.В., Міщенко А.О. Волейбол: техніка, тактика та методика навчання:
Навчальний посібник. – Луганськ, Поліграфресурс, 2005. – 212с.

5. Кудряшов Є.В. Побудова і контроль тренувального процесу волейболісток на етапі
спеціалізованої базової підготовки / Дис. канд. наук з фіз. вих. – Луганськ, 2004. – 256 с.

6. Максименко Г.М. Спортивно-педагогічне вдосконалювання (легка атлетика):
Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1992. – 294 с.

7. Максименко И.Г. Планирование и контроль тренировочного процесса в спортивных
играх. – Луганск: Знание, 2000. – 276с.

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

Kudryashov E.V.
SYSTEM ENGINEERING OF THE PEDAGOGICAL CONTROL OF A LEVEL OF
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Annotation. In the given work results of experimental researches on revealing parameters of

physical readiness volleyball-players are submitted to various qualification. Parameters of a level of
development of physical qualities at sportsmen’s with qualification from ІІІ the sports category up
to the master of sports are given.

Сергієнко Л.П.

МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ У ФІЗИЧНОМУ
ВИХОВАННІ

Гуманітарний інститут Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

Постановка проблеми. Нормативна база системи фізичного виховання потребує
удосконалення. Це стосується державних тестів фізичної підготовленості населення України,
тестів та тестових програм для визначення індивідуального здоров’я людини в різному віці,
контролю фізичного розвитку різних груп населення. Тому визначення методології розробки
системи тестового контролю у фізичному вихованні, на наш погляд, є актуальною
проблемою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В теорії фізичного виховання ведуться
розробки нових технологій контролю за розвитком рухових здібностей людини,
комплексного контролю фізичної підготовленості та стану здоров’я різних груп населення.
Відомими є роботи вітчизняних спеціалістів з проблем визначення індивідуального здоров’я
у дітей і підлітків (Т.Ю. Круцевич, 1999), тестування рухових здібностей школярів (Л.П.
Сергієнко, 2001), комплексного тестування рухових здібностей людини (Л.П. Сергієнко,
2001) та закордонних спеціалістів з питань тестування фізичної підготовленості людей
старшого віку (R.E. Rikli, C.J. Jones, 2001), впровадження інноваційних технологій



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ   2005,  № 1

62

тестування здібності до гнучкості людини (C.G. Araúgo, 2004), оцінки виконання рухової
діяльності людини (J.R. Morrow et al.).

Завдання роботи. Визначити основи методології розробки системи тестового
контролю у фізичному вихованні.

Методи і організація дослідження. Вивчення даної проблеми здійснювалось з
використанням методу теоретичного аналізу та узагальнення практик дисертаційних
досліджень. Отримані дані приведені в певну систему знань, визначеними логічними
зв’язками, закономірностями та правилами.

Результати досліджень та їх обговорення. Розвиток науки можливий тільки тоді,
коли опирається на відповідну методологію. Методологія (від грец. methodos – шлях
дослідження, logos – вчення) – вчення про загальні положення, структуру, логічність
організації, принципах побудови, формах і способах науково-пізнавальної діяльності.
Методологія науки визначає доцільність використання компонентів: об’єкта, предмета,
сукупності досліджуваних засобів, методів, технологій, формування категорій, понять і
термінів. Конкретизуючи поняття методології науки про фізичне виховання і спорт, на наш
погляд, доцільно зробити наступне визначення. Методологія науки про фізичне виховання і
спорт – це вчення про систему знань, концептуальних його положеннях, логічно
сформованих і експериментально доведених закономірностях, принципах побудови, способах
і формах організації фізичного виховання і спортивної діяльності. Виділяють філософський,
загальнонауковий, конкретно-науковий і технологічний рівні методології. Третій рівень:
конкретно-наукової методології проблеми розробки системи тестового контролю у
фізичному вихованні вимагає концептуальної сформованості знань щодо технології
формування тестових програм, особливостей комплексного тестування конкретних рухових
здібностей, конструювання відносних тестових методик, практичного виконання основ теорії
тестування рухових здібностей людини.

Технологія формування тестових програм. Спочатку порівняємо зміст тестових
комплексів, які відомі в світі та Європі: Європейську батарею тестів для визначення фізичної
підготовленості дітей і молоді (ЄВРОФІТ), Міжнародні тести фізичної підготовленості дітей
та молоді, американські батареї тестів визначення розвитку рухових здібностей у дітей та
молоді (YMCA, AAHPERD), Державні тести фізичної підготовленості населення України,
тести російських “президентських змагань” та американські президентські тести. Зміст цих
тестових комплексів наступний (табл. 1 – 7).

В батареї тестів ЄВРОФІТ пропонується оцінювання ступеня розвитку всіх основних
рухових здібностей за допомогою 9 тестів (до того ж розвиток силових здібностей
визначається за допомогою 4 тестів, а швидкісних – 2 тестів). В комплекс включено
вимірювання трьох антропометричних показників.

Таблиця 1
Структура системи тестів ЄВРОФІТ

Здібності і показники, що
тестуються

Оцінювана
характеристика Зміст тесту

Рухові здібності
Загальна витривалість

Максимальна сила

Силова витривалість

Кардіореспіраторна
витривалість

1. Статична сила
2. Вибухова сила
1. Силова статична
витривалість рук
2. Силова статична
витривалість тулуба

1. Човниковий біг зі швидкістю,
що поступово зростає
2. Тест PWC170
1. Кистьова динамометрія
2. Стрибок у довжину з місця
1. Вис на перекладині

2. Підйом тулуба із положення
лежачи
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Швидкісні здібності

Здібність до гнучкості

Координаційні здібності:
рівновага

Антропометричні показники

Анкетні дані

1. Швидкість бігу
2. Частота рухів руками

Активна рухомість
хребетного стовпа

Статична рівновага тіла

1. Довжина тіла
2. Маса тіла
3. Склад тіла

1. Прізвище, ім’я
2. Вік (кількість років і
місяців)
3. Стать (чоловіча,
жіноча)

1. Човниковий біг 10х5 м
2. Почергове торкання двох
площин кистю руки
Із положення сидячи нахил тулуба
вперед з одночасним
витягуванням рук уперед

Балансування, стоячи на одній
нозі на опорі
1. Вимірювання довжини тіла
2. Вимірювання маси тіла
3. Вимірювання п’яти шкірно-
жирових складок: тріцепса,
біцепса, під лопаткою, над
клубовою кісткою, литкової
складки

Таблиця 2
Структура Міжнародних тестів фізичної підготовленості дітей та молоді

Здібності,
що тестуються Оцінювана характеристика Зміст тесту

Загальна витривалість

Силові здібності

Швидкісні здібності
Здібність до гнучкості

Координаційні здібності

Кардіореспіраторна
витривалість

1. Статична сила
2. Силова витривалість

3. Вибухова сила
4. Швидкісна сила

Швидкість бігу
Рухомість хребетного
стовпа
Здібність до
диференціювання
просторово-часових
параметрів руху

1. Біг на 600 м – дівчата і хлопці до
11 років
2. Біг на 800 м – дівчата 12 років і
старші
3. Біг на 100 м – хлопці 12 років і
старші
1. Кистьова динамометрія
2. Вис на зігнутих руках – дівчата і
хлопці до 11 років
3. Підтягування – хлопці 12 років і
старші
4. Стрибок у довжину з місця
5. Піднімання тулуба із положення
лежачи протягом 30 с
Біг на 50 м
Нахил тулуба вперед

Човниковий біг 4 х 10 м

Батарея Міжнародних тестів фізичної підготовленості дітей і молоді дозволяє оцінити
розвиток всіх рухових здібностей за допомогою 8  тестів.  Розвиток силових здібностей в
батареї визначається чотирма тестами.
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Американська батарея тестів YMCA передбачає оцінку розвитку трьох здібностей та
визначення складу тіла (п’ять вимірювань). Розвиток силових здібностей оцінюється двома
тестами. Не передбачено виконання тестів для контролю розвитку швидкісних і
координаційних здібностей.

Таблиця 3
Структура американської батареї тестів YMCA

Здібності і показники,
що тестуються Оцінювана характеристика Зміст тесту

Загальна витривалість
Силові здібності

Здібність до гнучкості

Антропометричні
показники

Кардіореспіраторна витривалість
1. Силова динамічна
витривалість рук і плечового
поясу
2. Силова динамічна
витривалість м’язів черевного
преса і спини
Активна рухомість хребетного
стовпа
Склад тіла

Біг на 1 милю (1609 м)
1. Підтягування з
положення напівлежачи

2. Піднімання тулуба із
положення лежачи

Нахил тулуба з положення
стоячи
Вимірювання товщини двох
шкіряно-жирових складок: на
плечі і гомілці

Таблиця 4
Структура американської батареї тестів AAHPERD

Здібності,
що тестуються Оцінювана характеристика Зміст тесту

Загальна витривалість
Силові здібності

Швидкісні здібності
Координаційні здібності

Кардіореспіраторна витривалість
1. Динамічна і статична силова

витривалість рук і плечового
поясу

2. Швидкісна сила

3. Вибухова сила

Швидкість бігу
Здібність до диференціювання
просторово-часових параметрів
рухів

Біг на 600 ярдів (548,64 м)
1. Підтягування на

перекладині – хлопці
2. Вис на зігнутих руках –

дівчата
3. Підйом тулуба із

положення лежачи протягом
1 хв

4. Стрибок у довжину з
місця

5. Метання софтбольного
м’яча з п’яти кроків
Біг на 50 ярдів (45,72 м)
Човниковий біг 4 х 9,14 м (30
футів)

За структурою американська батарея тестів AAHPERD передбачає виконання 7 тестів.
Із них 4 теста визначають розвиток силових здібностей. Не передбачено тестування здібності
до гнучкості в суглобах.

Структура тестового комплексу, яка запропонована в Україні, складається з 7 тестів,
орієнтованих на оцінку розвитку всіх рухових здібностей (для оцінки розвитку силових
здібностей передбачено три тести) та одного прикладного навичка.
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Таблиця 5
Структура Державних тестів фізичної підготовленості дітей шкільного віку України

Здібності і
показники,

що тестуються

Оцінювана
характеристика Зміст тесту

Загальна
витривалість

Силові здібності

Швидкісні
здібності

Здібність до
гнучкості
Координаційні
здібності

Прикладні навички

Кардіореспіраторна
витривалість

1.Динамічна силова
витривалість рук і
плечового поясу

2.Статична силова
витривалість рук і
плечового поясу

3.Швидкісна сила
4.Вибухова сила

Швидкість бігу

Активна рухомість
хребетного стовпа
Здібність до
диференціювання
просторово-часових
параметрів руху
Вміння плавати

1.Біг на 600 м – хлопці і дівчата 6 років
2.Біг на 1000 м – хлопці і дівчата 7 – 10 років
3.Біг на 1500 м – хлопці і дівчата 11 – 15

років
4.Біг на 3000 м – хлопці 16 – 17 років
5.Біг на 2000 м – дівчата 16 – 17 років
На вибір:
1. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи
на підлозі

або
Підтягування на поперечині

або
Вис на зігнутих руках

2. Підйом тулуба в сід за 1 хв
3. Стрибок у довжину з місця

або
Стрибок угору
1.Біг на 30 м – хлопці і дівчата 6 – 10 років
2.Біг на 60 м – хлопці і дівчата 11 – 15 років
3.Біг на 100 м – хлопці і дівчата 16 – 17 років
Нахил тулуба вперед з положення сидячи

Човниковий біг 4 х 9 м

Плавання на відстань

Таблиця 6
Структура тестів Російські “Президентські змагання”

Здібності і
показники,

що тестуються
Оцінювана характеристика Зміст тесту

Загальна
витривалість
Силові здібності

Здібність до
гнучкості

Кардіореспіраторна витривалість

1. Динамічна силова витривалість
рук і плечового поясу

2. Статична силова витривалість
рук і плечового поясу

3. Швидкісна сила

4. Вибухова сила
Активна рухомість хребетного
стовпа

Біг на 1000 м

1.Згинання і розгинання рук в упорі
лежачи на підлозі

2.Вис на зігнутих руках

3.Піднімання тулуба із положення
лежачи за 30 с

4.Стрибок у довжину з місця
Нахил тулуба вперед із положення
сидячи
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Таблиця 7
Структура американських президентських тестів

Здібності і
показники,

що тестуються
Оцінювана характеристика Зміст тесту

Загальна
витривалість
Силові здібності

Здібність до
гнучкості
Координаційні
здібності

Кардіореспіраторна витривалість

1.Динамічна силова витривалість рук і
плечового поясу

2.Швидкісна сила
Активна рухомість хребетного стовпа
Здібність до диференціювання
просторово-часових параметрів руху

Біг на 1 милю (1609 м)

1. Підтягування на
поперечині

2. Піднімання тулуба за 1 хв
Нахил тулуба вперед із
положення сидячи
Човниковий біг 4 х 9,14 м

Тестовий комплекс Російські “Президентські змагання” фактично повторюють
частину Державних тестів фізичної підготовленості населення України. Всього комплекс
складається із 5 тестів, із них 4 визначають різні прояви силових здібностей. Відсутні тести,
що можуть дати оцінку розвитку швидкісних і координаційних здібностей.

Американські президентські тести складаються із 5 випробувань, із них два
визначають рівень розвитку силових здібностей. Відсутній тест, що визначає розвиток
швидкісних здібностей.

Загальна характеристика структури тестових комплексів наведена в таблиці 8.

Таблиця 8
Загальна структура тестових комплексів
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ЄВРОФІТ
Міжнародні тести фізичної
підготовленості дітей та
молоді
Американська батарея тестів
YMCA
Американська батарея тестів
AAHPERD
Державні тести фізичної
підготовленості населення
України
Російські тести “Президен-
тські змагання”
Американські президентські
тести
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Виходячи з аналізу структури тестових комплексів, можна зробити наступне
узагальнення:

1. У всі комплекси включені тести,  що оцінюють розвиток силових здібностей і
здібності до витривалості. Це, на наш погляд, виправдано.

2. Методологічно правильно, на наш погляд, є включення лише одного тесту, що дає
оцінку розвитку здібності до витривалості. Найбільш простим варіантом для визначення
розвитку витривалості є біг на різні дистанції (в залежності від віку учасників тестування).
Зауважимо, що в цьому випадку повинні бути точні оцінки (в балах) для порівняння
результатів людей різного віку. Або можливо виконувати більш складний варіант тесту
учасниками випробувань різного віку, як це запропоновано в системі ЄВРОФІТ.

3. Для визначення розвитку силових здібностей, на наш погляд, не доцільно давати 3
– 4 тести. Це можна зробити з достатньою інформативністю завдяки 1 – 2 тестам. До того ж,
на наш погляд, орієнтуватись потрібно на тести, які дають можливість визначити швидкісну
силу (при одному тесті в комплексі) та динамічну силову витривалість (при включенні до
комплексу двох тестів). Статична сила та силова статична витривалість можуть визначитись
в тестовій батареї, які комплексно оцінюють розвиток тільки силових здібностей людини.

4. В кожний комплекс, що визначає рівень фізичної підготовленості людини, бажано
включати тести для оцінки розвитку швидкісних, координаційних здібностей і здібності до
гнучкості в суглобах.

5. Визначити розвиток швидкісних здібностей, на наш погляд, краще в бігу на
короткі дистанції з високого старту (низькому старту ще потрібно навчитись) чи з ходу.
Твердження пов’язане з тим, що біг є комплексним проявом швидкісних здібностей людини.
Визначення розвитку елементарних форм прояву швидкості (наприклад, частоти рухів руки,
як це зроблено в системі ЄВРОФІТ)  може бути в окремій батареї,  що визначає в цілому
розвиток швидкісних здібностей людини.

6. Розвиток здібності до гнучкості краще визначати в найбільших суглобах –
хребетному стовпі. Ці показники в певній мірі свідчать про стан здоров’я людини. Тести, які
можуть бути запропоновані, це нахили тулуба стоячи, чи сидячи.

7. Доцільно, на наш погляд, включати в батареї, що визначають загальний рівень
підготовленості людини, 1 – 2 тести для оцінки розвитку координаційних здібностей.
Розвиток цієї здібності дуже важливий для людини і в цілому може свідчити про здатність її
до навчання. В проаналізованих тестових комплексах в основному пропонується виконання
човникового бігу, який дає можливість визначити розвиток здібності до диференціювання
просторово-часових параметрів рухів. Тут виправданим, на наш погляд, є включення тестів
для визначення координованості людини (тобто визначення здібностей до навчання).

8. В залежності від виконання батареї тестів один чи два дня потрібно планувати їх
кількість. При плануванні виконання тестового комплексу один день включати в батарею 5 –
6 тестів, при тестуванні на протязі двох днів – включати 8 – 12 тестів.

9. Враховуючи те, що антропометричні показники є інформативними для оцінки
стану здоров’я людини, доцільно, на наш погляд, їх включати в систему комплексної оцінки
стану здоров’я чи фізичної підготованості різних верств населення. Особливо це стосується
оцінки складу тіла.

10. Визначення рівня оволодіння прикладними навичками (плаванням)
передбачається тільки в Державних тестах фізичної підготовленості населення України. Це
складно зробити при масових обстеженнях з організаційних позицій. Тому, на наш погляд,
подібні тести в комплекси національного рівня включати не доцільно.

11. Важливим є комплексна оцінка виконуваних тестів. Можливим є визначення
коефіцієнтів значущості окремих тестів (наприклад, це може стосуватись тесту, який
визначає здібність до витривалості). До того ж градація оцінки на три чи п’ять балів, на наш
погляд, знижує їх інформативність. Кращим, як ми вважаємо, є 9 (10)-бальні шкали. При
нарахуванні бальних оцінок орієнтуватись потрібно на пропорційні шкали.



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ   2005,  № 1

68

12. Тести, які пропонуються виконувати в комплексі на вибір (наприклад, як це
рекомендовано в Державних тестах фізичної підготовленості населення України) давати не
доцільно. Різні тести, як правило, визначають різні прояви однієї і тієї ж рухової здібності.

Комплексне тестування окремих рухових здібностей. В теорії і методиці фізичного
виховання ще недостатньо розроблені тестові комплекси для визначення різних проявів
окремих рухових здібностей. Раніше (Л.П. Сергієнко, 2001) було запропоновано комплекс
тестів для визначення розвитку силових здібностей юнаків та координаційних здібностей
дітей. Але для формування цілісної системи педагогічного контролю за руховою діяльністю
людини цього мало. Суть полягає в тому, що в комплекс повинні включатись тести на всі чи
основні види (прояви) даної рухової здібності. Наприклад, загальний розвиток
координаційних здібностей повинен визначатись за показниками здібності до
диференціювання параметрів рухів (на вибір динамічних, просторових, часових чи
комплексного прояву просторово-часових і просторово-динамічних параметрів рухів),
здібності до збереження пози (на вибір статичної, динамічної чи статокінетичної), здібності
до ритмічної діяльності, здібності до орієнтації в просторі, здібності до довільного
розслаблення м’язів, здібності до координованості рухів (особливо інформативними є тести,
які визначають розвиток здібності до навчання). Всього в комплекс ми рекомендуємо
включати 6 – 8 тестів.

Комплексний контроль розвитку силових здібностей повинен здійснюватись за
показниками максимальної сили (статичної та динамічної), швидкісної сили (особливо
інформативними є показники вибухової сили), силової витривалості (статичної та
динамічної). Перелічені види силових здібностей можуть визначатись для різних м’язових
груп (верхньої і нижньої частини тіла). Тому в комплекс може бути включено 8 – 10 тестів.
Ця відносно велика кількість тестів в батареї обґрунтовується тим, що виконання силової
роботи, як правило, короткочасне. Батарея, як ми вважаємо, може виконуватись на одному
занятті.

Комплексний контроль розвитку швидкісних здібностей рекомендовано здійснювати
за показниками комплексного прояву швидкості (в певній руховій діяльності), рухової
реакції, швидкості одиночного руху, частоти (темпу) рухів. Враховуючи те, що педагогічний
контроль розвитку цієї здібності не можна проводити на фоні втоми,  як ми вважаємо,  в
комплекс можна включити 4 – 6 тестів.

Відносно комплексного контролю розвитку витривалості найбільш складна ситуація.
Виконувати декілька тестів в один день важко, тому комплекс може складатись із 2 (чи
максимум 3 тестів), а тестування проводитись в різні дні. Найбільш доцільно спочатку
визначити розвиток загальної, а потім специфічної (швидкісної, швидкісно-силової чи
координаційної) витривалості.

При комплексному тестуванні розвитку здібності до гнучкості потрібно обов’язково
визначити рухомість в кульшовому,  плечовому суглобах та хребетному стовпі,  а також
доцільно визначити рухомість в ліктьовому, колінному та гомілковостопному суглобах.
Рухомість в суглобах може визначатись активна і пасивна в різних площинах (сагітальній,
фронтальній і поперечній). Всього в комплекс, на нашу думку, потрібно включити не більше
10 тестів. Провести тестування можливо за одне заняття.

Конструювання відносних тестових методик. Відносні тестові показники враховують
морфологічний чи функціональний розвиток людини. Наприклад, такі морфологічні
показники як довжина чи маса тіла суттєво може впливати на результати стрибка в довжину
з місця. Визначення відносних тестових показників є інтегрованими і як би нівелює
відмінності у людини розвитку інших ознак. Наприклад, подібну систему тестового
контролю використовують в Польщі при визначеній фізичній підготовленості студентів
(тестова батарея Т.Улатовського). В тестовому комплексі нормативи розвитку силових
здібностей визначені в залежності від довжини і маси тіла.

Основи теорії тестування рухових здібностей людини. Запропоновані тести можуть
вважатись ефективними лише в тому випадку, якщо задовольняють основним умовам теорії
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тестування: надійності, інформативності, використання відповідних шкал для оцінки
результатів тестування, наявності нормативних даних.

Надійністю тестів називають ступінь співпадання результатів при повторному
тестуванні одних і тих же осіб в однакових умовах. Це означає, що повторне тестування
теоретично має давати ідентичні результати при:

§ багаторазовому тестуванні однією і тією ж особою одних і тих же
досліджуваних;

§ проведені тестування різними особами в одній і тій же групі.
Існують декілька способів визначення надійності тесту (Л.Ф. Бурлачук, 2003):
§ надійність ретестова – передбачає повторне виконання того ж самого тесту

досліджуваними приблизно в тих же умовах, що і попереднє, а потім визначення кореляції
між двома рядами даних. Найменшим значенням для ретестової надійності є коефіцієнт
кореляції, який дорівнює 0,7;

§ надійність паралельних форм – передбачає підбір еквівалентних тестів, які
виконують одні і ті ж досліджувані,  з метою визначення кореляційного зв’язку між
одержаними результатами. Основною проблемою, яка не дає широкому використанню цього
способу визначення надійності, необхідність підбора іншого тесту з доказаною
еквівалентністю;

§ надійність частин тесту – визначається шляхом порівняння двох частин тесту (як
правило порівняння парних та непарних спроб), з наступним розрахунком коефіцієнта
кореляції між цими частинами.

Інформативність (валідність –  від англ.  validity:  обґрунтованість,  дієвість)  –  це
об’єктивна міра відображення рівня розвитку цікавого для нас явища (наприклад, розвитку
рухової здібності, рівня технічної підготовленості тощо) у результаті застосування
контрольної вправи. Існують різні способи доказу валідності тесту: очевидна, конкурентна,
прогностична, інкрементна, диференціальна, змістовна, конкурентна (описувати їх в зв’язку
з обмеженим об’ємом статті нема можливості).

Інформативність батареї тестів природно вища, ніж інформативність одного тесту.
Інколи буває так, що інформативність одного окремо взятого тесту занадто низька, щоб їм
користуватися. Інформативність же батареї тестів, до якої він входить, може бути цілком
достатньою.

Нема фіксованої величини інформативності тесту, після якої можна вважати тест
придатним. Тут багато чого залежить від конкретної ситуації: бажаної точності прогнозу,
необхідності одержати будь яку додаткову інформацію про досліджуваного і т.п.

Узагальнюючий результат тестування подається у вигляді оцінок (бали, розряд тощо).
Процес визначення оцінок називається оцінюванням. Він визначається трьома складовими:

а) добирається шкала, за допомогою якої можливе переведення результатів тестів в
оцінки (можливе використання пропорційної, прогресивної, регресивної, сигмоподібної,
стандартної, перцентильної шкал);

б) відповідно до вибраної шкали результати тесту переводять в бали (можливе
використання трьох-, п’яти-, семи-, дев’яти-, двадцяти-, п’ятидесяти-, стобальної шкали
оцінок);

в) отримані бали визначають суму загальної оцінки, а вона розраховується відповідно
вікових норм.

Одним із важливих питань в оцінці фізичного розвитку (підготовленості) є розробка
норм. Нормою в спортивній метрології прийнято вважати величину результату, яка є
підставою для визначення рівня рухового розвитку (підготовленості) людини. Поширеними є
наступні види норм: порівняльні, вікові, індивідуальні та належні. В практиці фізичного
виховання здебільшого використовується дослідження з метою розробки порівняльних норм,
рідше вікових, індивідуальних та норм належного порядку.

Дещо про порівняльні норми. Вони дають можливість порівнювати досягнення
людей, які належать до однієї сукупності. Процедура цих норм визначення передбачає: вибір
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певної сукупності людей, визначення рівня досягнень у комплексі рухових завдань,
визначення середньої величини (Х ) і стандартного (середньоквадратичного) відхилення (S),
визначення ємності зон відхилення (табл. 9).

В залежності від ємності зони середніх результатів 38 % ( Х  ± 0,5 S), 50 % (Х  ± 0,67 S)
чи 68  %  (Х  ± S) визначаються зони інших оцінок. Практично всі варіанти можуть бути
прийняті. Але потрібно зважати на наступне: зона шириною в 38 % більш вузька, ніж інші
оціночні норми, а зона шириною в 68 % – найбільш широка.

Таблиця 9
Оціночні зони результатів тестових впроваджень і їх ємність, %

Оцінки (зони) тестових результатів
Дуже
низькі Низькі Нижче

середніх Середні Вище
середніх Високі Дуже

високі
2,3
–
–

2,3

13,6
2,3
25

13,6

15,0
22,7

–
–

38,2
50
50

68,2

15,0
22,7

–
–

13,6
2,3
25

13,6

2,3
–
–

2,3

Висновки.
1. Визначена авторська технологія формування тестових програм у фізичному

вихованні.
2. Показані концептуальні підходи до комплексного тестування рухових здібностей

людини.
3. Визначена доцільність конструювання відносних тестових методик.
4. Показана необхідність при розробці системи тестового контролю у фізичному

вихованні виконання загальних положень теорії тестів.
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Сітовський А.М.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕРЕСУ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У
ШКОЛЯРІВ 7-их КЛАСІВ

Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Недостатня
рухова активність негативно впливаючи на більшість функцій підростаючого організму є
патогенетичним фактором у виникненні і розвитку низки захворювань [1].

Врахування інтересу до фізичної культури є важливою умовою успішного здійснення
їх фізичного виховання. Тільки тоді можна досягнути всебічного розвитку учнів, зміцнення
їх здоров'я і підтримання на високому функціональному рівні фізичних і психічних сил та
можливостей [4].

Ефективність фізичного виховання школярів багато в чому залежить, від їх ставлення
до занять фізичною культурою і спортом, від виявлення ними в цьому процесі особистої
активності [3; 4].

Тому, метою нашого дослідження було вивчення особливостей формування інтересу
до занять з фізичної культури у школярів 7-их класів.

Відповідно до мети вирішували наступні завдання:
1. Дослідити статеві особливості рівня інтересу до занять учнями певними видами

спорту включеними у шкільну програму з фізичної культури.
2. Вивчити особливості рівня інтересу до занять учнями певними видами спорту в

залежності від темпів їх біологічного розвитку.
Методи та організація дослідження. В ході накопичення експериментальних даних

було обстежено 92 школяра 7-их класів (48 хлопчиків та 44 дівчинки). Рівень інтересу до
занять тими чи іншими видами спорту вивчали за результатами анкетування. Темпи
біологічного розвитку визначали за показниками статевого дозрівання [2; 5].

Накопичені експериментальні дані опрацьовувались за допомогою методів
математичної статистики. Робота виконувалась у складі держбюджетної теми: „Оптимізація
фізкультурно оздоровчої роботи у навчальних закладах на основі диференційованого підходу
з урахуванням темпів біологічного та морфофункціонального розвитку” номер державної
реєстрації 0103U000659. Дослідження проводилось на базі лабораторії функціональної
діагностики Інституту фізичної культури та здоров’я Волинського державного університету
імені Лесі Українки та експериментального майданчика НВО ДНЗ-ЗОШ № 20 м. Луцька.

Результати власних досліджень. З метою виявлення мотивації до занять тими чи
іншими видами спорту включеними у навчальну програму з фізичної культури було
проведено анкетування. Учням пропонувалося зазначені види розмістити у порядку
зростання зацікавленості (проранжувати) до занять ними на уроках фізичної культури (за 10-
бальною шкалою). Аналізуючи отримані дані за результатами середнього балу загальних
вибірок хлопчиків та дівчаток були виявлені певні статеві відмінності.

Так, хлопчики надають перевагу таким видам як легка атлетика (р<0,01), баскетбол
(р<0,001), футбол (р<0,001) та плавання (р<0,01), дівчатка – волейболу (р<0,05), рухливим
іграм (р<0,001), спортивній гімнастиці (р<0,001), загальній фізичні підготовці (р<0,01) та
аеробіці (р<0,001). Результати анкетування стосовно кросової підготовки суттєво не
відрізняються між хлопчиками та дівчатками (р>0,05).

Аналізуючи отримані дані у процентному відношенні були виявлені наступні
відмінності між хлопчиками та дівчатками. Так, у хлопчиків бажання займатися легкою
атлетикою виявили 55% учнів в області вище середніх та 6% високих бальних величин,
проти відповідних 22% та 3% у дівчаток.

Найбільша питома вага (25% вище середнього та 28% високого балу) до занять
волейболом відмічається у дівчаток, у хлопчиків в зоні цих величин - відповідно 21% та 7%.
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Найбільшу оцінку баскетболу (39%  високих та 39%  вище середніх балів)  дали
хлопчики, у дівчаток відповідно 25% та 3%.

До занять футболом найбільша мотивація відмічається у хлопчиків –  19%  вищих
середнього та 78% високих балів, тоді як у дівчаток 18% та 10% балів відповідно.

Рухливим іграм в більшій мірі надають перевагу дівчатка –  31% оцінок в зоні вище
середніх та 19% в зоні високих, у хлопчиків відповідно 19% та 0%.

Мотивація до занять з кросової підготовки виявляється низькою у хлопчиків (28%
низьких та 27% нижчих за середні оцінок) та, дещо вищою, у дівчаток (43% нижчих за
середні та 25% середніх оцінок).

Практично різноспрямовані оцінки були отримані при виявлені мотивації до занять
хлопчиками та дівчатками у відношенні до спортивної гімнастики. Так 29% в зоні вищих за
середні та 28% високих оцінок була визначена спортивна гімнастика дівчатками, проти 33%
низьких та 28% нижчих за середні оцінки у хлопчиків.

Подібні до спортивної гімнастики оцінки хлопчиків отримала і загальна фізична
підготовка – 34% низьких та 34% нижче середніх, тоді як у дівчаток відмічений більш-менш
рівномірний розподіл оцінок по центильним шкалам – 29% низьких, 18% нижче середніх,
12% середніх, 17% вище середніх та 24% високих оцінок.

Високою оцінкою відзначила переважна більшість заняття плаванням як хлопчиків
(19% вищих за середні та 77% високих оцінок), так і дівчаток (9% вищих за середні та 57%
високих оцінок).

Заняттям аеробікою надають перевагу дівчатка – 21% вищих середніх та 39% високих
оцінок. Тоді як у хлопчиків відмічається протилежна зацікавленість – 50% низьких та 26%
нижчих за середні оцінок.

Проаналізувавши залежність рівнів інтересу від темпів біологічного розвитку були
виявлені певні особливості.

Заняттям з легкої атлетики, серед хлопчиків, в більшій мірі надають перевагу
акселерати (6,8 бала) і медіанти (6,0 бала), тоді як у ретардантів відмічається найнижчий
показник – 4,6 бала. Серед дівчаток найбільша зацікавленість спостерігається у ретардантів
та медіантів (5,0 і 4,9 бала відповідно), а в акселератів цей показник становить 3,4 бала.
Суттєвої різниці між групами дівчаток з різними темпами біологічного розвитку не
спостерігається. Тоді як, у хлопчиків з уповільненим та прискореним темпами біологічного
розвитку різниця статистично значима. Достовірні статеві відмінності відмічені лише між
групами акселератів.

Заняттям волейболом найбільшу перевагу серед хлопчиків надають ретарданти та
медіанти (6,5 і 6,3 бала відповідно), акселерати – 3,6 бала. І між хлопчиками з уповільненим
та прискореним і середнім та прискореним біологічним розвитком ця різниця достовірна.
Серед дівчаток суттєвої різниці не відмічається (6,0, 6,8 і 6,8 бала відповідно). Достовірні
статеві відмінності відмічені лише між групами акселератів.

При виявлені інтересу до занять баскетболом суттєвих відмінностей між групами
школярів з різними темпами біологічного розвитку, як серед хлопчиків так і серед дівчаток,
не виявлено. Однак у хлопців середні показники більші ніж у дівчат (7,8, 6,7 та 7,6 бала
проти відповідних 4,7,  5,1  і 4,5  бала у дівчат).  Між групами ретардантів та акселератів
хлопчиків і дівчаток ці відмінності статистично значимі.

Найбільша мотивація до занять футболом серед хлопчиків відмічається у медіантів
(10 балів), дещо менша у ретардантів (9,8 бала) і найменша у акселератів (8,4 бала). Причому
різниця між хлопчиками з уповільненим та прискореним і середнім та прискореним
статистично значима. Подібні відмінності спостерігаються і між дівчатками з різними
темпами біологічного розвитку. Найбільші показники відмічаються у медіантів (5,3 бала),
дещо менші у ретардантів (4,2 бала) і найменші у акселератів (4,1 бала). Хоча різниця між
групами несуттєва (рис. 1).
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Рис. 1. Залежність рівня інтересу до занять футболом (А) та аеробікою (Б) від темпів
біологічного розвитку

Слід відмітити достовірну різницю середніх балів між хлопчиками та дівчатками у
групах з різними темпами біологічного розвитку.

Виявлені, також, значні відмінності рівня інтересу до занять аеробікою в залежності
від темпів біологічного розвитку. Найбільші величини зафіксовані у ретардантів (3,3 бала),
дещо менші у медіантів (3,0 бала) і найменші у акселератів (1,2 бала). Спостерігається
суттєва відмінність між ретардантами і акселератами та медіантами і акселератами.

Серед дівчаток найвищий бал зафіксовано у ретардантів (7,4 бала) і у акселератів (7,1
бала), у медіантів дещо менший – 5,1 бала.

Між хлопчиками та дівчатками відмічається суттєва відмінність у показниках між
усіма групами (рис. 1).

Висновки.
1. Хлопчики надають перевагу таким видам як легка атлетика (р<0,01), баскетбол (р<0,001),

футбол (р<0,001) та плавання (р<0,01), дівчатка – волейболу (р<0,05), рухливим іграм
(р<0,001), спортивній гімнастиці (р<0,001), загальній фізичні підготовці (р<0,01) та
аеробіці (р<0,001). Результати анкетування стосовно кросової підготовки суттєво не
відрізняються між хлопчиками та дівчатками (р>0,05).

2. До занять футболом найбільший інтерес відмічається у хлопчиків – 19% вищих
середнього та 78% високих балів, тоді як у дівчаток 18% та 10% балів відповідно.

3. Заняттям аеробікою надають перевагу дівчатка – 21% вищих середніх та 39% високих
оцінок. Тоді як у хлопчиків відмічається протилежна зацікавленість – 50% низьких та
26% нижчих за середні оцінок.

4. Найбільша мотивація до занять футболом серед хлопчиків відмічається у медіантів та
ретардантів, найменша у акселератів. Причому різниця між хлопчиками з уповільненим
та прискореним і середнім та прискореним темпами біологічного розвитку статистично
значима. Подібні відмінності спостерігаються і між дівчатками з різними темпами
біологічного розвитку. Хоча різниця між групами несуттєва.

5. Виявлені, також, значні відмінності рівня інтересу до занять аеробікою в залежності від
темпів біологічного розвитку. Найбільші величини зафіксовані у ретардантів (3,3 бала),
дещо менші у медіантів (3,0 бала) і найменші у акселератів (1,2 бала). Спостерігається
суттєва відмінність між ретардантами і акселератами та медіантами і акселератами.

6. Серед дівчаток найвищий бал зафіксовано у ретардантів (7,4 бала) і у акселератів (7,1
бала), у медіантів дещо менший – 5,1 бала. Між хлопчиками та дівчатками відмічається
суттєва відмінність у показниках між усіма групами.
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Практичні рекомендації:
1. Виявлені значні відмінності в рівні інтересу до занять різними видами спорту між

хлопчиками та дівчатками, а також між групами з різними темпами біологічного
розвитку, обумовлюють необхідність диференційованого підходу до планування змісту
та об’єму річних навчальних навантажень на уроках фізичної культури шляхом
проведення попереднього анкетування учнів.

2. Виявлена висока мотивація у дівчаток 7-их класів до занять аеробікою, обумовлює
необхідність включення цього виду у навчальну програму з фізичної культури.
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THE INTEREST DEVELOPMENT TO OCCUPATIONS OF THE PHYSICAL CULTURE
AT SCHOOLBOYS OF 7- TH CLASSES FEATURES

Annotation. The exposed considerable differences in the interest level to attentions to the
different types of sport between boys and girlies, and also between groups with the different tempos
of biological development, condition a necessity of differentiated approach to the planning a
maintenance and volume of the annual educational loading on lessons of physical culture by the
conducting a previous questionnaire of students.

Хомич В.

ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО СИСТЕМАТИЧНИХ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ
ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ

Ковельський машинобудівний технікум

Постановка проблеми.  Науковими дослідженнями доведено, що систематичні
заняття фізичними вправами підвищують нервовопсихічну стійкість до емоційних стресів,
підтримують розумову працездатність на оптимальному рівні, сприяють підвищенню
успішності студентів. Проте обов’язкових занять фізичними вправами недостатньо для
підвищення фізичного стану молоді. Тому, гостро постає проблема розробки технології
формування у студентів потреб до самостійних занять фізичними вправами.

Аналіз останніх досліджень. У науково-методичній літературі постійно звертається
увага на необхідність самостійних занять фізичними вправами [1; 2; 4]. Розроблені  окремі
методики для самостійного виконання фізичних вправ [1; 5]. Водночас, в них не розроблено
технологію підготовки студентів до самостійних занять фізичними вправами, що обумовило
актуальність дослідження.

Мета роботи полягає у розробці технології залучення студентів до самостійних
занять фізичними вправами.

Виклад основного матеріалу. В процесі формування у студентів вмінь самостійно
займатися фізичними вправами ми керувалися рекомендаціями Б.М.ІІІияна [5]: пропонували
вправи для самостійного виконання тільки після того, як вони будуть добре засвоєні на
занятті в присутності викладача. Доводили до свідомості студентської молоді, що досягти
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помітних результатів можна лише за умови тривалих і наполегливих тренувань; для
самостійного виконання фізичних вправ з метою вдосконалення або розвитку фізичних
якостей ознайомили студентів з методами контролю власних дій та оцінки правильності їх
виконання; центральним моментом навчання самостійно займатися фізичними вправами
було формування вмінь і навичок в організації й методиці самостійної діяльності;
спрямовували їхню самостійну роботу не тільки на всебічний розвиток, а й на професійний
зміст їхніх занять.

Перспективне планування самостійних занять здійснюється студентами під
керівництвом викладача з метою визначення послідовності вирішення завдань оволодіння
технікою різноманітних фізичних вправ і підвищення рівня функціональної  підготовленості
студентів. Документи по планування розробляються на підставі програми з фізичного
виховання для студентів вищих навчальних закладів. Перспективне планування самостійних
занять доцільно розробляти на весь період навчання, тобто на п'ять років. В залежності від
стану здоров'я, медичної групи, вихідного рівня фізичної і спортивно-технічної
підготовленості студенти планують досягнення результатів в процесі навчання у вузі.

В процесі експериментальної роботи використовувався „Щоденник здоров'я”, який
розроблено О.Д.  Дубогай [1].  Доцільність використання щоденника здоров'я полягає в
отриманні достовірної комплексної інформації і об'єктивної оцінки на всіх етапах
самостійних занять студентів. Організація і структура самостійних занять передбачали
комплексний розвиток провідних функціональних систем і фізичних якостей організму.
Встановлено, що досягнути оздоровчого ефекту в процесі самостійного виконання фізичних
вправ можна лише при дотриманні основних принципів: поступовості, систематичності,
адекватності і різнобічної спрямованості тренувань.

Відповідно до рекомендацій Л.Я.Іващенко [3] щодо самостійних занять фізичними
вправами, дотримуючись принципів дозування навантажень, ми розробили оптимальні
пульсові режими студентів під час різних навантажень.

У сучасних умовах використовують, як правило, три варіанти основних фізкультурно-
оздоровчих програм. Перший варіант програм передбачає  використання фізичних вправ
переважно циклічного характеру, які проводяться неперервним методом протягом 10-30 хв. з
потужністю 60-70% від максимального споживання кисню. Встановлено, що люди з
оптимальним рівнем витривалості значно менше піддані серцево-судинним захворюванням,
хворобам легень, ожирінню, діабету. Проте підвищення витривалості вище оптимального
рівня не призводить до подальшого зниження захворюваності. Навпаки, високий рівень
витривалості, що дозволяє успішно виступати на стаєрських і марафонських дистанціях,
часто викликає хвороби опорно-рухового апарату, знижує імунну систему організму і тим
самим послаблює стійкість організму до інфекційних захворювань. Тому фізичні вправи, що
розвивають витривалість, чітко дозувалися відповідно до фізичного стану студентів. Залежно
від інтересів, пори року, технічного оснащення кожний підбирає певний вид фізичної вправи
і тренується три рази на тиждень.

Для розвитку витривалості під час самостійних занять ми рекомендували
застосовувати рівномірний метод тренування. Переваги цього методу полягають у тому, що
оптимальні фізичні навантаження вдосконалюють стійкість органів і систем, значно
поліпшують працездатність серцево-судинної і дихальної систем, позитивно впливають на
загальний стан здоров'я.

З метою підвищення аеробної витривалості необхідно застосовувати метод суворо
регламентованих вправ з інтервальним навантаженням. Інтенсивність роботи сприяє росту
частоти серцево-судинних скорочень (160 - 170 уд/хв) до закінчення вправи, інтервал;
відпочинку 1-3 хвилини. Раціональне харчування, вітамінізація, відмова від шкідливих
звичок, гігієнічно обґрунтований режим праці і відпочинку, правильно організовані заняття
фізичними вправами сприяють найшвидшому виведенню радіонуклідів із організму,
зниженню захворюваності, покращанню фізичного стану організму, підвищенню розумової
та фізичної працездатності. Разом з тим, відіграючи в цілому позитивний вплив на стан
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здоров'я, заняття фізичними вправами при непомірному дозуванні, відсутності суворої
регламентації можуть супроводжуватися і негативним ефектом. Вивченням стану і розвитку
аеробних можливостей різних груп населення займалось багато авторів. Так,  Л.Я.Іващенко
вважає, що для осіб з відносно низьким рівнем фізичного стану повинні переважати вправи
аеробного характеру на одному занятті,  і раціональним співвідношенням засобів є (60%
загальної і 40% спеціальної спрямованості), тобто навантаження спрямовані, в основному, на
розвиток загальної витривалості (10-хвилинний біг). Через низький рівень фізичного стану і
стану здоров'я студентів основний метод розвитку витривалості - інтервальний (пробігання
600 метрових відрізків 2-5 разів з інтервалами 2 хв., інтенсивністю навантаження 50-60% від
максимального споживання кисню, темп 2,5-3 хв.). В процесі складання комплексу
самостійних занять фізичними вправами з метою розвитку загальної витривалості були
використані методики: оздоровчого бігу Кеннета Купера; оздоровчого бігу Гіббса;
оздоровчого бігу Альберта Волленберга; оздоровчого бігу А.Астранда й К.Родала.

Другий варіант фізкультурно-оздоровчих програм передбачає використання вправ
швидкісно-силового і силового характеру. Величина навантаження досягає 80-85% від
максимальних величин. Кількість вправ не перевищує 5-10, а дозування — 3-6 повторів.

У третьому варіанті використовують комплексний підхід, який передбачає поєднання
різноманітних навантажень, які залучають до роботи як можна більше м'язів, що забезпечує
вдосконалення органів і систем студента та всебічний фізичний розвиток.

На наш погляд, у в програму самостійних занять фізичними вправами студентів
доцільно застосовувати третій варіант оздоровчих програм. Це зумовлюється такими
положеннями:

1.  Протягом досить тривалого часу є змога виконувати різноманітні вправи,
змінювати навантаження, раціонально чергувати навантаження і відпочинок.

2. Заняття однією фізичною вправою на початкових етапах тренування шляхом
розвитку окремих фізичних якостей підвищує загальний рівень здоров'я і працездатності. В
подальшому це призводить до значного підвищення рівня певної фізичної якості, але
суттєвого зниження надійності інших систем і ланок організму.

3. Недостатнє навантаження одних органів і систем організму та надмірне
перевантаження інших, що спостерігається під час однобічного тренування, призводить до
атрофії або передчасного зносу перших. Прикладом цього є підвищений відсоток
захворювань людей, які тривалий час займалися одним видом спорту.

4. Оздоровчі заняття з різною спрямованістю засобів залучають до роботи велику
кількість м'язів, що забезпечує різнобічний фізичний розвиток людини, вдосконалення всіх
його органів і систем. Зміна спрямованості фізичного навантаження є специфічним
подразником, на який організм відповідає комплексом захисних реакцій.

Для того, щоб процес комплексного самостійного тренування давав найкращий
результат, забезпечуючи високий рівень здоров'я, необхідно раціонально поєднувати засоби
різної спрямованості. Дуже важливо визначити співвідношення засобів оздоровчого
тренування як на одному занятті, так і на більш тривалі проміжки часу. Схоластичне
застосування з процесі самостійних занять різних засобів не тільки не сприяє зросту
працездатності, але й може негативно вплинути на стан здоров'я. В цьому випадку організм
сприймає навантаження як випадковий фактор і не відповідає на нього процесами
пристосування.  Тільки  після  багаторазового  ритмічного повторення навантаження певного
спрямування, коли нервова система сприймає його, встановлює, що цей режим є
закономірністю, в організмі активно починають проходити морфофункціональні процеси. В
подальшому, коли організм пристосовується до постійного навантаження, адаптаційні
процеси починають слабнути. Враховуючи ці положення, ми розробили співвідношення
засобів різної спрямованості для самостійних занять студентів. Найбільший відсоток часу
стосовно до загальної тривалості занять припадає на розвиток витривалості, сили і силової
витривалості. Першочергова роль в оздоровчому тренуванні належить силовим вправам, що
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формують необхідну м’язову масу, яка функціонально забезпечує не тільки рухи тіла, але й
виробництво енергії.

М'язова система забезпечує корсетну функцію всіх органів і систем організму.
Недостатня кількість м'язових тканин призводить до розвитку хвороб обміну речовин -
діабету, ожиріння, атеросклерозу, гіпертрофічної хвороби. Недостатня корсетна функція
може проявитися, в першу чергу, через хвороби хребта — порушенням постави,
плоскостопістю, порушенням функцій органів черевної порожнини тощо.

Силові навантаження позитивно впливають на стан здоров'я, працездатність,
витривалість, спритність, швидкість. Так, неврози, психоемоційні перевантаження, труднощі
в адаптації до умов життя у людей із слабкою фізичною силою виникають в п'ять разів
частіше ніж з осіб із добре розвиненою м'язовою системою. Систематичні силові
навантаження є хорошим засобом стимуляції адаптаційних механізмів організму, затримки
процесів старіння. Тому оптимальний рівень розвитку сили є дієвим фактором попередження
цих  захворювань   і  забезпечення   локомоторної  та енергоутворюючої функцій організму.

Друга, не менш важлива причина використання великої кількості силових і
швидкісно-силових вправ, зумовлена прагненням юнаків мати хорошу будову тіла. Саме цей
естетичний мотив є значно дієвішим стимулом до самостійних і систематичних занять, ніж
навіть міркування щодо міцного здоров'я. Таким чином, велике оздоровче значення силових
вправ і позитивна мотивація юнаків до них, з одного боку, та диспропорція розвитку м'язів
студентів, — з іншого, і зумовили вибір силових вправ.

Застосування комплексів спеціальних силових вправ з обтяженою вагою 30-50% від
максимальної сприяє значному підвищенню швидкісних можливостей (до 18%),
Використання обтяжень вагою 70-90% від максимальної призводить до пропорційного
розвитку швидкісних, силових, швидкісно-силових якостей. До того ж, застосування цієї
програми забезпечує постійне збереження досягнутого рівня швидкісно-силової підготовки,

Необхідно також констатувати, що зважаючи на особливості фізичного стану студентів,
ми розробили дозування силових навантажень. Для збільшення м’язової сили студентів з
низьким рівнем фізичного стану рекомендується виконувати атлетичні вправи в 5 – 6 підходах.
Кожна вправа повторюється 8 – 12 разів, тривалість відпочинку між серіями 1,5 – 3,0 хв.
Вправи виконуються у повільному і середньому темпах (режим збільшення м’язової маси).

Студентам з середнім рівнем фізичного стану рекомендується для самостійного
виконання вправи у 4 – 5 підходах з величиною обтяжень 10 – 15 разів і тривалістю
відпочинку 1,0 – 2,0 хв. Темп виконання – середній.

Методика розвитку сили для представників з високим рівнем фізичного стану дещо
відрізняється: кількість підходів зменшується до 3 – 4 разів, а кількість повторень
збільшується до 15 – 25 разів. Вправи рекомендується виконувати у швидкому темпі з
тривалістю перерв між підходами 30-60  сек.  Потрібно зауважити,  що зміна темпу силових
вправ, чергування їх із вправами на гнучкість і розслаблення між підходами, складають
великі можливості для вдосконалення рухового і вестибулярного апарату. В свою чергу,
комплекси силових вправ доцільно чергувати з оптимальними циклічними і швидкісними
вправами, що обумовлюють хороший ефект розвитку витривалості.

В залежності від індивідуальних можливостей, а також графіку навчання набір вправ
дозволяє дещо змінюватися. Водночас, спрямованість і черговість вправ були постійними.
Таким чином, запропонована технологія підготовки студентів до самостійних занять
фізичними вправами є комплексною, з використанням великої кількості засобів і методів
впливу зорієнтованих на особистість студента.

Висновки. Залучення студентів до самостійних занять фізичними вправами
передбачає застосування комплексу виховних впливів, розробки програми занять,
співвідношення засобів тренування, дозування навантажень.
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THE ENLIST OF THE STUDENTS INTO THE SELF-DEPENDENT WORK BY THE

PHYSICAL EXERCISES
Annotation.The programme of the students enlist into the self-dependent studies by the

physical exercises is reflected int the article. The article deals with the correlation of the physical
bringing means, the pulse rabes of  the physical training amount of work concerning to the
morphological-functional peculiaries of the youth.

Шевчук Н.М., Бєлікова Н.О.

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”

Постановка проблеми. На всіх етапах розвитку людське суспільство не могло бути
байдужим до тих,  хто мав ті чи інші порушення фізичних і психічних якостей.  Цих осіб не
можна було не помічати, так як вони вимагали до себе особливої уваги. Якщо ця увага їм не
приділялася або виявлялася не в тій формі і не в тому обсязі, якого вони вимагали, ці особи
ставали важким тягарем для суспільства і джерелом таких соціальних явищ, як злочинство,
поневіряння, дармоїдство. У зв’язку з цим у суспільстві виникла необхідність визначити своє
ставлення до даних осіб, їх правове становище, необхідні для них форми допомоги. У
Декларації ООН про права інвалідів (1975, 2.1) сказано, що «інваліди мають невід’ємне
право на повагу їхнього людського достоїнства, незалежно від походження, характеру і
серйозності каліцтв... мають право на освіту, ремісничу професійну підготовку і відновлення
працездатності; на консультації і послуги по працевлаштуванню та інші види
обслуговування, що дозволять їм максимально виявити свої можливості і здібності і
прискорять процес їхньої соціальної інтеграції і реінтеграції», але реально в багатьох країнах
ці люди часто позбавлені можливості самореалізації через існуючу байдужість до них з боку
суспільства.

Прогресивно зростаюча кількість неповносправних осіб, в тому числі дітей та молоді,
робить проблему інвалідності глобальною і піднімає цілий ряд актуальних питань, одне з
яких – питання вдосконалення системи спеціальної освіти дітей-інвалідів, гостро постало на
сучасному етапі розвитку України.

У розвинутих країнах світу розробка технологій соціальної реабілітації та інтеграції
осіб з обмеженими можливостями відноситься до числа пріоритетних наукових досліджень



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ   2005,  № 1

79

[1; 2]. Така необхідність обумовлена статистичними показниками: за даними ВООЗ, кількість
інвалідів всієї земної кулі складає 10 % від всього населення планети (з них 100 млн. – діти-
інваліди); в Україні, 2,5 млн. людей офіційно зараховано до осіб з фізичними та розумовими
вадами, з них 120 тис. - інваліди з дитинства. Це означає, що майже кожен 20-й громадянин
України потребує спеціальної підтримки. Тому одним з головних напрямків соціальної
політики нашої держави є правовий і соціальний захист інвалідів, створення рівних з іншими
членами суспільства можливостей для реалізації їх громадянських прав і свобод,
задоволення особистих потреб та якомога повного та всебічного розвитку індивідуальних
здібностей [1].

Важливим кроком в даному напрямку є Національна програма професійної
реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями (Указ Президента
України від 13 липня 2001 року № 519/2001), одним з основних завдань якої є реалізація
особами з обмеженими фізичними можливостями їх конституційних прав на професійну
орієнтацію та навчання, освіту, зайнятість. В ній передбачено „збільшити кількість
спеціальних груп для осіб з обмеженими фізичними можливостями у вищих і професійно-
технічних навчальних закладах з навчання конкурентноспроможним професіям та
спеціальностям відповідно до попиту регіональних ринків праці з урахуванням особливих
потреб таких осіб”.

Отримання якісної освіти, зокрема і у ВНЗ, безумовно, полегшує шлях до інтеграції
неповносправних осіб у суспільство [2; 3]. Інваліди з вищою освітою мають на 80 % більше
шансів знайти роботу, ніж неповносправні особи, які такої освіти не отримали. Водночас,
соціалізація та інтеграція осіб з особливими потребами в сучасне суспільство потребує
суттєвого оновлення підходів до системи освіти інвалідів на засадах вивчення стану
організації навчального процесу даного контингенту у дошкільних, середніх і вищих
навчальних закладах [3]. Все вищесказане і обумовило актуальність нашого дослідження.

Мета роботи. Вивчити умови здобуття професійної освіти дітей та молоді з
особливими потребами та розробити рекомендації щодо покращення умов здобуття вищої
освіти даним контингентом.

Методи дослідження. Для досягнення мети були використані методи теоретичного
рівня досліджень: узагальнення і систематизації, аналізу і синтезу, теоретичного
моделювання.

Результати дослідження. Найбільш незахищеною соціальною категорією населення,
яка потребує особливої турботи і уваги, є група дітей-інвалідів і дітей з вадами фізичного
розвитку. На початок поточного року на обліку в медичних закладах Волинської області
перебувало понад 4 тис. дітей-інвалідів віком до 16 років, що на 1,2 % більше, ніж минулого
року і на 16,9 % більше,  ніж на кінець 2000 року.  З кожних 10 тис.  дітей віком до 15 років
172 є інвалідами (в минулому році – 167, в Україні – 160). В структурі захворюваності дітей-
інвалідів переважають хвороби нервової системи (27,5%), уроджені аномалії (вади розвитку),
деформації та хромосомні порушення (27%), розлади психіки та поведінки (10,2 %), хвороби
вуха (7,3  %).  В минулому році вперше стали інвалідами 557  дітей.  В органах Пенсійного
фонду на кінець минулого року перебувало на обліку 3,9 тис. дітей-інвалідів до 18 років (рис.
1). За період з 1997 року їх чисельність збільшилась в 1,4 рази.

Для дітей дошкільного віку, які потребують додаткового медичного догляду та
лікування, в області функціонують санаторний дошкільний заклад, компенсуючий – для
дітей з порушеннями слуху та 16 комбінованих, в яких є санаторні групи для дітей з
порушеннями слуху, мови, зору, інтелекту, опорно-рухового апарату. На кінець минулого
року в 51 групі спеціального призначення виховувалось 748 дітей (4 % загальної чисельності
вихованців усіх дошкільних закладів), в 6 санаторних групах – 96 дітей (0,5 %).

Здобуття середньої освіти дітей з вадами розумового або фізичного розвитку
забезпечують 13 спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів), де на початок 2004-2005 навчального
року навчалося 1487 дітей (0,9 % учнів денних загальноосвітніх шкіл). В одержанні освіти
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дітям-інвалідам сприяє Волинське відділення Фонду соціального захисту інвалідів. На
оплату навчання та перекваліфікації 20 дітей-інвалідів торік виділено 11,1 тис. гривень.
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Рис. 1. Чисельність дітей-інвалідів до 18 років, що стоять на обліку
в органах Пенсійного фонду Волинської області на кінець 2004 року

В області для дітей-інвалідів створено мережу центрів соціальної реабілітації. На базі
територіального центру по наданню адресної допомоги малозабезпеченим верствам
населення в м. Луцьку функціонує міський центр ранньої соціальної реабілітації дітей-
інвалідів, де працює 4 групи: для слабочуючих дітей, для дітей з ураженням опорно-рухового
апарату, для дітей з ураженням центральної нервової системи, для соматично хворих дітей. В
минулому році тут пройшли реабілітаційний курс за індивідуальними планами 115 дітей-
інвалідів. В центрі працюють клуби за інтересами, які об’єднують хворих дітей, дають змогу
спілкуватися, сприяють розвиткові їх здібностей. В реабілітаційному центрі на базі
санаторію “Дачний” минулого року пройшли реабілітацію 1,1 тис. дітей з діагнозом ДЦП, в
реабілітаційному центрі міста Ковеля – понад 60 дітей-інвалідів.

В Голобському дитячому будинку-інтернаті на кінець 2004 року на повному
державному утриманні проживало 28 дітей-інвалідів до 18 років (п’ять років тому – на 28,2
% більше). Тут за вихованцями організовано догляд, медичне обслуговування, безпосередньо
в закладі вони можуть отримати процедури фізіотерапії, лікувальну фізкультуру, масаж.

Значна увага приділяється оздоровленню дітей-інвалідів влітку. Минулого року
кількість оздоровлених зросла проти попереднього року в 2,9  раз і склала 171  особу.  В м.
Луцьку працює обласна дитячо-юнацька спортивна школа інвалідів, у якій культивуються 4
види спорту. В групах і секціях займається 245 дітей-інвалідів.

Оскільки питання про вдосконалення системи спеціальної освіти молоді з особливими
потребами гостро постало на сучасному етапі розвитку України, то надання вищої освіти
інвалідам повинно удосконалити механізм професійної реабілітації і забезпечити зайнятість
інвалідів. Водночас, перед ВНЗ постають важливі завдання щодо забезпечення достатніх
умов для належного рівня навчального процесу і специфічного супроводу навчання даних
осіб. Основними перешкодами для їх утворення є недостатнє матеріально-технічне
забезпечення, обмежене фінансування, невелика кількість фахівців, які мають досвід роботи
з інвалідами.

Виходячи з вищесказаного, мета діяльності Відкритого міжнародного університету
розвитку людини „Україна” – надання безкоштовних освітніх послуг студентам з
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особливими потребами на рівні із здоровими студентами - виглядає більш як гуманно.
Зокрема, загальна чисельність студентів-інвалідів Луцького інституту розвитку людини
університету „Україна” становить 73 особи (понад 4 % від загальної чисельності). Найбільш
розповсюдженою є патологія опорно-рухового апарату (22 особи – 30 %); значно менше осіб
з порушеннями зору і слуху (6  –  8  %);  інші патології:  45  осіб –  62  %  (в даній групі
найчастіше зустрічаються захворювання нервової, ендокринної та дихальної систем). З
введенням дистанційної форми навчання для заочного відділення студенти з особливими
потребами одержали можливість для засвоєння матеріалу безпосередньо за місцем
проживання, з періодичним відвідуванням навчального закладу для консультацій та
підсумкового контролю.

Підходи до навчання студентів-інвалідів мають свою специфіку і спираються на
принципи гуманістичної педагогіки і психології, дотримання яких сприяє розкриттю
особистості студента, допомагає йому долати інтелектуальні навантаження, почувати себе
комфортно у студентському середовищі, реалізуватися у різних сферах життєдіяльності, в
тому числі і в спорті (зокрема, у Луцькому інституті розвитку людини навчаються студенти,
які, незважаючи на свою інвалідність, досягли надзвичайних спортивних результатів, ставши
чемпіонами світу: Анатолій Шевчик – майстер спорту міжнародного класу серед інвалідів,
чемпіон ХІІ паралімпійських ігор з футболу (м. Афіни, 2004), який завоював почесний титул
„Студент – спортсмен року Волині 2004”; Юрій Костюк – майстер спорту з біатлону та
лижних гонок серед інвалідів, призер Кубка світу з біатлону серед інвалідів; Солярук Юлія –
чемпіонка Дефлімпійських ігор (Австралія, 2004) та ін.).

Оптимізація навчального процесу студентів-інвалідів повинна здійснюватися шляхом
диференційованого підходу до складання і застосування індивідуальних програм фізичної
реабілітації, що сприятиме створенню комплексної системи висококваліфікованого і
ефективного медико-реабілітаційного супроводу навчання студентів даної категорії. Для
цього потрібно одразу після зарахування їх до ВНЗ розпочинати реалізацію першого етапу
комплексних заходів: формування бази даних інвалідів в умовах центру реабілітації, яка
базуватиметься на ключових оцінках психологічного стану та фізичної спроможності людей
з обмеженими функціональними можливостями. Другий етап включатиме розробку
індивідуальних програм фізичної реабілітації, основна мета яких - підвищення фізично-
психологічно-соціальної спроможності студентів з особливими потребами. Фізичний стан
пропонується оцінювати за допомогою сучасних високоспеціалізованих методик оцінки
функціонального резерву систем органів і по ходу роботи вносити корективи в медико-
реабілітаційний супровід. При розробці індивідуальних програм враховувати стан здоров’я
та рівень адаптації до фізичних навантажень. Дотримуватися наступних принципів
організації і проведення занять: системність, тривалість, регулярність, поступовість та
адекватність.

Висновки:
1. Аналіз наукової літератури та статистика свідчать про необхідність удосконалення

системи спеціальної освіти дітей та молоді з особливими потребами.
2. Часткове вирішення проблеми вбачається нами у розробці і впровадженні

індивідуальних програм фізичної реабілітації, що сприятиме психокорекції самооцінки,
соціальній і професійній адаптації студентів даної категорії.

3. Серед інших заходів, для покращення умов навчання студентів-інвалідів
пропонуємо передбачити в навчальному процесі технічні засоби, а також меблі, спеціально
пристосовані для потреб даної категорії студентів; створити умови для активної участі
інвалідів в науково-дослідницькій роботі; активно залучати студентів-інвалідів до занять
фізичною культурою і спортом; ВНЗ розвивати міжнародне співробітництво з питань, що
стосуються освіти інвалідів.
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Shevchuk N.М., Belikova N.О.
WAYS OF REALIZATION OF THE PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM OF

THE CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WITH PARTICULAR NEEDS
Lutsk institute of Human Development Open international University of Human Development

Annotation. Constantly increasing number of the disabled makes the problem of the
disablement global and raises a number of topical questions, one of which – the improving of the
special education system for the invalid children is a matter of great importance on the modern
stage of Ukraine development.

The aim of our work was to work out the recommendations concerning the conditions of the
receiving education by the young people with peculiar needs.

The partial solving of the problem is in the working out and introduction of the different
measures and individual programmes of the physical rehabilitation.It will favour the self-estimation,
psych-correction, social and professional adaptation of the students.

Шмалєй С.В.

ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ “ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я” В ШКОЛІ
Херсонський державний університет, м. Херсон

Для формування змісту предмета «Основи здоров'я» важливо враховувати поділ знань
про здоров'я за суб'єктним критерієм, які групуються на такі, що характеризують: здоров'я
індивідів; сутність здоров'я групи людей; стан здоров'я етнічних, соціальних та інших
спільнот; систему знань про здоров'я, що притаманне суспільству [5].

З огляду на аналіз здоров'я, основного поняття валеології, виконаного з урахуванням
його аналізу в гносеологічній площині, можна запропонувати  його визначення. Здоров'я
людини - це багатомірний і водночас цілісний феномен гармонійної життєдіяльності
людини. Воно знаходить свій вираз через взаємоузгоджені стани, явища і процеси
формування, зміцнення, збереження, споживання, відновлення, передачі (ФЗЗСВП) фізичної,
психічної, соціальної і духовної складових життєдіяльності людини, груп людей, спільнот,
суспільства в цілому. Для розуміння того, як реалізуються дії людини, груп людей, спільнот,
суспільства в цілому щодо ФЗЗСВП здоров'я, цього важливого атрибута людини, слід
розглянути валеологію як соціокультурне явище. У просторі цього валеологія, передусім,
постає як соціальний інститут та соціокультурне утворення.

Як соціальний інститут валеологія розкривається через: а) валеологічну діяльність
тих, хто продукує принципово нові знання про здоров'я людини, поширює ці знання та
користується ними; б)систему валеологічних відносин між означеними вище групами; в)
множину валеологічних цінностей та норм; г) мережу валеологічних інститутів, закладів,
установ та валеологічних спільнот і спілок неформального характеру; д)валеологічну
свідомість людей [2].

Як соціокультурне утворення валеологія розгалужується на: а) науку; б) сферу
практичної життєдіяльності людей; в) галузь освіти.
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А. Валеологія як наука. Крім етимологічного (валеологія - наука про здоров'я), можна
дати і змістове визначення валеології як науки. Наукова валеологія - це відносно автономна
галузь наукових знань про формування, збереження, зміцнення, споживання, відновлення та
передачу здоров'я. Валеологія розглядає здоров'я як цілісний і водночас багатомірний
феномен, відображаючи його, таким чином, у різних вимірах та на різних рівнях (емпіричних
і теоретичних). У просторі наукової валеології розвиваються одна або кілька валеологічних
теорій, цілісних систем знань про ФЗЗСВП здоров'я. Знання про здоров'я цих теорій є
істинними (такими, що адекватно відображають здоров'я як певне об'єктивне явище),
доказовими (істинність їх не просто виголошується, а й доводиться певними логічними
засобами чи практичною перевіркою або ж досвідом людського життя), такими, що
розкривають глибинні закономірності й особливості ФЗЗСВП здоров'я людей [1].

Наукова валеологія має міцний і широкий базис емпіричних валеологічних знань (це,
насамперед, народна валеологічна мудрість тією мірою, якою вона залучається до сфери
наукового розгляду). Вона спрямована на продукування валеологічних знань, що
відрізняються принциповою новизною, є новими не тільки для дослідника, а й для
суспільства в цілому на даному етапі його розвитку. Таким чином, основне призначення
наукової валеології - знайти теоретичне розв'язання закономірностей та механізмів ФЗЗСВП
здоров'я людини,  груп людей,  спільнот,  суспільства в цілому,  способів управління
індивідуальним і суспільним здоров'ям за допомогою науково-дослідницької діяльності;
виробити принципово нові знання про здоров'я людини, які є новими не тільки для вченого-
валеолога, а й для суспільства в цілому.

Б. Валеологія як сфера практичної життєдіяльності людей. Інколи її ще називають
онтовалеологією, або практичною валеологією. Основне завдання наукової валеології -
знайти теоретичне розв'язання ФЗЗСВП здоров'я, груп людей, спільнот, суспільства в цілому.

Основне завдання практичної валеології - реалізація цього завдання у реальній
життєдіяльності людей. Така реалізація в науковій валеології відбувається шляхом науково-
дослідницької діяльності, а у разі практичної валеології — завдяки предметно-
перетворювальній діяльності валеологів-практиків (фахівців) та народних цілителів [6]. У
галузі онтовалеології є також три види валеологічних знань: наукові, освітні та практичні
(досвід народної валеології та досвід сучасних валеологів-практиків). Однак визначальним
для цього різновиду валеологічного надбання є знання народної валеології та валеологів-
практиків як засіб нагромадження, концентрації чи акумуляції або трансляції практичного
народного досвіду ФЗЗСВП здоров'я. Практична валеологія має більш стихійний характер
порівняно з освітніми та науковими валеологічними знаннями.

В.  Валеологія як галузь освіти.  Освітні валеологічні знання зберігають майже всі
вказані ознаки наукового знання, крім останньої, яка властива тільки науковій. Принципово
нові знання про здоров'я людини; вони є новими не лише для людини, що здобуває ці знання,
а й для людського суспільства в цілому на певному етапі його розвитку.  На відміну від
наукових, освітні валеологічні знання - це нові знання саме для суб'єкта навчання (учня,
студента, людини, що займається самоосвітою), а не для суспільства в цілому [3].

Валеологія як освітня галузь складається з трьох різновидів валеологічних знань - на-
укових, онтовалеологічних та освітніх валеологічних; визначальним тут є третій різновид. Як
і в практичній валеології, тут теж відбувається навчання здоров'ю, однак в онтовалеології це
лише одне із завдань, а у педагогічній валеології навчально-виховний процес є основним і по
суті єдиним завданням. При цьому валеологічне знання ґрунтується на досягненнях наукової
валеології. За своїм змістом та використанням освітні валеологічні знання принципово не
відрізняються від наукових знань: наукова теорія є формою систематизації наукових знань,
валеологічні інтегровані предмети та спецкурси - формою освітніх валеологічних знань. У
сфері наукових досліджень пізнавальний рух щодо ФЗЗСВП здоров'я відбувається від
емпірично даних виявів здоров'я окремих індивідів і здоров'я населення загалом до його
сутнісних характеристик. Тому тут системна характеристика здоров'я як цілісного феномену
постає як кінцевий підсумок важкої тривалої постійної роботи дослідників [1].  Якщо ж



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ   2005,  № 1

84

ідеться про валеологію як галузь освіти, на перший план виступають доведені знання, адже
основне завдання валеології як елемента освіти  не продукування знань про здоров'я,
принципово нових для суспільства в цілому, а передусім засвоєння вже набутих
валеологічних наукових знань людьми,  що отримують валеологічну освіту.  Для цих людей
знання про ФЗЗСВП здоров'я теж, безумовно, є новим. Однак ці знання нові лише для них, а
не для суспільства в цілому.  Тому в освітній валеології головну роль відіграє сукупність
досягнутих і доведених знань про своєрідність і закономірності ФЗЗСВП здоров'я.

При цьому валеологія як відносно самостійна галузь освіти розв'язує одне із
неоціненно значущих для суспільства завдань. Це трансформація продукованих наукою
нових знань про здоров'я людини з теоретично-системної форми у форму, придатну для
«споживання», творчого засвоєння і практичного застосування цих знань широкими
верствами населення, насамперед - учнями загальноосвітньої школи. Така метаморфоза
валеологічних знань відбувається через залучення до дії всіх ланок, рівнів і засобів системи
сучасної освіти для формування валеологічної свідомості населення і наступного піднесення
рівня цієї свідомості до сучасних запитів суспільного життя. Варто відзначити, що
валеологічна свідомість стає дедалі вагомішою в системі світогляду сучасного українського
суспільства і є однією з його відмінних ознак: здоров'я в ієрархії всіх потреб посідає
значущіше місце. Валеологія формується як струнка мережа організацій та установ з усім
їхнім навчально-методичним інструментарієм (кафедри, відділи, кабінети тощо), які
розвивають різноманітну діяльність, специфічну для кожного з цих організаційних
підрозділів і спрямовану на викладання й творче засвоєння вже отриманих в науці знань про
ФЗЗСВП здоров'я.  В результаті цього формується й система відносин між педагогами,  які
опікуються навчально-виховним процесом (викладанням предмета «Основи здоров'я»,
реалізацією міжпредметних зв'язків, валеологізацією шкільного середовища та
позашкільною діяльністю, спрямованою на формування здорового способу життя). Однією з
провідних ознак освітньої валеологічної діяльності є активне формування системи знань про
ФЗЗСВП здоров'я, які знаходять своє відображення в Державному стандарті та програмах
«Основи здоров'я» [4].

Вивчення змістової лінії «Фізична складова здоров'я» має бути спрямованим,
передусім, на розкриття закономірностей росту і розвитку учнів у віковому аспекті. Успішно
визначають здоров'я людини за усталеними показниками її фізичного стану (пульс, частота
дихання, температура тіла, колір шкіри та слизових оболонок, регулярність фізіологічних
відправлень тощо). Важливою характеристикою фізичної складової здоров'я є також
спроможність людини ефективно виконувати певні дії: рухатися, працювати. Крім того,
беруть до уваги і ступінь фізичного розвитку індивіда: відповідність його зросту і маси тіла
віковим нормам, пропорційність частин тіла тощо - тобто гармонійність чи дисгармонійність
«розгортання генетичної програми». Усі ці показники разом із спеціальними дослідженнями
(наприклад, електрокардіографія, рентгенографія, біохімічні аналізи тощо) дають можливість
з більшою чи меншою точністю оцінити стан фізичного здоров'я людини.  Важливою
ознакою фізичної складової здоров'я є також здатність людини пристосовуватися до змін
довкілля (температури повітря, вологості, атмосферного тиску тощо), ефективно протидіяти
хвороботворним чинникам (бактеріям, вірусам, токсичним речовинам, іонізуючій радіації
тощо).

У програмі передбачено вивчення закономірностей росту і розвитку дітей, ознак
гармонійного розвитку. Розглядаються такі важливі умови росту і розвитку: рухова
активність та її вплив на розвиток школярів, раціональна організація щоденного розпорядку
дня, умови ефективного навчання, активний відпочинок та його види, здоровий сон,
запобігання втомі і перевтомі. Учні набувають навичок виконання вправ та процедур для
збереження і зміцнення здоров'я, зокрема для комплексного загартовування. Звертається
увага на особливості формування постави. Вивчаються вікові вимоги до харчування, зокрема
значення калорійності харчування та енерговитрат залежно від фізичних навантажень, у
тому числі при інтенсивному фізичному тренуванні.
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Підкреслюються особливості індивідуального розвитку і збереження здоров'я
підлітків. Наголошуються вікові особливості їх індивідуального розвитку, у тому числі й
ознаки статевого дозрівання. Окремої уваги заслуговують і чинники ризику індивідуального
розвитку. Важливим фрагментом цієї змістової лінії є тематика, пов'язана з гігієнічним
доглядом за тілом. Вивчаються особливості догляду за зубами і порожниною рота, значення
особистої гігієни статевих органів у підлітковому віці,  деталізуються предмети і засоби
особистої гігієни та гігієнічні вимоги під час занять фізичними вправами [5].

Зважаючи на вікові потреби, наголошується на особливості стану шкіри в
підлітковому віці у зв'язку з типами шкіри.  Надається можливість набуття навичок догляду
підлітків за шкірою. Звертається увага на необхідність запобігання захворюванням шкіри
дівчат і хлопців. Не полишені увагою косметичні проблеми підлітків, у тому числі деталізу-
ються й косметичні засоби для дівчат і хлопців. Особливого значення має фрагмент цієї
змістової лінії щодо поняття про оздоровчу систему, акцентуючи переважно на оздоровчому
харчуванні з розкриттям основ сучасних та традиційних систем харчування. Обов'язковим є
вивчення поняття про харчові продукти, основ безпеки харчування, у тому числі запобігання
хворобам, що виникають через неякісне, незбалансоване харчування. Школярі мають набути
навичок першої допомоги у разі харчових отруєнь і кишкових інфекцій.

У межах цієї змістової лінії необхідно наголосити на важливості вивчення не лише
поняття про фізіологічну зрілість,  а й про її зв'язок із соціальною зрілістю.  Детального
розгляду потребує вивчення ознак готовності до дорослого життя молодої людини [6]. У
зв'язку з попереднім фрагментом програми особливого звучання набуває інформація про
репродуктивне здоров'я,  чинники впливу на нього.  Кожен учень має чітко знати про
негативний вплив наркотичних речовин на репродуктивну систему підлітків та молоді,
особливу шкідливість для здоров'я сумісної дії тютюнового диму й алкоголю.

Соціальна складова здоров'я закономірно вивчається після складової, яка розкриває
біологічну сутність людини. Соціальну складову здоров'я можна визначити як узгоджену
взаємодію людини з соціальним середовищем. Оцінити таку взаємодію можна через успішне
ототожнення особи з певними соціальними групами (сім'я, клас, громада, професійна
спільнота тощо). Це означає і визнання іншими дій людини, і пояснення, розуміння цих дій
як необхідних.  Саме в цих людських групах відбувається соціалізація особи,  вибір нею тих
соціальних ролей, які вона зможе успішно та із задоволенням виконувати протягом свого
життя. Для успішної взаємодії людей потрібне визначення спільних цінностей. Вибір особою
певної підпорядкованості, вартості цінностей є ознакою її соціального ототожнення.
Формування спільних цінностей та бачення вартості цих цінностей людиною значною мірою
підпорядковані або узгоджені з процесами виникнення, функціонування і розвитку сім'ї,
школи, держави, церкви тощо. Ефективна реалізація соціальної функції людини, її
потенційних можливостей і творчих планів значною мірою залежать від її фізичного,
психічного і духовного здоров'я. Відповідний соціальний статус людини дає змогу створити
оптимальні умови для формування, збереження і зміцнення здоров'я, суттєво позначається на
її емоційному благополуччі.

Учні можуть отримати інформацію й сформувати навички протидії негативному
впливу соціальних чинників різного рівня - державного чи найближчого оточення - на
здоров'я і безпеку підлітків,  у тому числі й на їх спосіб життя.  В аспекті розкриття впливу
способу життя на ЗСЖ деталізуються обов'язки членів родини щодо збереження і зміцнення
здоров'я, основні функції сім'ї і громади щодо збереження здоров'я, вплив способу життя
родини на здоров'я підлітків. Окремої уваги заслуговує набуття життєвої навички співчуття,
самооцінки,  міжособистісних відносин під час розгляду важливості допомоги людям з
обмеженими можливостями [2].

Надзвичайно актуальним є вивчення учнями наслідків впливу соціального
середовища на формування корисних і шкідливих звичок у підлітків, формування навичок
корисних для протидії впливу на здоров'я. Конкретизується вплив на здоров'я підлітків
тютюнового диму, алкоголю, наркотичних і токсичних речовин з розкриттям у старших
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класах особливості дії тютюнового диму, алкоголю і наркотиків на статеве дозрівання. Учні
повинні чітко знати причини вживання наркотичних речовин підлітками і вміти протидіяти
їх впливу, мати поняття про наркотичну залежність, розрізняти ознаки наркотичної
залежності. Вони мають набути навичок першої допомоги у разі наркотичного отруєння.
Зважаючи на те, що в Україні поширення ВІЛ/СНІДу та туберкульозу набуло епідемічного
характеру, надзвичайно актуальним є вивчення в межах програми предмета «Основи
здоров'я» тематики, присвяченій цим значною мірою соціально  зумовленим захворюванням.
Оскільки фіксується й підвищення рівня поширення хвороб, які передаються статевим
шляхом (ХПСШ),  у тому числі серед молоді,  що теж зумовлюється різними причинами
переважно соціального та морально-етичного характеру, профілактиці цих захворювань теж
слід надати достатньої уваги [6].

Розглядається, насамперед, поняття про ВІЛ/СНІД/ХПСШ, розкриваються шляхи їх
передачі і відповідні методи захисту. Учні мають знати й найзагальніші дані про умови
розвитку й наслідки СНІДу. Найважливішим при вивченні цього фрагменту програми є
набуття молодими людьми таких життєвих навичок, як уміння прийняття рішення, чинити
опір тиску,  міжособистісних відносин,  що уможливить їхні уміння уберегтися від ВІЛ-
інфікування. Надзвичайно важливо сформувати в учнів толерантне ставлення до ВІЛ-
інфікованих людей, можливість протидіяти стигмі та дискримінації ВІЛ-інфікованих,
акцентувавши їх таким чином на набуття життєвих навичок співчуття, чинення опору. Разом
з тим, не розкривши зв'язок наркоманії та ВІЛ-інфікування, неможливо сконцентрувати
увагу на особливостях поширення ВІЛ-інфікування молоді в Україні.

Останнє десятиліття характеризується постійним, аж до епідемічного, зростанням
поширення в нашій країні важкого захворювання - туберкульозу. Для усвідомлених дій
підлітків та юнаків і дівчат щодо його профілактики вони повинні мати достатньо інформації
про сам збудник, умови інфікування та розвитку захворювання. У старших класах можливе
різнобічне висвітлення соціальних чинників ризику «хвороб цивілізації», під час якого
доречно розкрити прямий зв'язок куріння і раку. Соціальна складова здоров'я людини
формується лише в процесі спілкування з іншими, що дозволяє розвивати практично всі
життєві навички - уміння прийняття рішень, вирішення проблем, спілкування, самооцінки та
почуття гідності, чинити опір тиску, міжособистісних відносин, подолання емоцій та стресу,
співчуття.

Нині надзвичайно актуальним є вміння запобігати конфліктам або конструктивно
розв'язувати їх. Для цього слід дізнатися про їхню сутність, види, закономірності розвитку,
негативний вплив на здоров'я, способи і методи їх розв'язання, пов'язані з навичками
подолання емоцій та стресу [3].

Зважаючи на вікові особливості психолого-соціальних характеристик підлітків,
юнаків та дівчат, їх потрібно зорієнтувати на самостійний вибір прикладу для наслідування.
У зв'язку з цим актуалізується потреба розкрити поняття безпечних і небезпечних компаній,
необхідність уміння розрізняти вияви насильства в учнівському середовищі та чинити йому
опір і протидію. Саме тому у випадку вивчення цієї тематики програми важливі навички
уміння прийняття рішення, самооцінки та почуття гідності, чинити опір тиску,
міжособистісних відносин.

На порозі дорослого життя учнівська молодь повинна мати достатньо часу для
обмірковування питань щодо зіставлення рівнів фізіологічної і соціальної зрілості. Для цього
їй потрібно добре знати й порівнювати їх основні ознаки, критерії, за якими можна зробити
висновок щодо готовності вести доросле життя в усіх його аспектах, зокрема - соціальному
та фізіологічному. На закінчення вивчення цієї змістової лінії програми увага надається
правам і обов'язкам щодо збереження та зміцнення здоров'я учнів. Наголошується на
особистій відповідальності кожного за здоров'я, що вже частково вивчалося в межах
тематики про ЗСЖ.  Крім того,  зважаючи на сучасну ситуацію в Україні щодо поширення
наркоманії, школярам важливо чітко знати й користуватися правовими положеннями
кримінальної відповідальності за поширення наркотичних речовин. Учні мають доповнити
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блок правової обізнаності за рахунок інформації про право громадянина України на
убезпечення щодо ВІЛ і СНІДу.

Психічна складова здоров'я визначає розвиток людини як особистості, забезпечує її
душевне благополуччя, тому вона розкривається через розвиток основних функцій психіки
людини. Реальне пізнання навколишнього світу відбувається за допомогою відчуттів,
сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, уяви, мови. Умовою психічного здоров'я є розвиток
різноманітних емоцій та почуттів, уміння контролювати і керувати ними, набуття навичок
зменшення шкідливого впливу чинників, які спричиняють стрес. Психічне здоров'я дає
можливість людині оптимально пристосуватися до змін, які відбуваються в сім'ї, у школі, на
роботі,  в суспільстві загалом.  Воно є основою того,  що людина може пізнати себе,
реалізувати власні потреби, а це необхідно для самоствердження її особистості й досягнення
психічного благополуччя [2].

Психічна складова може сприяти або, навпаки, негативно впливати на фізичну
складову здоров'я і бути причиною різних тілесних захворювань. З іншого боку, бадьоре
самопочуття, відсутність захворювань сприяють веселому оптимістичному настрою,
прагненню до творчості і самовдосконалення. Психологічне благополуччя підлітків важливе
для збереження високого рівня здоров'я загалом. Шкільна молодь повинна мати чітке
уявлення принаймні про вплив настрою на здоров'я,  спілкування й самопочуття.  При
вивченні цієї тематики учні набувають життєвих навичок співпереживання та співчуття.

Учні зможуть також вирізнити ознаки психологічного благополуччя, психологічних
конфліктів. Ґрунтуючись на знанні чинників, які порушують психологічну рівновагу,
школярі мають оволодіти елементарними способами відновлення і підтримання
психологічної рівноваги, подолання психологічних конфліктів. Важливо, щоб учні не лише
мали уявлення про стрес, але чітко знали негативний вплив стресу на здоров'я, уміли його
долати.

Індивідуалізація загальних положень цієї змістової лінії відбувається за рахунок
вивчення психологічної характеристики підліткового віку. Учні дізнаються також про умови,
які сприяють психологічному розвитку підлітка, що надзвичайно важливо: це сприяє
особистісному розвитку, у тому числі й інтелектуальних задатків. Важливо спрямувати кож-
ного учня на формування своєї особистості шляхом самопізнання, самовизначення і
самовиховання. Вони мають оволодіти способами саморегуляції, методами розвитку
сприйняття, уваги та пам'яті.

Інтеграція з тематикою, присвяченою безпеці життєдіяльності, дає змогу розкрити
психологічні особливості поведінки людини в екстремальних умовах, що, можливо, є тим
єдиним чинником, який дозволить не розгубитися, дати раду собі й допомогти іншим.
Духовна складова здоров'я є своєрідною вершиною, що збирає все найкраще в людині,
завдяки чому людський індивід стає особистістю. Протягом усього життя людина прагне до
духовного розвитку і самовдосконалення. Розкривається вона через поєднання: бачення
прекрасного у довкіллі і в самій собі; вироблення певних правил поведінки щодо
навколишнього світу як за законами суспільства,  так і за внутрішнім моральним кодексом;
розуміння сутності навколишнього світу, місця людини в природі і суспільстві, її життєвих
цінностей, вибору власного способу життя, відповідальності за здоров'я і життя своє та
інших людей; набуття унікальної властивості вірити і вибір власної віри [6].

У зв'язку з означеним школярам важливо не лише знати чинники формування
духовної складової здоров'я, естетичні та моральні засади здоров'я. Вони можуть навчитися
робити своє щоденне життя не просто раціональним щодо його збереження та зміцнення
здоров'я, а й красивим та високоморальним. Важливо, щоб учнівська молодь усвідомила
значення всебічного розвитку для формування особистості, зрозуміла взаємовплив не лише
психічної та духовної, а й інших складових здоров'я. Особливого місця в програмі заслуговує
визначення місця здоров'я в ієрархії життєвих цінностей молоді. Якщо в результаті
дев'ятирічного вивчення предмета «Основи здоров'я» воно займає один з найвищих щаблів
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серед життєвих цінностей кожного учня, він сам дійде висновку про власну відповідальність
за своє здоров'я й докладе усіх зусиль для збереження його на високому рівні.
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РУХОВА АКТИВНІСТЬ І ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Захожий В.В.

ДОЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ
ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ

Професійно-технічне училище Луцького державного технічного університету
Постановка проблеми. Наукові дослідження [3;  5;  6] свідчать, що протягом

останнього десятиліття середня тривалість життя у чоловіків скоротилася на 2,4, у жінок – на
0,9 року. Різниця в тривалості життя в Україні і в країнах Західної Європи становить для
чоловічого населення 12,8, жіночого – 7,8 року. У структурі захворюваності переважають
хронічні неінфекційні хвороби (серцево-судинні захворювання, злоякісні новоутворення,
психічні та ендокринні розлади, алергічні прояви), які характеризуються негативною
динамікою. Велике значення для профілактики захворювань мають заняття фізичними
вправами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових роботах заняття фізичними
вправами розглядаються як засоби оптимізації фізичного виховання школярів. В окремих
дослідженнях подаються прийоми оздоровчої спрямованості фізичного виховання, вимоги до
дозування фізичних навантажень, пропонуються орієнтовні програми для самостійних занять
фізичними вправами [1; 2; 4]. Водночас, в наукових дослідженнях практично не розроблена
технологія дозування фізичних навантажень для самостійних занять фізичними вправами
учнів.

Мета роботи полягає в розробці дозування фізичних навантажень для самостійних
занять фізичними вправами школярів.

Методи та організація дослідження. У дослідженні використовувалися такі методи
дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, педагогічні
спостереження. Дослідження проводилося на базі загальноосвітніх шкіл № 1, 19 міста
Луцька.

Результати дослідження та їх обговорення. Фізичне навантаження – це ступінь
напруження під час виконання вправ, що веде до витрат енергії й стомлювання організму.
Величину навантаження можна змінювати шляхом підбору вправ, вибору дистанції, часу
використання обтяжувань. У кожному конкретному випадку навантаження треба дозувати
виходячи з рівня фізичної підготовки й функціональних можливостей дітей та мети заняття.
Навантаження на організм залежить від кількості повторень кожної вправи, амплітуди рухів,
їх темпу, сили й напруження, а також від координаційної складності.

Процеси адаптації в організмі й підвищення рівня розвитку рухових якостей
відбуваються повільно й нерівномірно. В результаті стрибкоподібного характеру
навантаження може перевищувати функціональні можливості дівчаток, що негативно
впливає на організм і навіть призводить до травм. Тому навантаження як у межах одного
тренувального заняття, так і протягом тривалого періоду самостійних тренувань, повинні
зростати поступово.

Незмінне зовнішнє навантаження, наприклад, вплив одного й того ж комплексу вправ
тривалий час, перестає стимулювати підвищення результатів і вдосконалення
функціональних систем організму, в зв'язку з чим необхідне постійне підвищення фізичного
навантаження.
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Розвиток фізичної працездатності відбувається на основі регулярного й планомірного
тренування з частими повтореннями навантаження.   Тривалі перерви заважають успішному
розвитку тренованості, призволять до спаду результатів. Навантаження треба давати
послідовно, протягом тривалого часу. Тільки це, а також безперервність занять можуть
забезпечити цілеспрямований, раціональний розвиток фізичних якостей.

Для підвищення функціональних можливостей організму необхідні не тільки
навантаження, а й добрий відпочинок. Систематичне чергування навантаження й відпочинку
– суттєва умова успішного тренування. На початковому стані самостійних занять не слід
займатися два дні підряд, виконувати занадто великий обсяг навантажень.

Усяка однобічність і одноманітність у виборі вправ і способах навантаження ставить
під загрозу всебічний гармоній фізичний розвиток. Оптимальне формування певної фізичної
якості передбачає одночасне поліпшення всіх інших якостей.

Тому вправи з невеликим обсягом рухів повинні чергуватися з вправами, насиченими
в цьому відношенні. Вправам на витривалість завжди повинна віддаватись перевага над
вправами, розвиваючими  силу або швидкість. На початку кожного заняття треба виконувати
вправи, які вимагають   великої уваги при їх виконанні.

При рівномірному методі фізичне навантаження виконується безперервно протягом
відносно тривалого часу з постійною інтенсивністю. В залежності від вирішуваних завдань
вправи можуть виконуватись з малою, середньою й максимальною інтенсивністю.

Збільшення навантаження досягається за рахунок підвищення тривалості або
інтенсивності виконання вправ. Із збільшенням інтенсивності занять їх тривалість необхідно
зменшити й навпаки.

Повторний метод характеризується багаторазовим виконанням вправ певної
тривалості або скороченням повторень з інтервалами відпочинку протягом яких досить
повно відновлюється працездатність. Тренувальний вплив на організм забезпечується
підсумком результатів від кожного повторення.

Повторний метод використовується при виконанні фізичних вправ як циклічного (біг,
веслування, плавання), так і ациклічного (стрибки, загальнорозвиваючі вправи з
навантаженням) характеру. Вправи виконуються серіями. Як правило, на одному занятті
проводиться не більше 2-6 серій. Число повторень вправ у кожній з них невелике й
визначається фізичними можливостями дівчат підтримувати заданий темп виконання. Паузи
відпочинку залежать від тривалості й інтенсивності навантаження, але встановлюються щоб
забезпечити повне відновлення працездатності учениці до чергового повторення вправ.

Використання повторного методу тренування при виконанні циклічних вправ сприяє
розвитку швидкісної витривалості. В ациклічних видах фізичних навантажень розвиваються
швидкісно-силові й силові якості.

Інтервальний метод зовнішньо схожий на повторний, так як обидва вони
характеризуються багаторазовим повторенням вправ через певні інтервали відпочинку.
Проте, якщо при повторному методі характер впливу навантаження на організм визначається
виключно самою вправою (тривалістю й темпом виконання), то при інтервальному методі
тренувальним впливом володіють ще й паузи відпочинку.

Оскільки, одноразове навантаження виконується в достатньо швидкому темпі (при
пульсі 150—170 ударів за хвилину) і тривалість її невелика, то споживання кисню під час
виконання вправ не досягає максимальних величин. У паузі відпочинку, незважаючи на
зниження частоти серцевих скорочень, споживання кисню протягом перших 30 секунд після
закінчення вправ збільшується й досягає максимуму. Таким чином, тренувальний вплив на
організм відбувається не стільки в момент виконання вправи, скільки в період відпочинку.

Паузи відпочинку встановлюються з таким розрахунком, щоб перед початком
почергового повторення вправи частої і них скорочень була    120-140 ударів за хвилину й
кожне нове навантаження   здійснювалось у стадії неповного відновлення сил організму.
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Відпочинок може бути пасивним або активним. Вправи припиняються, якщо в період
відпочинку пульс не знижується до 120-140 ударів за хвилину, що свідчить про наступаюче
втомлення.

Кількість повторень в сесіях може бути від 6-8  до 20-30  разів.  Інтервальний метод
сприяє розвитку серцевого м'яза, зміцненню судин, він поліпшує аеробні можливості
організму в цілому два варіанти його застосовування. В їх основі лежать різні поєднання
складених компонентів  навантаження (тривалість, інтенсивність, кількість повторень вправ).
У першому – величина паузи відпочинку між вправами коливається від 45-90 с до 1-3 хв., а
тривалість одноразового навантаження від 45-90 с до 1-2 хв. Для досягнення запланованого
ефекту частота пульсу не повинна бути нижчою 130 ударів за хвилину. Число повторень
вправ повинно бути таким,  щоб вся серія проходила при порівняно стійкому пульсовому
режимі.

При другому варіанті тривалість одноразового навантаження 15-60 с, інтервали
відпочинку регулюються по відновленню частоти серцевих скорочень до 120-130 ударів за
хвилину й складають 1,5-3 хв.

В останній час значне поширення набув і так званий коловий метод тренування, який
сприяє розвитку силової   витривалості. Його тренувальна програма складається в більшості
випадків з 8-12 вправ, послідовність яких визначається таким чином кожна наступна вправа
навантажувала м'язи, які не одержували перед цим навантаження. Для кожної вправи
визначається на вибір число повторень, тривалість навантаження,  маса обтяжувань. По
закінченні однієї серії вправ до наступної приступають без тривалої паузи. Завдяки цьому за
порівняно невеликий проміжок часу виконується багато вправ, що зумовлює високий
тренувальний ефект.

Навантаження, пов’язане із підняттям ваги, в основному розвиває силу. Під силою
розуміється здатність переборювати  зовнішній опір переважно за рахунок м’язової
діяльності.

При застосуванні рухових навичок, виконанні фізичних вправ необхідна як велика
скорочувальна сила м’язів, так і висока швидкість їх скорочення. В зв’язку з цим розрізняють
максимальну силу, швидкісну силу й силову витривалість.

Максимальна сила - це та сила, яку може розвинути м’яз діючи на опір з
максимальним напруженням. Вона в звичайній мірі залежить від величини поперечного
січення м'яза. Її можна визначити за допомогою динамометра, (максимальна сила
розтягування й стиснення).

Для розвитку сили потрібне значне напруження м'язів. Вони дають максимальне
збільшення сили й розвиток її досягається за відносно короткий період. Але такі вправи, як
підняття штанги, гир викликають велике навантаження на всі системи організму. Тому
граничні й біляграничні (90-95% максимуму) обтяження в самостійних заняттях потрібно
застосовувати відносно рідко, головним чином, - з метою оцінки силових можливостей.

Швидкісна сила представляє собою здатність м'яза переборювати опір з великим
прискоренням і визначається швидкістю руху, яка надається певній вазі. Її можна встановити
у часі, необхідному для виконання найбільшого числа повторень руху, з певною амплітудою
й певною вагою обтяження. Швидкісна сила м'язів характеризується довжиною або висотою
стрибка з місця.

Під силовою витривалістю слід розуміти перешкоду втомленню при тривалих
навантаженнях, переборюваних зі значним силовим напруженням. Її можна визначити за
кількістю повторень вправи,  частоти рухів з повною амплітудою,  появою помітних ознак
втоми.

Силу можна розвивати різноманітними засобами. Використовують штангу, гирі,
камені,  колоди...  Вправи зі штангою виконують для розвитку основної мускулатури всього
тіла. Заняття на гімнастичних снарядах зміцнюють м'язи тулуба й плечового поясу. Біг з
обважнювальними пасками, мішечками з піском розвиває силу ніг. Для розвитку силової
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витривалості застосовують вправи, що вимагають помірного напруження (близько 30-50%
максимальної сили) з багаторазовим повторенням.

Найбільш універсальним методом розвитку силової витривалості й підвищення
абсолютної сили є повторний. Тут застосовуються навантаження, з якими людина здатна
виконати вправу не більше 10-12 разів підряд. Це рекомендується чергувати з методом
динамічних зусиль, при якому застосовуються невеликі навантаження, але рухи виконуються
з максимальною швидкістю, з повною амплітудою.

Як же диференціювати зусилля при розвитку, наприклад силової витривалості рук? За
допомогою тесту визначаються максимальні можливості юнаків у вправі згинання й
розгинання рук в упорі, лежачи. Потім, виходячи з одержаних результатів, призначається
дозування навантаження. Причому, необхідно пам'ятати, що чим нижчий рівень розвитку
фізичної якості, тим повільніше треба збільшувати навантаження. Для визначення її рівня
використовується таблиці процентного   розрахунку кількості повторень фізичних вправ по
відношенню до максимально можливого числа повторень.

Високоефективним засобом силового тренування є вправи з партнерами. Велику
користь приносять ті з них, в яких партнера потрібно підняти, пронести, скинути, притягнути
й тому подібне.

Розвитку сили сприяє застосування спеціальних приладів, в основі роботи яких
лежить принцип розтягування. Це еспандери, гумові шнури, спеціальні конструкції, які
фіксуються на стіні або на підлозі, за допомогою яких можна змінюючи опір, розвивати силу
м'язів-розгиначів і згиначів кінцівок та тулуба.

Застосовуючи перелічені   засоби, студент  зміцнює м’язові групи всього рухового
апарата, набуває вміння виконувати основні види зусиль (динамічні, статичні, власне силові),
вчиться раціонально використовувати м'язову силу в різних умовах.

Для підвищення загального рівня можливостей найбільш ефективним є метод
повторних зусиль. Відносно великий обсяг м’язової роботи викликає в організмі
прискорений обмін речовин, що позитивно позначається на збільшенні сили. При
використанні вказаного методу тренувань зменшується також можливість надмірного
перенапруження.

На початковому етапі тренування великий ефект для розвитку сили дають вправи з
низькою вагою.  По мірі зростання тренованості вагу треба збільшувати.  При підйомі
середньої ваги (60-70% від граничної) сила зростає, потім зростання результатів
уповільнюється. В подальшому тільки тренування з максимальною вагою дозволить
вплинути на збільшення м'язової сили.

З метою розвитку сили окремих груп м'язів використовуються вправи  на  різних
гімнастичних приладах, присідання із сидячим на плечах партнером, із штангою значної
ваги. У заняттях юнаків з навантаженнями доцільно використовувати методи повторних
максимальних динамічних зусиль. При тренуванні протягом року їх слід чергувати.

Найбільший ефект досягається шляхом застосування методу повторних зусиль зі
штангою середньої ваги. Метод максимальних зусиль повинен доповнювати роботу з
розвитку м'язової сили. Обсяг вправ зі штангою граничної й близькограничної ваги в
програмі тренувань відносно невеликий. Проте такі вправи відіграють важливу роль у
тренуванні юнаків,  оскільки сприяють залученню до роботи всіх груп м'язів,  мобілізації
зусиль студентів.

Максимальне навантаження досягається як підняттям малої й середньої ваги до
помітної втомленості, так і граничної й близькограничної ваги, яку можна підняти без
значного емоційного збудження один-два, максимум три рази. Піднімання штанги малої й
середньої ваги сприяють поліпшенню швидкісно-силової підготовки студентів. Для
збільшення м'язової тканини й підтримання м'язів у тонусі найбільш доцільні повторення
вправи через один-три дні (в залежності від навантаження).
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Під бистротою розуміють здатність пересуватися з максимальною швидкістю.
Складовою частиною бистроти є здатність до прискорення.  В широкому розумінні поняття
бистроти включає також темп при виконанні трудових, побутових і ігрових дій.

Бистрота важче всього піддається розвитку. Вона в найбільшій мірі визначена
природженою здатністю. Проте низький ступінь зростання результатів на певному етапі
тренувань може пояснюватися також недоліками у застосованій системі розвитку бистроти.
Поширена думка, що той, хто тренується, має виконувати вправи з бігу на максимальній
швидкості, намагаючись у кожній спробі показати високий результат.

Основний метод при цьому - повторний. Паузи відпочинку між спробами робляться
тривалими (2-3 хв.) з тим, щоб наступна спроба проходила без зниження швидкості. Якщо
під впливом розвитку втомлення швидкість бігу починає знижуватися,  робота на бистроту
припиняється, так як подальші забіги виховували б витривалість, а не бистроту.

На думку фахівців,  такий метод розвитку бистроти має суттєвий недолік.
Багаторазове повторення однієї і тієї ж вправи – бігу з приблизно однаковою бистротою
призводить до стабілізації його просторових характеристик - як швидкості, так і частоти
рухів. В результаті створюється швидкісний бар'єр. Це, підкреслимо, виникає тільки за
умови достатньо високої швидкості бігу, яка до цього в умовах тренувань поступово
підвищувалась.

Таким чином, з одного боку, щоб збільшити швидкість у якому-небудь русі, його
необхідно багаторазово повторювати, з іншого, - чим частіше  рух повторюється, тим
міцніше стає динамічний стереотип, тим сталіша гранична швидкість рухів. Тому велику
увагу слід приділяти розслабленню, виконанню рухів без  зайвих напружень. У програму
занять необхідно включити біг з опущеними й гранично розслабленими плечима, інші
подібні вправи.

Відомо, що однією з основних умов гармонійного фізичного розвитку організму є
вдосконалення швидкісно-силової підготовки. Засоби й методи для цього підбираються з
врахуванням віку, рівня фізичного розвитку й особливостей виду спорту, вибраного
студентом.

Під швидкісно-силовими якостями розуміється здатність людини до прояву
максимального зусилля в найкоротший проміжок часу. Показником швидкісно-силової
підготовки переважно є результат контрольних тестувань (частіше всього в стрибках у
довжину або висоту і відштовхуванням двома ногами,  а також у потрійному стрибку з
місця).

Встановлено, що рівень стрибків чинить значний вплив на ріст атлетичних досягнень
дітей і підлітків. Незважаючи на те, що ця якість у значній мірі визначається природженою
здатністю людини, шляхом спеціально підібраних фізичних вправ її можна значно
розвинути.

Висновки. Результати дослідження свідчать, що пульсовий режим для
відновлювальних фізичних навантажень не повинен перевищувати середніх і
субмаксимальних навантажень. Найбільший відсоток часу стосовно до загальної тривалості
самостійних занять фізичними вправами припадає на розвиток витривалості, сили і силової
витривалості.
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СТАН ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ ШКОЛЯРІВ
Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

Постановка проблеми. Психологія здоров’я – наука про психологічні причини
здоров’я, методи і засоби його збереження, зміцнення та розвитку. Вона включає практику
підтримки здоров’я людини від її зачаття до смерті. Об’єктом із певною мірою умовності є
“здорова”, а не “хвора” особистість. Одним із предметів теоретичних та емпіричних
досліджень є дитяча та шкільна психологія здоров’я, яка включає: методи діагностики,
оцінки і самооцінки психічного та соціального здоров’я; вивчення факторів, що впливають
на ставлення до здоров’я; корекцію індивідуального розвитку; розробку індивідуально
орієнтованих оздоровчих програм з урахуванням стану здоров’я, статевих, вікових і
особистісних якостей [2;3;6].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Психічне здоров’я особистості є таке
функціонування психіки індивіда, яке забезпечує його гармонійну взаємодію з навколишнім
світом.  В нашому розумінні –  це ефективність діяльності та поведінки,  здійснення
особистісного розвитку, тощо.

Спираючись на дослідження Г. C. Никифорова [6], М. C. Гончаренко [4], виділено такі
складові (або підвиди) психічного здоров’я особистості.

Відповідно до психічної активності людини: розумове – вміння отримувати,
аналізувати та використовувати необхідну інформацію; емоційне – здатність розуміти,
висловлювати та регулювати свої почуття; практичне – здатність усвідомлювати свої
потреби та інтереси, ставити відповідні цілі та досягати їх.

Відповідно до спрямованості активності: особистісне – відчуття та прийняття себе як
особистості (на основі самопізнання, самоаналізу, самооцінки, тощо); соціальне – здатність
адекватно розуміти та будувати стосунки з соціальним оточенням (сім’єю, друзями,
колегами, колективом, тощо) [5].

Критерії психічного здоров’я особистості, що відображають зміст його основних
складових: рівень зрілості пізнавальної, розумової сфери особистості; рівень зрілості
емоційно-вольової сфери; планування та досягнення життєвих цілей та цілей конкретних
видів діяльності: рівень адекватності поведінки та прийняття себе як особистості; рівень
адекватності стосунків у мікро соціальному середовищі. Кожен із цих критеріїв може
визначатися та досліджуватися за допомогою комплексу показників. Центральними із них є
норма психічного здоров’я особистості [2,3].

Психічний компонент є одним із основних складових здоров’я людини. Він
характеризується як гармонійний стан психічного розвитку. Виділяють три аспекти
психічного здоров’я: емоційний, інтелектуальний, особистісний. Емоційний аспект
психічного здоров’я можна розглядати як динамічний процес, що дає можливість адекватно
розуміти психічний стан людини. Результати багатьох провідних досліджень показали, що
властивості особистості – важливий фактор, який впливає на здоров’я [1,6].

Предметом нашого дослідження є можливість концентрації на негативних емоціях;
прагнення у всьому звинуватити себе; жорсткий контроль емоцій до їх подавлення; нездатність
до словесного вираження своїх емоцій, бажань, претензій; агресія, тривожність, негативізм.

Метою дослідження є визначення стану агресії у школярів та оцінка ступеня їх
емоційно-вольової сфери.
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Методи та організація дослідження.  У дослідженні брали участь учні 7-11  класів
ЗОШ № 9  міста Луцька.  В програму оцінки психічного здоров’я нами була включена
методика А.Басса-А.Дарки [4].

Опитувач диференціює прояви агресії і ворожості, виділяючи наступні види реакцій:
фізична агресія, побічна агресія, роздратованість, негативізм, образа, підозра, вербальна
агресія, почуття провини.

Фізична агресія – використання фізичної сили проти іншої особи.
Побічна агресія – агресія, яка побічним шляхом направлена на іншу особу або ні на

кого не направлена.
Роздратованість – готовність до прояву негативних емоцій при найменшому збудженні.
Негативізм – опозиційна манера в поведінці від пасивного протистояння до активної

боротьби проти встановленого устрою.
Образа – заздрість і ненависть до оточуючих за дійсні і недійсні вчинки.
Підозра – в діапазоні від недовіри до обережності по відношенню до інших.
Вербальна агресія – прояв негативних почуттів через крик, вереск аж до погрози.
Почуття вини – переконання суб’єктом в тому,  що він є поганою людиною,  відчуття

провини.
Респондентам запропоновано 75 стверджень, на які вони мають відповісти “так” або

“ні”. При складанні опитувача автори користувались наступними принципами:1) питання
може відноситись тільки до однієї форми агресії; 2)питання формулюються таким чином,
щоб у найвищому ступені послабити суспільне погодження відповіді на запитання. Відповіді
оцінюються кількісно за восьми шкалами методики. Нормою агресії є величина її індексу,
що дорівнює 21± 4, а ворожості – 6,5-7 ± 3. Користуючись даною методикою, необхідно
пам’ятати, що агресивність, як властивість особистості та, як акт поведінки розглядаються в
контексті психологічного аналізу мотиваційної сфери особистості по-різному. Тому, даний
бланковий тест використовують у сукупності із іншими методиками (Кетелла, Стілбергера,
Люшера).  Отримані відповіді опитуваних порівнювались із ключем,  де нараховувалось за
“так”- 1, “ні”- 0 балів [4].

Виклад основного матеріалу дослідження. Отримані кількісні показники
порівнювались між собою для визначення найбільш переважаючої форми агресії та
стабільності емоційно-вольової сфери. Стан фізичної, побічної, вербальної агресії,
роздратованість, негативізм, образа, підозра, почуття вини у школярів подано у таблиці 1.

Таблиця 1
Стан емоційно-вольової сфери школярів (%)

7 8 9 10 11         Класи, стать
Види
реакцій Д. Хл. Д. Хл. Д. Хл. Д. Хл. Д. Хл.

Фізична агресія 16,6 21,2 11,6 11,6 8,8 16,6 7,3 16,3 15,6 20,0
Побічна агресія 11,9 12,1 9,3 9,3 11,1 12,5 9,7 7,0 11,1 15,0
Роздратованість 11,9 18,2 16,3 16,3 13,3 14,6 12,2 9,3 17,8 17,5
Негативізм 9,5 9,1 7,0 9,3 15,6 12,5 9,8 11,6 11,1 10,0
Образа 4,8 3,0 9,3 9,3 17,8 10,4 17,1 14,0 13,3 7,5

Підозра 16,7 9,1 13,9 16,3 11,1 8,4 14,6 11,6 11,1 10,0
Вербальна
агресія 16,7 18,2 18,7 16,3 15,6 16,6 12,2 18,6 11,1 12,5

Почуття вини 11,9 9,1 13,9 11,6 6,7 8,4 17,1 11,6 8,9 7,5
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Аналіз результатів показує, що найбільш відсотків у дівчат та хлопців 7 класів
припадає на фізичну та вербальну агресію. У віці 13-14 років у хлопчиків переважає
показник роздратованості (18,2 %), а у дівчаток – підозра (16,7 %). У 8-9 класах фізична
агресія знижується, крім хлопців 9 кл.(16,6 %).Проте, підвищується показник підозри у
хлопців 8 кл.(16,3%) та образи - у дівчат 9 кл. (17,8 %). Учні 10-11 класів характеризуються
значним рівнем фізичної агресії, крім дівчат 9 кл. (7,3%) та вербальної агресії – хлопці 9
кл.(18,6%).  Всі інші види реакцій мають середні показники.  Виняток становлять хлопці 11
кл., де показники образи та почуття вини складають 7,5 %. У даному віці використання
фізичної сили першочергове, ніж можливість переконання суб’єкта та образа на негативні
дії.

Висновки. Отже, в результаті проведеного тестування було визначено стан агресії та
ворожості у школярів. Встановлено, що динаміка показників змінюється з віком і здатністю
розуміти, висловлювати та регулювати свої почуття. Рівень зрілості емоційно-вольової сфери
є рушійною силою здорової та гармонійно розвинутої особистості. Подальшого дослідження
потребує питання взаємозв’язку емоційно-вольової сфери школярів із фізичним здоров’ям.
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THE STATE OF EMOTIONAL SPHERE AND VOLITION OF SCHOOLCHILDREN

Lutsk Institute of Human Development of “Ukraine” University
Annotation. The psychic  component  is  considered  to  one  of  the  main  elements  of  human

health. Three aspects health are singled out: emotional, intellectual and personal. In the course of
the test schoolchildren’s state of aggression was evaluated and the degree of their emotional sphere
as well as volition was established.

Савчук І., Макарчук Т., Чайковський Д., Чижик В.

ВІКОВА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СИЛИ КИСТІ ХЛОПЧИКІВ (10-17 РОКІВ)
Волинський державний університет імені Лесі Українки,

 Інститут фізичної культури та здоров’я
Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

Актуальність. Однією з основних фізичних якостей людини є м’язова сила,  яку
можна визначити, як здатність долати зовнішній опір за рахунок м’язових зусиль. В цілому
віковий розвиток різних груп м’язів відбувається нерівномірно та індивідуально, хоча для
всіх груп м’язів властиве постійне збільшення з віком абсолютного показника сили [1;2;3].

Сила кисті в певній мірі характеризує силу людини в цілому. Дослідження в
широкому онтогенетичному плані з виміром сили кисті у дітей, різного календарного і
біологічного віку, дозволили б своєчасно прогнозувати доцільність занять тим або іншим
видом спорту, виходячи з фізичних даних ще на ранніх етапах спортивної майстерності. В
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цьому плані поточні дослідження сили кисті м’язів з 9  до 16  років являють певний
практичний інтерес [4;5].

Мета роботи створити загальне уявлення про вікову динаміку розвитку сили правої
та лівої рук школярів 10-17 років.

Організація та методи досліджень. Проведені дослідження сили м’язів кисті
хлопчиків – школярів КДС–ЗОШ № 20 м. Луцька. Всього обстежено 1071 дитину. Показники
сили визначали за допомогою кистьового динамометра. З трьох спроб фіксувався кращий
результат.

Отримані результати оброблялися методами варіаційної статистики з використанням
комп’ютера. Визначалися такі параметри варіаційного ряду: середнє арифметичне ( X ),
середнє квадратичне відхилення (S), стандартна похибка середнього арифметичного (SX ).
Для порівняння середніх значень вибірки використовували критерії Стьюдента (t).

Результати досліджень та їх обговорення. Починаючи з 10 років у хлопців м’язи
стають сильнішими, зростає їх об’єм і загальна м’язова маса. Поступово зростає м’язова сила
[2].

Сила ідентичних груп м’язів у різних людей не однакова. На думку И.В.Аулика [1], по
перше,  ізометрична сила пропорційна площі поперечного перерізу м’яза;  по друге,  сила
змінюється пропорційно росту; по третє, ізометрична сила залежить від статі і віку. Однак
статеві відмінності мало виражені до статевого дозрівання.

За даними Л.В. Волкова [1], найвищі темпи приросту сили згиначів кисті припадають
на молодший та старший шкільний вік. Так, з 8 до 11 років приріст становить 46,7 %. Сила
цієї групи м’язів у віці з 8 до 17 років збільшується у 3,16 рази. Подібна тенденція
спостерігалася і в наших дослідженнях, так за період з 10 до 17 років показник сили
збільшився у 2,56 рази.
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Рис. 1. Вікова динаміка сили м’язів кисті

Нами встановлено, що сила м’язів правої кисті у хлопчиків 10 років становила – 16,59
кг, і відповідно надалі по роках 17,23; 18,58; 20,69; 27,88; 34,44; 37,42; і - 42,45 кг в 17 років.
Це на 1,85  -  4,5  кг менше результатів,  наведених в роботі А.І.Неделіною [3].  Згідно цих
результатів, сила м’язів правої кисті у хлопчиків 10 років відповідала - 18,44 кг, далі по
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роках вона становить: 20,06; 26,67; 29,36; 30,76; i в 15 років вона зросла до 38,94 кг.
Зростання сили кисті по роках іде нерівномірно, найбільший приріст відмічений у хлопчиків
в 12 i 15 років [3], тоді як в наших дослідженнях найбільший стрибок приросту сили
спостерігався в 14 та 15 років ( рис. 1).

Спостерігали білатеральні відмінності в показниках сили кисті правої та лівої рук.  З
11 років різниця зменшилась і була відносно стабільною до 13 років – 1,09; 1,04 і 1,92 кг. В
14 років помітне значне відставання показників сили лівої кисті яке простежується до 16
років – відповідно 3,55; 5,29 та 4,22 кг в 16 років. У віці 17 років різниця знову зменшується і
становить 2,87 кг.

Висновки:
1. Віковий розвиток сили кисті у хлопчиків відбувається нерівномірно, індивідуально i у

процесі онтогенезу проходить свій специфічний шлях розвитку.
2. Найвищі темпи розвитку сили кисті у хлопчиків припадають на середній та старший

шкільний вік (14, 15 і 17 років).
Література

1. Аулик И.В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте. – М.:
Медицина, 1990.- 1992 с.

2. Волков Л.В. Методика виховання фізичних здібностей учнів. – К.: Радянська школа, 1980.
– 103 с.

3. Неделина А. И. Возрастная динамика силы мышц костей рук у детей // Возрастные
особенности физиологических систем детей и подростков: Тез. II Всесоюзн. конф.
«Физиология развития человека». – М., 1981. – С. 317 - 318.

4. Чижик В. В. Оздоровча фізична культура в умовах проживання на радіоактивно
забруднених територіях. - Луцьк: Ред.-вид. відд. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі
Українки, 2000. -197 с.

5. Шаханова А.В. Влияние расширенного двигательного режима на онтогенетичное
развитие и физическую подготовленность детей и подростков: Автореф. дисс. …
доктр. биолог. наук. – М., 1998. – 50 с.

Summary. The age development of force of a brush at the boys in process онтогенеза
passes the specific way становления. The highest rates of development of force of a brush at the
boys occur in the age of 14, 15 and 17 years.

Янко Н., Поташнюк І.

ПРО ПРОФІЛАКТИКУ ЙОДНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У НАСЕЛЕННЯ ВОЛИНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

Волинська обласна санітарно-епідеміологічна станція,
Міжнародний економіко-гуманітарний університет

імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

Постановка проблеми. Захворювання на епідемічний зоб виникають на територіях з
низьким природнім вмістом йоду в ґрунті, воді, місцевих харчових продуктах і носять
виражений ендемічний характер. Волинська область віднесена саме до таких ендемічних
територій [1].

За матеріалами Інституту ендокринології та обміну речовин ім. Комісаренка АМН
України, Наукового центру радіаційної медицини АМН України, Науково-дослідного центру
з профілактики йододефіциту та йод- залежних захворювань серед населення України,
координаційної ради з профілактики йодзалежних захворювань при Кабінеті Міністрів
України можна констатувати, що в останні роки спостерігається значне підвищення



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ   2005,  № 1

99

захворюваності населення на хвороби, що пов'язані з недостатністю йоду в раціоні
харчування [2;3].

Недостатня обізнаність з цією проблемою населення, зокрема дітей і підлітків в
навчально-виховних закладах та їх батьків обмежує можливості активної профілактики
ендемічного зобу на ендемічних територіях. Поширеність захворювань щитовидної залози та
інші вади здоров’я внаслідок йодного дефіциту спонукають до вжиття невідкладних заходів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За статистичними даними захворювання
ендокринної системи дорослого населення у Волинській області в 1,5-2 рази перевищують
середні по Україні [2].

Особливу тривогу викликає те, що захворюваність із встановленим діагнозом
дифузний зоб І ступеню у дітей Волині в 4 рази перевищує середньоукраїнські показники.

Найбільш вразливими в районах йодної недостатності є діти шкільного віку, підлітки
в період статевого дозрівання, в яких проходить перебудова ендокринної системи.

Аналіз показників хронічної захворюваності учнів гімназії і загальноосвітніх шкіл
Волині проведений автором [4, 150] за даними поглиблених медичних оглядів за 1997-2004
рр. свідчить, що в структурі захворюваності учнів обох типів навчальних закладів найбільшу
питому вагу мали хвороби ендокринної системи, розлади живлення і обміну речовин і їх
рівень був статистично вищим ( р<0,001) у учнів гімназій, ніж у учнів шкіл [4, 121].

Небезпеку викликає дефіцит йоду в організмі вагітних, що є причиною кретинізму
новонароджених, народження дітей з низькою масою тіла, спастичними паралічами, а також
мертвонародження, викиднів. Нестача йоду в організмі негативно впливає також на фізичний
розвиток, на розумову здатність дітей шкільного віку, показники здоров’я дорослих.

В області проводиться постійний аналіз йодозалежних захворювань. Зокрема,
показник захворюваності ендокринною патологією у дітей в регіоні, яка стабільно
перевищує середньоукраїнські показники в 2-2,5 рази, зростає. Так, показники ендокринної
захворюваності дітей на 100 тисяч населення в 2000 році - 637,0; 2001 році - 609,0; 2002 році
-519,3; 2003 році - 587,4. Середній показник по Україні за цей період становить 243,8 - 248,3
на 100 тисяч населення.

Захворюваність з встановленим діагнозом „зоб І ст." перевищує середньо українські
показники майже в 4 рази.

Показники захворюваності дітей зобом 1 ступеню (на 100 тисяч населення) становить
122,0- 124,3.

Рівень йодзалежних захворювань значно підвищився після аварії на ЧАЕС та в зв'язку
з припиненням групової та індивідуальної йодопрофілактики.

Оскільки Волинська область віднесена до ендемічних регіонів, населення не одержує
достатньої кількості з продуктами харчування, водою тощо йодованої солі, продуктів моря,
багатих на йод, отриманих за новітніми технологіями біологічно активних харчових добавок,
збагачених йодом та мікроелементами.

Правильна організація йодування продуктів харчування населення з допомогою
йодованої солі дозволяє різко знизити захворюваність ендемічним зобом [1, 2, 3], а за даними
ВООЗ захворювання, що зумовлені йодною недостатністю, можуть бути повністю
ліквідовані. Україна включена до програми ЮНІСЕФ і Міжнародної ради ВООЗ з контролю
за йодною недостатністю, ці організації підтримують напрямок загального йодування солі,
як найбільш простий і випробуваний спосіб внесення йоду в раціон харчування.

Мета дослідження: узагальнити результати реалізації Державної програми масової
профілактики йодзалежних захворювань серед дитячого і дорослого населення у Волинській
області з метою визначення її пріоритетних напрямків.

Результати дослідження та їх обговорення. 3 метою покращення в області масової
профілактики захворювань, пов'язаних із йодною недостатністю, головою облдерж-
адміністрації прийнято розпорядження від 27.11.2002 р. № 493 „Про затвердження Програми
профілактики йодної недостатності у населення області на 2002-2005 роки".
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Метою Державної Програми профілактики йодної недостатності у населення на 2002-
2005 роки є зменшення кількості захворювань, зумовлених йодною недостатністю,
збереження і зміцнення здоров'я населення.

Фахівцями санепідслужби систематично здійснюються перевірки умов зберігання та
реалізації йодованої солі, які свідчать, що незалежно від форми власності, практично всі
підприємства продовольчої торгівлі на сьогодні реалізують йодовану сіль.

Тому однією з актуальних проблем в профілактиці зобної ендемії серед дорослого і
дитячого населення є забезпеченість області кухонною йодованою сіллю.

Санепідустановами області проведені розрахунки фактичної потреби населення
області в розрізі міст та районів в йодованій солі з врахуванням добової потреби 5 грам (9-10
грам для радіаційно забруднених районів). Потреба в йодованій солі в області складає 1929,4
тонни на рік.

В основному в область завозиться сіль виробництва ДПО „Артемсіль" Донецької
області. Постачальниками солі являються приватні фірми: „Волиньпак" - 277,5 тон,
„Агроконтракт"  -  78,236  тон,  „Укрбізнес"  -  361  тонна,  а також Ковельським ВКП „Каскад"
завезено 113,9 тон, облспоживспілкою - 300 тон.

Санепідслужбою області проводиться моніторинг якості йодованої солі у
торговельній мережі, в дитячих та підліткових закладах. Мають місце порушення умов
зберігання і термінів реалізації кухонної йодованої солі в торговельній мережі, на складах.

Протягом поточного року лабораторно було досліджено 1085 взірців йодованої солі, у
8 випадках (0,74%) виявлені відхилення від вимог нормативної документації. Зокрема, в
місті Луцьку -  2,  Маневицькому районі -  З,  Камінь-Каширському,  Ратнівському,
Любомльському районах -1. З реалізації знято 35т. солі, вміст йоду в якій не досягав
нормативних рівнів; остання була передана для використання як звичайна кухонна сіль на
хлібопекарню смт. Ратно.

Відповідно до державних стандартів термін зберігання йодованої солі 6 місяців, по
закінченні цього терміну вона підлягає реалізації як звичайна харчова сіль.

В області працює 2 підприємства, які виробляють збагачені йодом продукти
харчування, зокрема, це ТОВ „Йоданка" с. Павлівка Іваничівського району, що виробляє
мінеральну воду „Йоданка Павлівська" та безалкогольні напої „Яблуко", „Ананас" на основі
йодованої води та ТзОВ „Торговий дім „Любарт", виробляє молоко „Йодіс" з січня 2003
року. За 8 місяців „Торговим домом „Любарт" виготовлено 39т 517кг продукції. У
виробництві даної продукції використовується йодний концентрат „Йодіс", виробництва
МПК „Йодіс" м. Київ, яким забезпечує науково-виробнича компанія „Йодіс". На
вищевказаний концентрат є сертифікат відповідності та гігієнічний висновок МОЗ України.
Молоко „Йодіс"  випускається двічі на місяць в кількості 150  кг.  Ціна відповідає ціні
звичайного молока - 1,10 гривні за 1 літр.

Продукція поступає на замовлення до обласної дитячої лікарні, обласного госпіталю
ветеранів війни, в торгову мережу м. Луцька. На жаль, знято з виробництва Володимир-
Волинського молокозаводу "Молоко пастеризоване, збагачене йодом", оскільки відсутні
замовлення на дану продукцію.

Виробництво мінеральної води "Йоданка Павлівська" налагоджено в 1998 році. Вона
призначена для всіх вікових груп населення, що проживають на ендемічних територіях, а
передусім для вагітних жінок, годуючих матерів, дітей та підлітків. Один літр води містить
100 мкг йодидів. З кожним роком зростають обсяги виробництва даної продукції. Зокрема за
8 місяців 2003 року було виготовлено 403т йодованої води, а за аналогічний період 2002 року
- 251т. Ціна води без вмісту йоду - 25 копійок за 0,5 літра, "Йоданки Павлівської" - 40
копійок за 0,5 літра, має гігієнічний висновок МОЗ України.

Унікальна можливість щодо введення йодовмісних продуктів в харчуванні дітей -
літній оздоровчий період.  Так,  обов'язковим у харчуванні дітей літніх оздоровчих закладів
були мінеральна вода "Йоданка Павлівська", морська риба, рибопродукти, йодована сіль, а
також призначення "антиструміну".
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Аналіз засвідчив, що всі навчально-виховні заклади закуповують на тендерній основі
йодовану сіль.

Для прикладу, Рожищенська спеціалізована школа-інтернат тільки за 2002 та 2003
роки закупила по 325 кг йодованої солі від фірми "Волиньагрореммаш", Люблинецька
школа-інтернат в підприємства "Рута" м. Ковель в цьому навчальному році закупили 540 кг
солі, навчальні заклади м. Луцька - 600 кг солі.

Санепідслужбою активізовано проведення заходів, спрямованих на підвищення рівня
обізнаності населення області стосовно необхідності споживання йодованої солі та інших
збагачених йодом харчових продуктів.

З метою формування відповідного мислення батьків та дітей щодо необхідності
використання йодованої солі в навчально-виховних закладах проведені батьківські та
учнівські збори за участю медичних працівників, науковців щодо роз'яснення значення
йодованої солі у харчуванні дітей та учнівської молоді.

Висновки. Таким чином, дана проблема є надзвичайно актуальною і потребує
нагального вирішення за участю всіх зацікавлених відомств і організацій.

Пріоритетними напрямками залишаються:
- забезпечення населення продуктами харчування збагачених йодом;
- створення умов для впровадження нових технологій по виробництву йодованих продуктів

харчування;
- створення умов для зниження рівня та ліквідації захворювань зумовлених йодною

недостатністю;
- широка пропаганда в засобах масової інформації щодо впровадження профілактики йод

залежних захворювань серед населення, передусім серед дітей і підлітків в навчальних
закладах.
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МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА

РЕАБІЛІТАЦІЇ

Бєлікова Н.О.

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ АДАПТАЦІЇ СЕРЦЯ ДО ФІЗИЧНИХ
НАВАНТАЖЕНЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПІВ ЙОГО ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ

Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

Постановка проблеми. Адекватна оцінка структурно-функціональних особливостей
адаптаційних змін серця при фізичних навантаженнях є важливою і далеко ще не вивченою
проблемою спортивної медицини і морфології [5;6;7]. У значній кількості випадків саме
система кровообігу, яка цілком обґрунтовано розглядається як індикатор адаптаційної
діяльності організму, є лімітуючою ланкою його пристосування до навантаження. До
сьогоднішнього дня в літературі трапляються різні дані про структурні та функціональні
зміни гіперфункціонуючих відділів серцевого м’яза, немає єдиного погляду на гіпертрофію
та дилатацію камер серця при фізичних навантаженнях [3;8].

Робота системи кровообігу забезпечується функціонуванням всіх її частин, в тому
числі і регуляторних механізмів. Співвідношення симпатичних і парасимпатичних
вегетативних впливів визначає функціональний стан серцево-судинної системи. Оптимальне
співвідношення принципів автономності і централізації управління серцевим ритмом, яке
спостерігається у осіб з нормотонічним і помірно вираженим ваготонічним типами регуляції
системи кровообігу, забезпечує максимальну адаптивність організму в цілому. Разом з тим,
залежність між вихідним типом регуляції серцевого ритму і індивідуальними особливостями
перебудови частин серця при фізичних навантаженнях мало вивчена [2;4].

Враховуючи вищесказане, метою роботи стало дослідження структурно-
функціональних варіантів перебудови відділів міокарда експериментальних тварин при
динамічних фізичних навантаженнях в залежності від особливостей вегетативної регуляції
серцевого м’яза.

Матеріал і методи дослідження. Досліди проведені на 86 щурах-самцях лінії Вістар з
масою тіла 184,0-190,0 г, які щоденно, на протязі 2-х місяців, плавали у воді при температурі
близько 30˚С.  Час разового перебування в воді збільшувався поступово від 3 до 60 хвилин.
67 тварин аналогічних статті, віку та маси, які знаходились в звичайних умовах віварію,
склали контрольну групу.

Визначення типу вегетативної регуляції серцевої діяльності здійснювалося за
допомогою пульсометрії [6]. При цьому для розрахунку різних показників серцевого ритму
реєстрували не менше 100 кардіоінтервалів електрокардіограми у ІІ-му відведенні. Методом
варіаційної статистики визначали: середнє значення інтервалів R-R (М), середнє квадратичне
відхилення –  (δ),  асиметрія –  (Аs),  ексцес –  (Еx),  мода –  (Мо),  амплітуда моди –  (Амо),
варіаційний розмах – (ΔХ), індекс напруги – (ІН), індекс вегетативної рівноваги – (ІВР),
вегетативний показник ритму – (ВПР), показник адекватності процесів регуляції – (ПАПР).

Евтаназію тварин проводили за допомогою швидкої декапітації. Серце розкривалося
за І.К.Єсиповою (1981), окремо зважували частини серця, проводили планіметрію
ендокардіальних поверхонь камер серця; використовуючи розміри клапанних отворів,
приносних і виносних шляхів, визначали об’єми притоку, відтоку і резервний об’єм
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шлуночків серця [4]. При цьому враховувались такі морфометричні параметри: чиста маса
м’яза серця (ЧМС) – маса серцевого м’яза без клапанів і великих судин; абсолютна маса
лівого (МЛШ) і правого (МПШ) шлуночків – маса шлуночків і пропорційна їм частина
міжшлуночкової перегородки; шлуночковий індекс (ШІ) – відношення МПШ до МЛШ; маса
лівого (МЛП) і правого (МПП) передсердь; індекс Фултона (ІФ) – відношення маси лівого
шлуночка з міжшлуночковою перегородкою до маси правого шлуночка; серцевий індекс (СІ)
-  відношення ЧМС до маси тіла;  процентний вміст маси шлуночків (%  ЛШ,  %  ПШ)  і
передсердь (%  ЛП,  %  ПП);  площа ендокардіальної поверхні правого і лівого шлуночків
(ПСПШ, ПСЛШ); планіметричний індекс (ПІ) – відношення ПСЛШ до ПСПШ;
планіметричний індекс передсердь (ПІПр)  -  відношення ПСЛП до ПСПП;  об’єми притоку,
відтоку і резервний лівого (ОПЛШ, ОВЛШ, ОРЛШ) і правого (ОППШ, ОВПШ, ОРПШ)
шлуночків.

Зв’язок між функціональними і структурними параметрами визначали методом
кореляційного аналізу з визначенням коефіцієнтів кореляції (r) [1]. Силу зв’язку оцінювали
за 4-а ступенями:  сильний (r  =  0,7  -  0,9),  значний (r  =  0,5  -  0,7),  помірний (r  =  0,3-  0,5),
слабкий ( r < 0,3 ).

Експериментальні тварини були розділені на 3-и групи. 1-а група включала 24 щурі, в
яких спостерігався збалансований вплив симпатичної та парасимпатичної частин
вегетативної нервової системи на серце, 2-а – 45 тварин, в яких переважала парасимпатична
регуляція серцевої діяльності, 3-я – 17 щурів з вираженим впливом симпатичного відділу
вегетативної нервової системи на роботу серцевого м‘яза.

Кількісні показники оброблялися статистично, різницю між порівнювальними
параметрами визначали за допомогою критерія Стьюдента.

Результати та їх обговорення.
За даними пульсометрії (рис. 1), у контрольних тварин збалансовані симпатичні та

парасимпатичні впливи на серцеву діяльність зустрічалися у 25 тварин (37,3 %), переважання
ваготонічного тонусу мало місце у 11  щурів (16,4  %),  а симпатичного –  у 31  тварини (46,3
%). У тварин, які виконували фізичні навантаження, вказані співвідношення вегетативного
гомеостазу відповідно складали – 27,9, 52,3 та 19,8 %. Це свідчило про те, що для більшості
експериментальних тварин характерне зниження впливу симпатичної нервової системи в
сторону переважання ваготонічного типу ритмічної діяльності серця. Така динаміка
структури серцевого ритму під впливом фізичних навантажень оцінюється багатьма
дослідниками як благоприємна [2;6].

Отримані кардіометричні показники серця контрольних та експериментальних тварин
представлені в таблиці 1. Аналізом наведених даних встановлено, що у тварин трьох
експериментальних груп ЧМС була збільшеною, і хоча гіпертрофія серця проявлялася
зростанням маси всіх його частин, проте статистично достовірне зростання ІФ та зниження
ШІ вказували на те, що при динамічних фізичних навантаженнях гіпертрофія лівого
шлуночка переважала.

Ступінь гіпертрофії частин серця був найменшим у 1-й групі спостережень
(нормотоніки): МЛШ зростала на 13,9 %, МПШ – на 7,0 %, МЛП - на 12,9 %, МПП – на 9,1
%. В експериментальних тварин з домінуючими ваготонічними впливами в регуляції
серцевої діяльності МЛШ зростала на 19,8 %, МПШ – на 10, 9 %, МЛП – на 15,9 %, МПП –
на 11,9 %. У тварин-симпатотоніків досліджувані масометричні параметри розподілялися
наступним чином: 20,0; 12,0; 17,1; 13,5 %.

Планіметричними дослідженнями було виявлено, що під впливом фізичних
навантажень просторові характеристики камер серця експериментальних тварин мали
тенденцію до зростання, причому ступінь їх збільшення залежав від типу вегетативної
регуляції роботи серцевого м’яза. Так, у щурів-нормотоніків ПСЛШ зростала на 14,1 %,
ПСПШ – на 7,1 %. Незбалансованість між змінами просторових характеристик лівого та
правого передсердь була меншою в порівнянні із шлуночками. Аналіз об‘ємних вимірів
показав,  що приносний об‘єм лівого шлуночка зростав на 14,1  %,  виносний –  на 13,9  %,
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резервний – на 14,2 %; у правому шлуночку об‘єм приносний збільшувався на 11,5 %,
виносний – на 18,3 %, резервний – на 9,2 %.

Контрольна група

37,30%

46,30%

16,40%

Нормотонічний тип регуляції серцевої діяльності
Ваготонічний тип регуляції серцевої діяльності
Симпатотонічний тип регуляції серцевої діяльності

Експериментальна група

27,90%

52,30%
19,80%

Рис. 1. Розподіл контрольних і експериментальних тварин за особливостями регуляції
серцевого м’яза

Таблиця 1
Динаміка макрометричних та просторових характеристик

частин серця при фізичних навантаженнях

Групи спостережень
Показник контроль нормотоніки ваготоніки симпатотоніки
ЧМС, мг 776,0 ± 13,2 868,6 ± 12,9** 908,1 ± 10,8** 916,2 ± 12,3**
МЛШ, мг 482,7 ± 8,7 550,1 ± 8,4** 578,4 ±7,8** 582,2 ±11,4**
МПШ, мг 212,3 ± 4,5 227,2 ± 4,2* 235,6 ± 3,3** 237,8 ± 4,6**
МЛП, мг 33,4 ± 0,9 37,70 ± 0,81* 38,74 ± 0,46** 39,40 ± 0,72**
МПП, мг 35,1 ± 0,9 38,30 ± 0,84* 39,30 ± 0,52** 39,80 ± 0,75**

Ш І 0,439 ± 0,009 0,410 ±0,008* 0,4070 ± 0,0048* 0,4080 ± 0,0051**
СІ 0,00430 ± 0,00012 0,0048 ± 0,0004* 0,00490 ± 0,00006* 0,00492 ± 0,00008*
ІФ 3,10 ± 0,07 3,60 ±0,05** 3,62 ± 0,05*** 3,64 ± 0,06***
ІПр 0,951 ± 0,021 0,984 ± 0,024 0,986 ± 0,012 0,990 ± 0,015

% ЛШ 62,2 ± 1,5 63,30 ± 1,20 63,70 ± 0,75 63,50 ± 1,02
% ПШ 27,3 ± 0,7 26,10 ± 0,84 25,94 ± 0,30 25,95 ± 0,45
% ЛП 4,30 ± 0,12 4,34 ± 0,15 4,26 ± 0,15 4,30 ± 0,17
% ПП 4,50 ± 0,12 4,41± 0,14 4,32 ± 0,14 4,34 ± 0,18

ПСЛШ, мм2 106,0 ± 1,8 121,0 ± 2,0* 129,0 ± 3,0* 115,0 ± 4,0
ПСПШ, мм 127,1 ± 2,1 136,0 ± 3,0* 146,0 ± 4,0* 133,0 ± 3,0

П І 83,4 ± 1,8 88,9 ± 1,8* 88,3 ± 1,9* 86,5 ± 1,8
ПСЛП, мм2 32,0 ± 0,6 35,8 ± 0,8 38,1 ± 0,9** 34,6 ± 0,6*
ПСПП, мм2 37,0 ± 0,7 40,3 ± 0,7 42,5 ± 0,8*** 39,0 ± 0,6*

ПІПр 86,0 ± 1,8 88,8 ± 1,5 89,6 ± 1,9 87,7 ± 2,4
ОПЛШ, мм3 17,2 ± 0,3 19,4 ± 0,5* 21,0 ± 0,4*** 18,5 ± 0,4*
ОВЛШ, мм3 8,6 ± 0,1 9,8 ± 0,2** 10,2 ± 0,2*** 9,3 ± 0,3*
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ОРЛШ, мм3 8,4 ± 0,1 9,6 ± 0,1*** 10,8 ± 0,3*** 9,2 ± 0,2**
ОППШ, мм3 26,0 ± 0,5 29,0 ± 0,5* 31,0 ± 0,6** 28,0 ± 0,5**
ОВПШ, мм3 7,52 ± 0,10 8,9 ± 0,1*** 8,4 ± 0,9** 8,0 ± 0,6*
ОРПШ, мм3 18,4 ± 0,3 20,1 ± 0,4* 22,8 ± 0,4** 20,0 ± 0,5*

Примітка. ***- Р<0,001; **- Р<0,01; *-Р<0,05 порівняно з контрольними величинами.

Динаміка вищенаведених показників у експериментальних тварин з симпатичними
впливами на роботу міокарда: ПСЛШ на 21,7 % зростала порівняно із контрольною групою,
ПСПШ - на 14,9 %. Порушення між співвідношеннями просторових характеристик
передсердь були незначними. Демонстративними виявилися об‘ємні виміри шлуночків
серця: приносний об‘єм лівого шлуночка зростав на 23,5 %, виносний – на 18,6 %, резервний
– на 28,6 %. У правому шлуночку ці об’єми збільшувалися на 19,2; 11,7; 23,9 % відповідно.

У експериментальних тварин, в яких відмічалось напруження регуляторних
механізмів, ПСЛШ зростала лише на 8,4 %, ПСПШ – на 4,7 %. Об‘ємні характеристики
змінювалися таким чином: приносний об‘єм лівого шлуночка зростав на 8,8 %, виносний –
на 10,7 %, резервний – на 9,6 % в порівнянні з аналогічними показниками контролю. В
правому шлуночку ці параметри збільшувалися, відповідно, на 7,6; 6,3; 8,7 %.

Заслуговує уваги збільшення об’ємних параметрів шлуночків серця при фізичних
навантаженнях, яке направлене на підвищення резервних можливостей центральної
гемодинаміки. Напевно, це один із багатьох адаптаційних компонентів, що дозволяє
тренованому серцю виконувати максимальну роботу, яка за об’ємом та потужністю
недоступна нетренованому міокарду [3].

Висновки.
1. Динамічні фізичні навантаження супроводжуються помірною гіпертрофією і

розширенням камер серця з переважанням цих явищ у лівому шлуночку.
2. Варіанти адаптаційних процесів в частинах міокарда залежать від вегетативної

регуляції серцевого м’яза: при збалансованих впливах симпатичної та парасимпатичної
ланок вегетативної нервової системи відмічається помірна рівномірна гіпертрофія та
дилатація частин серця; домінування вагусно-холінергічних впливів супроводжуються
більшим ступенем розширення камер серця в порівнянні із зростанням їхньої маси;
посилення симпатичних впливів викликає переважаюче збільшення маси частин серця
порівняно із зростанням просторових характеристик.

3. Під впливом фізичних навантажень резервні об’єми шлуночків серця, які є
важливими показниками резерву гемодинаміки, в найбільшій мірі зростають у тварин з
переважаючими парасимпатичними впливами на роботу серцевого м’яза.
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Annotation. In  this  experiment  the  versions  of  reorganization  of  all  heart’s  chambers,  all

experimental animals in moderate dynamic physical loadings it is investigated and it has been
determinated their dependence from peculiarities of vegetative regulars of the heart’s muscle. The
influence of physical training and some displacements also take place in regulation of the heart
muscle to the prevalence of vagus influence.

Кулініч І.В., Коробейніков Г.В.

ВПЛИВ ІНДИВІДУАЛЬНО – ТИПОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИЩОЇ
НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПОКАЗНИКИ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СПОРТСМЕНІВ ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ,
Державний науково-дослідний інститут фізичної культури та спорту України,

м. Київ

Постановка проблеми. Спортивні ігри характеризується високою швидкістю,
розмаїтістю та несподіваною зміною атакуючих і захисних дій, напруженням тактичної
боротьби та емоційної напруги. Підвищення рівня спеціальної фізичної, техніко – тактичної
та психологічної підготовленості спортсменів потребує розробки показників функціональних
станів, які потребують індивідуального підходу до вивчення психофізіологічних параметрів
спортсмена. Роль психічних процесів, які мають велике значення у передбаченні і аналізі
ситуацій,  які виникають як на ігровому полі,  так і за його межами була вказана в роботах
багатьох дослідників (Дулібський А.В., 2001; Бузнік А.І., 2002; Лисенчук Г.О., 2004).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В ході аналізу наукової літератури [2;
6; 10; 13; 18; 20; 22] ми звернули увагу на той факт, що при дослідженнях параметрів
простих і складних рухових актів на різних етапах онтогенезу та в процесі професійної,
спортивної діяльності зміни від року до року цих показників мали подібну вікову динаміку з
властивостями основних нервових процесів. Це вказувало на наявний зв'язок між цими
нейродинамічними функціями.

Сила та рухливість нервових процесів, як високо генетично детерміновані властивості
нервової системи, є одним із суттєвих факторів, що визначає індивідуальні відмінності за
психофізіологічними ознаками. Проведені раніше дослідження [2; 14; 15; 6] довели, що певні
психічні функції людей знаходяться в залежності від розвитку у них властивостей нервових
процесів.

Формування цілей (постановка завдання). Згідно з даними літератури
індивідуалъно – типологічні особливості вищої нервової діяльності є природною основою
психофізіологічних властивостей особистості і поряд із спеціальними чинниками суттєво
впливають не лише на динамічну структуру діяльності, але і на кінцевий результат роботи
людини [11; 12].

Тому в завдання роботи входило вивчити зв'язки властивостей основних нервових
процесів із різними за складністю сенсомоторними реакціями та показниками психічних
функцій у спортсменів ігрових видів спорту.

Методи та організація дослідження.
Об’єктом дослідження було 107 спортсменів ігрових видів спорту високої кваліфікації

(КМС, МС, МСМК), вік яких становив 21,38 ± 5,09 років, з них - 41 чоловік та 66 жінок.
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Визначення індивідуально – типологічних властивостей вищої нервової діяльності та
сенсомоторних функцій спортсмена забезпечувалося використанням комп’ютерної системи
«Діагност-1», яка є авторською розробкою М.В.Макаренка та В.С. Лизогуба [17].

Дослідження зорово-моторних реакцій різного ступеня складності розпочиналося з
визначення латентного періоду простої зорово-моторної реакції (ЛП ПЗМР). Обстежуваний
повинен був при появі на екрані будь-якого подразника швидко натискати праву кнопку на
пульті досліджуваного. Латентний період зорово-моторної реакції вибору двох з трьох
подразників (ЛП РВ2-3) відрізнявся від попереднього тим, що обстежуваний повинен був
при появі на екрані геометричної фігури "квадрат" швидко натискати на праву кнопку
правою рукою.  В разі появи на екрані "кола"  він повинен натиснути ліву кнопку лівою
рукою, інші подразники вважались гальмівними і на них не слід натискати кнопки.

Дослідження властивостей основних нервових процесів включає характеристики
максимальної швидкості переробки інформації з диференціювання позитивних і гальмівних
подразників –  рівень ФРНП (ФРНП)  і загального числа пред’явлених і перероблених
сигналів за фіксований час роботи – СНП (СНП).

Показник СНП визначався за сумою помилок (у відсотках до суми пред’явлених
сигналів),  які були допущені обстежуваним під час виконання всього дозованого
навантаження. Вважалось, що чим менший відсоток помилок за весь період пред'явлення
навантаження, тим вищій ступінь СНП (працездатності головного мозку).

Стан основних психічних функцій: сприйняття, уваги, мислення, пам’яті оцінювався
за допомогою комп’ютерної методики [4]. Розумова діяльність моделювалася 2 видами
комбінаторних тестів на комп’ютері. На екран дисплея подавався чотиризначний ряд
випадково виникаючих однозначних цифр (від 0 до 9). В задачу досліджуваного входило
підрахунок переставлень цифр, які стоять поряд для упорядкування, послідовності чисел в
порядку зростання (перший алгоритм) або спадання (другий алгоритм). Після підрахунку
обстежуваний натискав на клавішу, яка відповідає кількості мінімальних перестановок цифр,
необхідних для упорядкування чотиризначного ряду на дисплеї в порядку зростання або в
порядку спадання. Темп появи цифр при модулюванні розумової діяльності вільний, нова
задача з’являлася після відповіді досліджуваного. Тривалість кожного з тестів 2 хвилини.
Реєструвався час, правильність рішення кожної тестової задачі, кількість помилок.

Тести розумової діяльності, на переробку зорової інформації, складають частину
системи психофізіологічної діагностики працездатності наведені в монографії [4]. За
результатами експериментальних моделей розраховувалися психофізіологічні показники
розумової працездатності: коефіцієнт варіації середнього часу рішення тестового завдання,
обсяг довільної уваги, коефіцієнт операційного мислення.

Функція пам’яті вивчалася за допомогою тесту на визначення обсягу
короткострокової пам’яті. По визначенню кількості вірно відновлених двохзначних цифр з
12, які були пред’явлені піддослідному на екрані дисплея на протязі 30 секунд, визначався
обсяг короткострокової пам’яті у відсотках.

Ефективність уваги оцінювалася за кількістю помилок задач.
Вивчали сприйняття часу за допомогою модифікованого тесту Ф.Халберга

«індивідуальна хвилина» ( помилка сприйняття часового інтервалу за різницею відхилення
від заданого часу).

Статистичну обробку матеріалу здійснювали методом середніх величин за
статистичної програми STATISTICA 6.0 та програмного забезпечення Microsoft Exсel 2000.

Результати дослідження та їх обговорення.
1. Сенсомоторні реакції різного ступеня складності та їх зв’язок з властивостями

основних нервових процесів. Отримані результати дослідження спортсменів високої
кваліфікації ігрових видів спорту наведені у табл. 1.

Результати взаємозв’язку часових характеристик сенсомоторних функцій та
типологічних особливостей ВНД наведені в табл. 2. Аналіз коефіцієнтів парної кореляції
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Пірсона вказує на те, що існує вірогідний взаємозв’язок між латентними періодами простої
та складної сенсомоторних реакцій, який становив 0,46 (р <0,001).

В науковій літературі [3]  є дані,  в яких для визначення ЛП Р-В2-3  дослідники
використовували формулу:

ЛП Р-В 2-3 = ЛП ПЗМР х log (n +1),
де n – кількість сигналів із яких проводиться вибір.
Розрахунки за цією формулою дозволяють отримати коефіцієнт при значенні ЛП

ПЗМР, який дорівнює 0,6.
Латентний період простої зорово-моторної реакції також корелює з функціональною

рухливістю нервових процесів (r = -0,19; р<0,05).

Таблиця 1
Статистичні значення показників психофізіологічного стану спортсменів високої

кваліфікації ігрових видів спорту
Показники x S m min max

Латентний період простої
зорово-моторної реакції (мс) 250,99 27,46 2,390 178,00 311,2

Латентний період складної
зорово-моторної реакції вибору
двох з трьох подразників (мс)

433,28 50,95 4,435 339,60 568,1

Функціональна рухливість
нервових процесів
(подразників/хвил)

86,97 13,07 1,138 50,00 110,0

Сила нервових процесів ( %
помилок) 5,93 3,49 0,304 1,40 17,8

Помилка сприйняття часу, (c) 5,18 3,82 0,369 0,00 15,0
Обсяг короткострокової пам’яті,
(%) 56,58 15,30 1,479 25,00 91,6

Перший алгоритм
Обсяг довільної уваги, (%) 83,00 14,31 1,383 35,30 100,0
Середній час вирішення тесту,
(мс) 787,57 312,61 30,221 424,50 1761,7

Ефективність уваги, (кількість
помилок) 3,06 2,28 0,221 0,00 11,0

Продуктивність, (загальна
кількість розв’язаних завдань) 19,64 5,68 0,549 8,00 31,0

Коефіцієнт операційного
мислення, (ум. од.) 2,67 1,66 0,161 0,23 7,5

Другий алгоритм
Обсяг довільної уваги, (%) 84,15 17,09 1,652 14,29 100,0
Середній час вирішення тесту,
(мс) 699,42 292,75 28,301 292,40 2127,7

Ефективність уваги, (кількість
помилок) 2,78 2,73 0,264 0,00 15,0

Продуктивність, (загальна
кількість розв’язаних завдань) 20,08 6,42 0,621 6,00 41,0

Коефіцієнт операційного
мислення, (ум. од.) 3,15 2,27 0,219 0,06 13,7
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Латентний період зорово-моторної реакції вибору двох із трьох подразників
достовірно корелює і з функціональною рухливістю (r = -0,32; р<0,05), і із силою нервових
процесів (r = 0,28; р<0,05).

Таблиця 2
Коефіцієнти кореляції (r) між показниками основних нервових процесів і латентними

періодами сенсомоторних реакцій різного ступеня складності спортсменів високої
кваліфікації

1 2 3 4
1 Латентний період простої зорово-моторної

реакції (мс) 1,00

2 Латентний період складної зорово-моторної
реакції вибору двох з трьох подразників (мс) 0,43 1,00

3 Функціональна рухливість нервових процесів
(подразників/хвил) -0,19 -0,32 1,00

4 Сила нервових процесів ( % помилок) 0,07 0,28 -0,19 1,00
Примітка. Жирним шрифтом виділені достовірні коефіцієнти кореляції.

Також виявлена кореляція між функціональною рухливістю та силою нервових
процесів (r= -0,19; р<0,05).

У літературі латентні періоди ПЗМР розглядають як складові властивостей
функціональної рухливості та сили нервових процесів [7;13], які характеризують
функціональний стан організму, рівень збудження нервової системи, швидкість
розповсюдження збудження нервовими ланцюгами [1; 8]. З ускладненням завдання стосовно
диференціювання позитивних і гальмівних подразників, обстежуваних з’являється зв’язок
між обома властивостями основних нервових процесів і латентним періодом реакції вибору.
Переробка складнішої інформації потребує більш складної функціональної організації
нейронних ансамблів неокортексу, що у значній мірі обумовлене індивідуально –
 типологічними властивостями ВНД.

Такі результати та подібну їх, інтерпретацію можна зустріти у роботах авторів, які
працювали з дорослими людьми, старшими школярами та студентами [2; 11; 22].

2. Взаємозв’язок індивідуально - типологічних властивостей ВНД та сенсомоторних
реакцій з психофізіологічними показниками. Кореляційний аналіз експериментальних даних
загальної групи спортсменів наведений в табл. 3.

Латентний період ПЗМР не корелює з жодним показником психофізіологічних
функцій (р>0,05). Відсутність кореляції між показниками когнітивних функцій та часовою
характеристикою простої сенсомоторної реакцій, може бути обумовлена тим, що остання є
автоматизованою відповіддю, яка у обстежуваного може реалізуватися і за мінімальною
участю вищих відділів мозку.

Латентний період РВ 2-3 достовірно корелює з середнім часом розв’язання завдання у
першому алгоритмі у першому та другому тесті (відповідно – r = 0,28, р<0,05; r = 0,25,
р<0,05), з обсягом короткострокової пам’яті (r = -0,20, р<0,05), продуктивністю у першому та
другому тесті (відповідно – r = -0,30, р<0,01; r = -0,34, р<0,01), коефіцієнтом операційного
мислення у першому та другому тесті (відповідно – r = -0,31, р<0,01; r = -0,34, р<0,01) і
обсягом довільної уваги у першому та другому тесті ( відповідно – r = -0,34, р<0,01; r = -0,22,
р<0,05).

Аналіз коефіцієнтів кореляції між ФРНП і психофізіологічними функціями у
спортсменів показав, що між ФРНП та наступними показниками виявлений вірогідний
зв'язок (р < 0,05): у першому тесті – з обсягом (r = 0,24) та ефективністю (r = -0,21) довільної
уваги і у другому алгоритмі – з продуктивністю (r= 0,24) і коефіцієнтом операційного
мислення (r = 0,23).



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ   2005,  № 1

110

Таблиця 3
Коефіцієнти кореляції (r) між психофізіологічними показниками спортсменів у

алгоритмі на перестановку цифр у порядку зростання (перший алгоритм) і у порядку
спадання (другий алгоритм)

Показники ЛП ПЗМР,
(мс)

ЛП РВ 2-3,
(мс)

ФРНП,
(подразників/

хвил)

СНП, ( %
помилок)

Помилка сприйняття часу, (c) 0,01 0,11 -0,03 -0,06
Обсяг короткострокової пам’яті,
(%) -0,03 -0,20 0,04 -0,24

Перший алгоритм
Обсяг довільної уваги, (%) -0,09 -0,34 0,20 -0,32
Середній час вирішення тесту,
(мс) 0,02 0,28 -0,12 0,37

Ефективність уваги, (кількість
помилок) 0,05 0,13 -0,21 -0,03

Продуктивність, (загальна
кількість розв’язаних завдань) -0,10 -0,30 0,13 -0,33

Коефіцієнт операційного
мислення, (ум. од.) -0,09 -0,31 0,17 -0,28

Другий алгоритм

Обсяг довільної уваги, (%) -0,07 -0,22 0,15 -0,07
Середній час вирішення тесту,
(мс) 0,17 0,25 -0,14 0,33

Ефективність уваги, (кількість
помилок) 0,09 0,17 -0,12 -0,05

Продуктивність, (загальна
кількість розв’язаних завдань) -0,07 -0,34 0,24 -0,32

Коефіцієнт операційного
мислення, (ум. од.) -0,09 -0,34 0,23 -0,29

Примітка. Жирним шрифтом виділені достовірні коефіцієнти кореляції.

Показник СНП достовірно корелював з обсягом короткострокової пам’яті ( r = -0,24;
р<0,05), з середнім часом розв’язання завдання у першому та другому алгоритмі
(відповідно – r = 0,37; р<0,01 і r = 0,32, р<0,01), продуктивністю у першому та другому тесті
(відповідно – r = -0,33; р<0,01 і r = -0,32, р<0,01), коефіцієнтом операційного мислення у
першому та другому тесті (відповідно – r = -0,28; р<0,01 і r = -0,29; р<0,01) та обсягом
довільної уваги у першому алгоритмі ( r = -0,32; р<0,01).

Отримані нами дані збігаються з результатами більшості авторів, які досліджували
взаємозв’язок індивідуально – типологічних властивостей ВНД з психофізіологічними
показниками і прийшли до висновку про залежність обсягу короткочасної пам’яті від
властивостей основних нервових процесів [6; 9; 21].

В.В.Сиротський з співавт. [21] встановив, що існує кореляційна залежність між
функціональною рухливістю основних нервових процесів і продуктивністю короткочасної
довільної зорової та слухової пам’яті на слова і двозначні числа.

М.В.Макаренко з співробітниками прийшов до висновку, що продуктивність
короткочасної зорової пам’яті на беззмістовні склади і двозначні числа залежить від
функціональної рухливості та сили нервових процесів в осіб різних професій
[9;11;14;15;16;17].
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О.М.Давидова та Д.М.Харченко, які розглядали такі ж зв’язки в осіб відповідно 14-17
та 17-21 року, встановили кореляційну залежність обсягу пам’яті на двозначні числа від
ФРНП в усіх вікових групах. Кореляційні зв’язки пам’яті на беззмістовні склади, малюнки та
слова з ФРНП є мінливими та непостійними [2; 23].

М.В.Макаренко дослідив роль функціональної рухливості нервових процесів у
формуванні психофізіологічних функцій і прийшов до висновку про високу ступінь
залежності обсягу та переключення уваги від ФРНП [12].

Висновки.
1. Вивчення зв'язків властивостей основних нервових процесів із різними за

складністю сенсомоторними реакціями у спортсменів ігрових видів спорту дозволило
виявити вірогідні взаємозв’язки між латентними періодами простої та складної
сенсомоторних реакцій, а також, між латентними періодами зорово – моторної реакції
вибору двох із трьох подразників, функціональною рухливістю та силою нервових процесів.

2.  За допомогою кореляційного аналізу встановлено взаємозв’язки індивідуально –
типологічних властивостей вищої нервової діяльності та сенсомоторних реакцій з
психофізіологічними показниками спортсменів високої кваліфікації ігрових видів спорту.
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Summary. The peculiarities of individual and typological features of the highest nervous

activity sensomotor functions and the condition of the athletes’ main psychic functions: perception,
attention, thinking, memory were studied in article. As a result which is discovered intercoupling
between factor sensomotor functions and psychic function.

Курицька Л.В.

ДИНАМІКА СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ СЕРЕД ОСІБ ЗРІЛОГО
ВІКУ

Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

Постановка проблеми. Піклування про здоров’я і збільшення тривалості життя
людини – важлива соціальна домінанта в кожній демократичній країні. Визначаючи здоров’я
одним з невід’ємних прав людини, усі країни світового співтовариства докладають зусиль
для його збереження і зміцнення.

Демографічна ситуація, що склалася останнім часом у нашій державі, зокрема,
збільшення чисельності літніх людей, ставить нові невідкладні завдання перед практичною
охороною здоров’я щодо зазначеної категорії населення [2; 4; 6]. Найважливішими
характеристиками здоров’я літніх людей є збільшення з віком захворюваності та зменшення
фізичних можливостей.

В той же час, проблеми серцево-судинних захворювань залишаються проблемою № 1
громадської охорони здоров’я. Останнє десятиліття в Україні є періодом бурхливого
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зростання первинної і загальної захворюваності на хвороби системи кровообігу і смертності
від них [1;5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Аналіз вітчизняних і зарубіжних літературних джерел за останні 5 років показав,  що

медико-соціальні проблеми зазначених категорій населення в Україні і за кордоном
висвітлюються за 4 напрямками: 1) вивчення стану здоров’я літніх людей; 2) надання
медико-соціальної допомоги літнім людям; 3) характеристика показників інвалідності різних
категорій населення; 4) організація медико-соціальної допомоги інвалідам [4; 6].

Вивчення стану здоров’я літніх людей в Україні проводить Інститут геронтології
АМН України за участю інших наукових установ МОЗ та АМН України.  У результаті
вибіркових епідеміологічних міжрегіональних досліджень, проведених зазначеним
інститутом за останні 4-и роки,  виявлено,  що провідними видами патології літніх людей є
хвороби системи кровообігу (1955,5 випадку на 1000 відповідного населення). З класу
хвороб системи кровообігу у людей, старших працездатного віку, переважно спостерігається
ішемічна хвороба серця (711 ‰), атеросклероз судин головного мозку (770,2 ‰) і
гіпертонічна хвороба (301,8 ‰) [6].

Дослідники акцентують увагу на способі життя людей і їхній поведінці як основних
причинах, що зумовлюють тенденції зростання серцево-судинних захворювань [2; 4].

Враховуючи вищесказане, метою роботи стало дослідження динаміки серцево-
судинної патології серед осіб зрілого віку.

Матеріали і методи дослідження. Виходячи з поставленої мети, було проведено
статистичне дослідження основних захворювань серцево-судинної системи осіб зрілого віку
протягом 2001–2004 років. У роботі використано статистичні дані Луцької міської
поліклініки № 2.  Дані, отримані при аналізі понад 2000 статистичних карт хворих віком від
40 до 74 років, піддано кореляційному аналізу.

Результати дослідження та їх обговорення.
Отримані результати дослідження наведені в табл. 1.

Таблиця 1
Динаміка серцево-судинної захворюваності серед осіб зрілого віку (%)

РокиЗахворювання,
шифр

Стать
2001 2002 2003 2004

ж 57,6 57,0 47,4 24,6Транзиторна
ішемічна атака (G
45) ч 30,0 26,8 21,7 13,6

ж 6,7 2,6 6,1 8,7ІХС нестабільна
стенокардія
(I 20) ч 4,5 4,7 8,7 8,4

ж 1,8 25,4 15,7 14,2Гострий інфаркт
міокарда (I 21) ч 3,7 32,2 25 28,9

ж 0,9 2,3 2,4 0,6Повторний інфаркт
міокарда (I 22) ч 0,4 8,4 8,2 3,7

ж 1,8 3,4 1,0 1,6Субарахідальний
крововилив
(I 60) ч 8,3 1,8 0,5 1,2

ж 9,4 8,4 8,2 9,7Внутрішньо-
мозковий
крововилив
(I 61)

ч 9,6 6,0 7,3 10,8

ж 39,7 19,7 34,8 34,9Інфаркт головного
мозку “Ішемічний
інсульт” (I 63) ч 30,0 26,2 30,9 34,5
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Аналізом отриманих даних встановлено, що в динаміці з 2001 по 2004 роки
спостерігалася тенденція до зростання захворюваності на ішемічну хворобу серця, причому
дана тенденція проявлялася як серед жінок (з 6,7 % до 8,7 %), так і серед чоловіків. При
аналізі захворюваності на гострий інфаркт міокарда виявлено різке зростання випадків даної
патології до 2004 року (у 7,9 рази серед жінок і у 7,8 рази серед чоловіків). Викликає
занепокоєння той факт, що повторюваність інфаркту міокарда серед чоловіків в порівнянні з
2001 роком теж значно виросла – у 9,25 раз; хоча подібної тенденції серед жінок не виявлено
(рис. 1), що пов’язано, на нашу думку, з тим фактом, що жінки більше проінформовані про
вторинну профілактику інфаркту міокарда і більш дисципліновано виконують необхідні для
цього заходи. З метою підтвердження даної думки була складена анкета „Дослідження якості
життя хворих на серцево-судинні захворювання” і в перспективі буде проведено анкетування
хворих.

Щодо динаміки інших серцево-судинних захворювань, то тенденція до зростання
прослідковується по внутрішньо-мозковим крововиливам (серед жінок – у 1,03 рази, серед
чоловіків – у 1,13 раз). Має місце зростання випадків захворюваності на ішемічний інсульт
серед чоловіків –  у 1,15  раз.  В той же час серед жінок даний показник зменшився –  у 1,14
раз.

Аналіз потреб осіб похилого віку дозволив виділити пріоритетний напрям
профілактики та лікування серцево-судинної патології: періодичний нагляд за здоров’ям із
щорічним проходженням комплексного медичного обстеження і профілактичної реабілітації.

0

2

4

6

8

10%

Чоловіки Жінки

2001
2002
2003
2004

Рис. 1.  Динаміка серцево-судинної патології (повторний інфаркт міокарда) серед осіб
зрілого віку

В якості первинної і вторинної профілактики серцево-судинної захворюваності
рекомендуємо наступні заходи:

1. Відмова від тютюнопаління.
2. Вибір здорового харчування.
3. Збільшення фізичної активності.
4. Позбавлення надлишкової маси тіла.
5. Медикаментозна терапія артеріального тиску.
6. Інша профілактична медикаментозна терапія.
Завдяки застосуванню сучасних методик фізичної реабілітації для хворих із

захворюваннями серцево-судинної системи передбачається досягнення нормалізації роботи
серця; відновлення функціонального стану серцево–судинної системи; поступова адаптація
організму хворого до фізичного навантаження. Тому подальших досліджень потребують



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ   2005,  № 1

115

питання індивідуалізації змісту фізичної реабілітації при захворюваннях серцево-судинної
системи.

Висновки:
1. Найважливішими характеристиками здоров’я літніх людей є збільшення з віком

захворюваності, зменшення фізичних можливостей та множинність соматичних
захворювань, серед яких провідні місця займають хвороби системи кровообігу.

2. Динаміка зростання серцево-судинної захворюваності серед чоловіків та жінок
майже по всім класам хвороб, а також повторюваність інфаркту міокарда вимагає
застосування заходів вторинної профілактики серед даного контингенту населення.

3. З метою поінформованості населення щодо вторинної профілактики серцево-
судинної захворюваності варто проводити дослідження якості життя таких хворих  з метою
оптимізації проведення реабілітаційних заходів.
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Kurytska L.W.

DYNAMIKS OF  HEART AND VESSEL DISEASE AMONG THE MIDDLE AGED
PEOPLE

The Lutsk institute of human development of open international university of human development
“Ukraine”

Annotation. The  aim  of  the  work  is  to  investigate  the  dynamikcs  of  heart  and  vessel
pataiogy among the middle aged people. The inveasing dynamie of heart and vessel distasts annong
the men and women almost in wery class of the disease and the repetition of  Miocard’s infarction
demands the usage of secondary prophyactic steps among some categories of the people.

Marek Elżbieta

ROLA METOD OPARTYCH NA RUCHU W DIAGNOZIE I TERAPII DZIECKA
Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej Akademia Świętokrzyska Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Wprowadzenie
Aby prawidłowo wspomagać rozwój dzieci, korygować odchylenie od normy, wyrównywać

braki, eliminować przyczyny i przejawy zaburzeń dzieciom w Polsce udziela się pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. Reguluje to ,,Zarządzenie nr 15 MEN z dnia 25 maja 1993 roku.”
Znajdujemy w nim informację, że ,,Pomoc psychologiczna i pedagogiczna w szkole oraz w
placówkach może być organizowana w formie:
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1. Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
2. Zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapii

oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
3. Klas wyrównawczych,
4. Klas terapeutycznych.’’
Z Biblioteczki Reformy: MEN o kształceniu integracyjnym i specjalnym wynika, że w

Polsce ponad 3% populacji wszystkich uczniów wymaga specjalnych form kształcenia. Są to
uczniowie w normie intelektualnej (np. niewidomi, niedosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową,
z przewlekłymi chorobami psychosomatycznymi) oraz uczniowie z upośledzeniem umysłowym, z
autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną. Kształcenie w integracji powinno umożliwić tym
uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości w warunkach przedszkola oraz
szkoły ogólnokształcącej7.

Wymienione wyżej założenia niosą ze sobą konieczność zmian w funkcjonowaniu
nauczycieli, doskonaleniu ich kompetencji, a jednocześnie przystosowaniu do nowych warunków
wynikających z Reformy. Ogromne znaczenie odgrywają w tym zakresie kompetencje
diagnostyczne i terapeutyczne pedagogów. Stanowią one podstawę ich pracy.

W polskiej literaturze psycho – pedagogicznej funkcjonuje wiele programów
terapeutycznych. Niektóre z nich są często realizowane w całości bądź fragmentarycznie w
placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Z reguły jednak bardziej akcentuje się ich
terapeutyczny niż diagnostyczny aspekt. Należy zauważyć, że podstawą terapii jest prawidłowo
postawiona diagnoza, im trafniejsza tym daje lepsze efekty w pracy terapeutycznej. W niniejszym
opracowaniu chciałabym zaprezentować walory diagnostyczne tych metod, które mogą być
szczególnie przydatne dla nauczycieli. Scharakteryzuję więc:

1. System percepcyjno – motoryczny Kepharta;
2. Metodę Ruchu Rozwijającego opracowaną przez Weronikę Sherborne;
3. Kinezjologia edukacyjna Paula Denisona.

I. System percepcyjno - motoryczny Kepharta
System ten ma duże znaczenie w procesie terapeutycznym stosowanym wobec dzieci

wykazujących zaburzenia rozwoju funkcji percepcyjno – motorycznych w wieku przedszkolnym.
Kephart sądzi, że dzieci, jak wszystkie istoty żywe, muszą rozwijać się poprzez różnorodne
ćwiczenia praktyczne. Dziecko od najwcześniejszych lat powinno manipulować rzeczami i swoim
ciałem, gdyż musi ono między innymi wypróbować wszystkie możliwe reakcje mięśniowe, do
których jest zdolne. Wiąże się to z odkrywaniem zakresu swoich możliwości ruchowych.
Tymczasem współczesna cywilizacja choć wymaga od dziecka uczenia się wielu rzeczy, to
jednocześnie zmniejsza możliwość ćwiczeń podstawowych. Dziecko ma coraz mniej okazji do
manipulowania przedmiotami – rozbierania, składania ich. Natomiast w każdym stadium rozwoju
dziecka konieczna jest ogromna ilość doświadczeń, które winny być projektowane przez samo
dziecko, by mogło ono poznać współzależność pomiędzy odbieranym bodźcem czuciowym a
wykonywaną reakcją ruchową oraz obserwować istniejące między rzeczami związki i mechanizmy
ich współzależności. Kephart proponuje oryginalnie skonstruowaną skalę ocen percepcji ze
szczegółowymi wskazówkami, jak obserwować dziecko w trakcie wykonywanego przez nie
zadania i jak oceniać samo wykonanie. Do wszystkich zadań sprawdzających rozwój percepcyjno –
motoryczny dziecka, autor opracował szczegółowe kryteria oceny. Dzięki temu można precyzyjnie
ustalić program postępowania terapeutycznego wykorzystując zestaw ćwiczeń praktycznych
sugerowanych przez Kepharta. Proponowana ocena ma wyłącznie charakter jakościowy. Zestaw
zadań ustalonych przez autora prezentuje tabela 1.
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Tabela 1
Rozpoznawanie zaburzeń rozwoju percepcyjno – motorycznego8

L.p. Rodzaj zadania Sposób wykonania Obserwujemy
1. Równoważnia · Posuwanie się do

przodu
· Posuwanie się do tyłu
· Posuwanie się bokiem

Czy dziecko używa przeważnie jednej strony
ciała? Czy używa symetrycznie obu ramion w
czasie wykonywania zadania? Czy posiada
elastyczność postawy? Przy posuwaniu się
tyłem śledzimy orientację i wyobraźnię
przestrzenną.

2. Skakanie · Obie nogi
· Prawa noga
· Lewa noga
· Przeskakiwanie z nogi
na nogę
· Podskakiwanie 1/1
· Podskakiwanie 2/2
· Podskakiwanie 2/1
· Podskakiwanie 1/2

W jakim stopniu dziecko potrafi sprawować
kontrolę nad swym ciałem w przypadku, kiedy
otrzyma polecenie zachowania symetrycznej
pozycji ciała, posługiwania się każdą stroną
ciała z osobna i na przemian obu stronami?
(Pierwsze pięć ćwiczeń odnosi się do
kontrolowania układu mięśniowego i do
kolejnego zmieniania czynności w poprzek linii
ciężkości ciała).
Jak dziecko reaguje na wprowadzenie czynnika
rytmu, czy to usprawnia jego kontrolę nad
ciałem?

3. Rozpoznawanie
części swojego
ciała

Dotknij swoich:
· Ramion
· Bioder
· Głowy
· Kostek u nóg
· Uszu
· Oczu
· Łokci
· Ust

Czy dziecko zna schemat własnego ciała, czy
posiada świadomość istnienia części ciała, i
znajomość ich nazwy? Czy posiada świadomość
położenia poszczególnych części ciała?
(Dziecko mające w tym trudności może potrafić
zrobić ruch w ogólnym kierunku danej części,
ale musi dokonywać prób, bądź też szukać
dookoła, aby osiągnąć cel). Czy dziecko posiada
umiejętność sprawowania kontroli nad
poszczególnymi jego częściami?

4. Naśladowanie
ruchów

· Jednostronnych
· Obustronnych
· Krzyżujących się

Czy dziecko odwraca strony ruchów
instruktora? Czy wykonuje ruchy szubko i
zdecydowanie?
Czy przyjmuje właściwą pozycję podczas
ćwiczeń? Ćwiczenia te wymagają przeniesienia
wzorca wizualnego na wzorzec motoryczny.

5. Ćwiczenia z
przeszkodami

· Przejście nad
przeszkodą sięgającą do
kolan
· Przejście pod
przeszkodą
· Przesuwanie się przez
wąski otwór

Czy dziecko potrafi właściwie ocenić wysokość
przeszkody? Czy strąca deskę, czy też podnosi
nogę zbyt wysoko?

Czy dziecko potrafi ocenić wysokość tyczki?
Czy pochyla się zbyt mocno do przodu dla
pokonania przeszkody?
Czy potrafi oszacować przestrzeń i
manipulować swoim ciałem?

6. Orły na śniegu Dziecko leży na wznak na
podłodze z rękami wzdłuż
ciała i ze złączonymi
nogami. Na polecenie

Czy ruchy dziecka są płynne i zdecydowane?
Czy dziecka zaczyna wykonywać ruch szybko?
Czy jego pierwszy ruch jest określoną częścią
zadanego wzorca?
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terapeuty wykonuje ruchy:
· Ramion
· Nóg
· Ramion i nóg

Czy występują współruchy w innych
kończynach, które nie powinny się poruszać?
Czy dziecko rozsuwając kończyny dotyka nimi
podłogi?
Czy dziecko potrafi zidentyfikować kończynę za
pomocą wzroku?
Czy zadany ruch jest odtwarzany w postaci
układów obustronnych symetrycznych?

7. ,,Chodzenie po
kamieniach”

Dziecko chodzi lewą nogą
po ułożonych 10
kwadratach czerwonych i
prawą nogą po 10
czarnych. (Kwadraty o
boku 15 cm)

Czy w oparciu o bodziec wzrokowy dziecko
potrafi określić kierunek wymaganego ruchu
nogi i czy potrafi odpowiednio dostosować
pozycją swego ciała celem postawienia stopy
zgodnie z bodźcem wzrokowym?
Zadanie to odnosi się do problemu koordynacji
oko – noga. Występują tu również problemy
lateralizacji i znajomości kierunków.

8. Tablica szkolna Obejmuje  rysowanie:
· Koła
· Podwójnego koła
· Linii poprzecznych
· Linii pionowych

Którą ręką dziecko rysuje?
Jaka jest wielkość rysunku?
Jakie jest położenie rysunku w odniesieniu do
linii środkowej ciała?
Czy rysunek jest wykonany dokładnie?
Jaki jest kierunek ruchu ręki podczas
wykonywania zadania?
Tablica daje nam doskonałą okazję do
zaobserwowania wzorców motorycznych
dziecka i ich projekcji w przestrzeń zewnętrzną.

9. Wodzenie
oczami

· Poziome
· Pionowe
· Po przekątnych
· Koliste
· Ćwiczenie jednego
oka – prawe oko
· Ćwiczenie jednego
oka – lewe oko

Jak dziecko wodzi wzrokiem za ruchem
ołówka?
Czy ruchy są płynne czy przerywane?
Czy oczy utrzymują ze sobą wzajemny związek?
Czy jedno oko nie schodzi z celu?
Czy oczy zachowują się identycznie?
Metoda ta ma na celu zbadanie zdolności
dziecka do kontrolowania ruchu oczu, ma na
celu rozpoznanie dzieci, które wymagają
pomocy w usprawnianiu opanowania kontroli
oczu.

10. Wzrokowa
znajomość
kształtów

Przerysowywanie siedmiu
prostych figur
geometrycznych, takich,
jak:
· Przecinające się linie
pionowa i pozioma
· Koło
· Kwadrat
· Trójkąt
· Romby (dłuższa
przekątna skierowana
poziomo lub pionowo)
· Podzielony prostokąt

W jaki sposób dziecko rozpoczyna każdy
rysunek?
Przez jakie etapy rysowania przechodzi?
Jak dziecko spostrzega kształty i operuje nimi?
Czy obejmuje dziecko cały zarys figury, czy też
koncentruje się nad jedną jej częścią?
Czy wykonuje rysunek jedną, ciągłą linią?
(W przypadku dzieci starszych figura może być
podzielona na elementy celem uzyskania
większej dokładności rysunku).
Czy właściwie odtwarza boki figur?
Czy właściwie odtwarza kąty figur?
Czy nie dokonuje rotacji?
Jaka jest wielkość rysowanych figur?
Metoda ta ma na celu obserwację percepcji
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kształtów i prawidłowość, z jaką dziecko
dostrzega związki między figurą i jej tłem.
Dzieci powinny umieć przerysować figury w
wieku chronologicznym siedmiu lat. Dzieci
sześcioletnie pięć pierwszych figur, pięcioletnie
cztery, czteroletnie trzy. Zadań tych nie dajemy
dzieciom młodszym.

11. Testy Krausa -
Webera

Test te składają się z
sześciu ćwiczeń
mierzących minimalną
sprawność mięśniową.

Ćwiczenia te wykonywane są w określonych
pozycjach z udziałem instruktora. Czy dziecko
potrafi wrócić do określonej pozycji lub
utrzymać określoną pozycją przez dziesięć
sekund lub (jak to ma miejsce w teście szóstym)
trzy sekundy?

II. Metoda Ruchu Rozwijającego
Metoda ta opracowana przez Weronikę Sherborne, wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne

relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębiania
kontaktu z innymi ludźmi9. Ze względu na swoją naturalność i prostotę jest metodą uniwersalną.
Można ją stosować zarówno w pracy z dziećmi w przedszkolach i szkołach, także z tymi o różnych
zaburzeniach rozwojowych. Metodą tą można objąć m. in.: dzieci upośledzone umysłowo,
autystyczne, dzieci z wczesnym mózgowym porażeniem dziecięcym, dzieci z zaburzeniami
emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania, dzieci z niekorzystnych środowisk wychowawczych,
np. domów dziecka, dzieci głuche i niewidome.

Weronika Sherborne opracowała ,,Kwestionariusz obserwacji” dla nauczycieli dzieci z
poważnymi trudnościami w uczeniu się, który może być także zaadaptowany do potrzeb innych
dzieci 10. Kwestionariusz ten uwzględnia:

Obserwacje kontaktów między dzieckiem i jego partnerem
1. Czy dziecko pozwala partnerowi wziąć na siebie ciężar jego ciała? W których

ćwiczeniach?
2. Czy dziecko nawiązuje kontakt wzrokowy? W jakich sytuacjach do niego dochodzi?
3. Czy dziecko lubi, gdy się je obejmuje?
4. Czy dziecko opiekuje się partnerem? W jaki sposób przejmuje inicjatywę?
5. Czy dziecko potrafi utrzymywać równowagę wspólnie z partnerem?
6. Czy dziecko rozumie, co mówi partner? Czy reaguje na dźwięk głosu?
7. Czy dziecko umie mówić? Jakich słów używa?
Obserwacje świadomości samego siebie
1. Czy dziecko czuje się bezpiecznie na podłodze? W jakich sytuacjach?
2. Czy dziecko lubi swobodny ruch? W jakiej formie?
3. Czy dziecko potrafi być stabilne i mocne? W jaki sposób?
4. Czy dziecko umie ukierunkować i kontrolować swoją siłę? W których ćwiczeniach?
5. Czy dziecko ma świadomość środka swojego ciała? Czy potrafi zwinąć się w kłębek?
Części ciała
1. Czy dziecko ma świadomość posiadania kolan? ( W pozycji siedzącej, na stojąco)
2. Czy dziecko ma świadomość posiadania innych części ciała (twarz, ręce, łokcie, plecy,

brzuch, biodra, stopy)
Ogólne obserwacje
1. Czy dziecko potrafi nawiązać kontakt z drugim dzieckiem? Z dwojgiem lub więcej?

Jak? Kiedy?
2. Kiedy dziecko i jego partner mieli najlepszy kontakt?
3. Kiedy dziecko było najbardziej zaangażowane? Kiedy się najlepiej koncentrowało?
4. Jak rozwijało się zaufanie i pewność siebie?
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Metoda Ruchu Rozwijającego jest upowszechniana w Polsce od przełomu lat 70 – tych i 80
– tych. W ostatnich latach została opracowana przez prof. dr hab. Martę Bogdanowicz Skala
Obserwacji Zachowania (SOZ-D) do oceny efektywności zajęć prowadzonych metodą Ruchu
Rozwijającego Weroniki Sherborne. Podstawowym wymogiem przy używaniu Skali jest odbycie
szkolenia na poziomie I i II oraz posiadanie rocznego stażu pracy tą metodą lub też współpraca z
osobą o takich klasyfikacjach. Wskazane jest, aby to samo dziecko jednocześnie obserwowały i
oceniały niezależnie od siebie trzy osoby, tzw. sędziowie kompetentni, którzy sami nie pracują z
tym dzieckiem. Podczas badania osoba oceniająca zachowania notuje wszystkie swoje obserwacje i
wstępne oceny, zaznaczając je ołówkiem na arkuszu ,,Opis podskal i ocen”11. Oceniający powinien
dokładnie zapoznać się z opisem podskal uwzględniających: rozwój poznawczy, emocjonalny,
społeczny, ruchowy. Poznać aspekty rozwoju i sposoby ich oceniania oraz praktycznie przećwiczyć
posługiwanie się skalą, zanim użyje jej w badaniach. Ocena każdej podskali stanowi podsumowanie
ocen wybranych pięciu aspektów rozwoju psychomotorycznego. Są one następujące:

Rozwój poznawczy:
1.Zdolność do koncentrowania uwagi
2.Rozumienie komunikatów
3.Świadomość własnego ciała i przestrzeni
4.Uczenie się wykonywania nowych zadań
5.Postawa twórcza, kreatywność
Rozwój emocjonalny:
6.Nastrój
7.Ekspresja emocji
8.Zdolność do relaksu
9.Reakcja na kontakt fizyczny i pieszczoty
10. Reakcja na trudne ćwiczenia i niepowodzenia
Rozwój społeczny:
11. Stosunek do zajęć
12. Nawiązywanie kontaktu z obcą osobą , z prowadzącym zajęcia
13. Stosunek do partnera w parze
14. Stosunek do innego dziecka
15. Stosunek do grupy i zajęć grupowych
Rozwój ruchowy:
16. Aktywność fizyczna
17. Sprawność motoryczna
18. Samodzielność wykonywania zadań ruchowych
19. Kontrola ruchów podczas ćwiczeń
20. Koordynacja i dostosowanie ruchów we współpracy z partnerem12.

Oprócz tego można do badania włączyć jedną lub więcej skal specjalnych lub tez stworzyć
własną na użytek prowadzonego przez siebie badania. Są to skale: Świadomość przestrzeni,
Stereotypie, Wokalizacja, Agresja, Lęk itp. Każdy z aspektów rozwoju oceniany jest na skali
pięciopunktowej:

1 pkt - bardzo słaby poziom rozwoju ocenianego aspektu
2 pkt - słaby poziom
3 pkt - dostateczny, niski, przeciętny
4 pkt - dobry poziom
5 pkt - bardzo dobry poziom
Ostatnim etapem pracy jest dokonanie interpretacji ocen. Bierzemy tu pod uwagę nie tylko

profil, który wyraża dane ilościowe, lecz również dane jakościowe. Analizujemy wyniki podskal ze
względu na konkretne aspekty rozwoju, zawarte w nich treści. Analizujemy notatki z badania,
materiał filmowy, zapamiętane spostrzeżenia, refleksje poczynione podczas obserwacji. Istotną
sprawą w interpretacji wyników obserwacji jest uwzględnienie wieku dziecka. Wymagania, jakie
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stawiamy dziecku są formułowane w stosunku do jego wieku i norm rozwojowych. Wskazane
byłoby wykonanie i porównanie wyników dwóch pomiarów: na początku zajęć i na zakończenie
cyklu (zazwyczaj rocznego).

I I I .  K i n e z j o l o g i a  e d u k a c y j n a
„Ma na celu stymulację układów mózgowych odpowiedzialnych za koncentrację i uwagę

poprzez stosowanie bodźców ruchowych, które pobudzają odpowiednie zmysły (zmysł równowagi,
czucie głębokie).”13

Uważa się, że ruch jest nieodłączną częścią uczenia się i myślenia, czyli, żeby „uchwycić”
myśl, potrzebny jest ruch. Każdy ruch jest bardzo ważnym członem czytania i myślenia. „W
układzie uczuciowym każdy z nas musi rozwinąć własne skomplikowane sieci nerwowe wzorców
ruchowych – swoistą „encyklopedię czynności”. Myślenie jest odpowiedzią na nasz fizyczny świat.
Ruch jest integralną częścią procesu przetwarzania danych. Przybiera on różne formy od
atomowego ruchu, który zapala ruch molekularny, który z kolei dyryguje ruchem komórkowym
(elektryczny), do myśli zamanifestowanej w akcji.”14

„Gimnastyka mózgu z jej naprzemiennymi, precyzyjnymi ruchami aktywuje zrównoważone
mięśnie z obu stron ciała. Odnosi się to bezpośrednio również do zintegrowanej i jednakowej
aktywacji kory ruchowej płatów czołowych mózgu, jak też zwojów podstawy i móżdżku.
Systematyczna aktywacja kory ruchowej udoskonala sieci nerwowe również pozostałych obszarów
płata czołowego, włącznie z korą przedruchową i wyższą przedczołową. Ponieważ te specyficzne
ruchy uaktywniają sieci nerwowe w całym mózgu, w obu półkulach jednocześnie, pomagają one
budować podstawy potrzebne do zapewnienia sukcesu w uczeniu się w ciągu życia.”15

Uważa się, że gimnastyka mózgu jest skuteczna dla każdego, a przede wszystkim pomaga w
sporcie, muzyce, sztuce i tańcu. Aby prawidłowo wykonać którekolwiek z zajęć proponowanych
przez Denisona, należy perfekcyjnie opanować technikę i w spontaniczny sposób zintegrować to
opanowanie z rytmem, płynnością, emocją i obrazem. Atrakcją, a przede wszystkim ogromnym
sukcesem gimnastyki mózgu jest jej łatwość i użyteczność. Każdy może wykonywać ćwiczenia w
dowolnym czasie, by udoskonalić wszystko, cokolwiek właśnie robi, gdyż jest to po prostu ruch:
wolny i łatwy.

Przedstawię kilka ćwiczeń gimnastyki mózgu i omówię ich funkcje w utrzymaniu
równowagi umysł/ciało podczas uczenia się, zaczynając od rutynowego stanu gotowości, który
nazywa się PAKE – pozytywne, aktywne, klarowne, energetyczne uczenie się. Tą sekwencję
gotowości uczenia się stosuje się na początku dnia szkolnego, po przerwie i po obiedzie po to, aby
efektywnie przygotować uczniów do nauki. To przygotowanie składa się z picia wody do
energetycznego uczenia się i następnie punktów na myślenie, ruchów naprzemiennych i pozycji
Cooka.

PUNKTY NA MYŚLENIE
Punkty na myślenie wykonuje się poprzez położenie jednej ręki na pępku, podczas gdy

druga ręka stymuluje punkty pomiędzy żebrami. Ręka na pępku zwraca uwagę na grawitacyjny
ośrodek ciała. Tu leżą mięśnie tułowia, które w dużym stopniu przyczyniają się do utrzymania
równowagi ciała. Druga ręka delikatnie masuje wgłębienia pomiędzy pierwszym i drugim żebrem
bezpośrednio pod obojczykiem, po prawej i lewej stronie mostka. To stymuluje przepływ krwi
przez tętnicę szyjną do mózgu. Punkty na myślenie leżą tuż nad miejscem rozdzielenia się tętnic
szyjnych. Stosowanie tych ćwiczeń pobudza do gotowości do uczenia się i przywraca koncentrację.

RUCHY NAPRZEMIENNE
Ruchy naprzemienne to po prostu naprzemienne chodzenie w miejscu. Przez dotyk prawym

łokciem lewego kolana i następnie lewym łokciem prawego kolana pobudzane są równocześnie
duże powierzchnie obu półkul mózgowych. Ruchy naprzemienne są jak świadome chodzenie, które
przez ciało modzelowate wspomaga równowagę aktywacji nerwowej. Ruchy te powinny być
wykonywane bardzo powoli, gdyż wymaga to zaangażowania precyzyjnych ruchów i równowagi,
świadomego aktywowania układu przedsionkowego i płatów czołowych. Ten prosty ruch aktywuje
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pełne funkcjonowanie mózgu i przekazywanie informacji do płatów czołowych. Przykładem ruchu
naprzemiennego jest spacer.

POZYCJA COOKA
Pozycję Cooka wykonuje się najpierw przekładając jedną kostkę nad drugą – tę, którą jest

wygodniej, krzyżując nogi. Następnie krzyżujemy ręce, dłonie łączymy razem i odwracamy.
Wykonując to prostujemy ramiona przed sobą łącząc razem zewnętrzne strony dłoni, kciukami do
dołu. Teraz przenosimy jedną rękę nad drugą, wewnętrzną stroną do siebie i zamykamy je
splecionymi palcami. Potem przetaczamy zamknięte ręce do dołu i w stronę ciała, tak żeby
spoczywały na klatce piersiowej z łokciami w dół. W czasie wykonywania tej pozycji trzeba
położyć język za zębami na podniebieniu. To skierowuje uwagę do śródmózgowia, które jest
powyżej. Pomaga też uwolnić język z blokady spowodowanej brakiem równowagi ciała. To
ćwiczenie aktywuje czuciowe i ruchowe obszary obu półkul, stwarza możliwość efektywniejszego
uczenia się i reagowania. Jest to najczęściej stosowane ćwiczenie, szczególnie często stosują je
nauczyciele, gdy podnosi się ich poziom stresu i również po to, by uciszyć uczniów i przywrócić
ich koncentrację.

LENIWE ÓSEMKI DO PISANIA
Leniwe ósemki do pisania to ćwiczenie z ołówkiem i kartką papieru, przeznaczone do

doskonalenia pisemnej komunikacji. Są doskonałe do ustanowienia potrzebnego rytmu i płynności
dla dobrej koordynacji ręka – oko. Aby wykonać leniwe ósemki trzeba narysować na papierze
płynnym nieprzerwanym ruchem symbol nieskończoności. Pięć lub więcej powtórzeń wykonuje się
każdą ręką osobno lub dwoma rękami razem. Na początku powinno się robić duże kształty aby
stymulować duże mięśnie i na jakiejś wyczuwalnej powierzchni, aby stymulować świadomość
dotykową. Czynność ta rozluźnia mięśnie rąk, ramion i sprzyja wodzeniu wzrokiem. Podczas
silnego stresu kreślenie leniwych ósemek uspakaja.

LENIWE ÓSEMKI DLA OCZU
Są podobne do leniwych ósemek do pisania, ale tu koncentrujemy się na ruchu oczu i

poprawie koordynacji ręka – oko i oko – ręka. Czynność ta ćwiczy mięśnie oczu przez wodzenie
wzrokiem za poruszającym się kciukiem, kiedy w polu widzenia opisuje on znak nieskończoności.
Ruchy powinny być powolne, świadome i wykonane przynajmniej trzy razy każdą ręką. Jeżeli
ćwiczenie jest dobrze wykonane, powinno się odczuć maksymalny ruch mięśni, równy w obu
oczach tak, jak gdybyś robił oczami pompki. Ćwiczenie to jest przydatne przy pracy na
komputerze, gdy odczuwamy ból oczu, szyi i ramion.

SŁOŃ
Jest to najbardziej integrujące ćwiczenie gimnastyki mózgu. Wykonuje się je przez

położenie lewego ucha na lewym ramieniu a potem wyprostowanie lewej ręki jakby trąby. Przy
rozluźnionych kolanach ręka maluje w polu środkowym wzór leniwej ósemki z oczami śledzącymi
ruch końców palców. Ćwiczenie powinno być wykonywane powoli 3 do 5 razy z lewym uchem na
ramieniu i tyle razy z prawym uchem. Słoń w zrównoważony sposób aktywuje wszystkie obszary
układu umysł – ciało.Ćwiczenie to u osób z zaburzoną koncentracją poprawia ich uwagę.

KAPTUREK MYŚLICIELA
Ćwiczenie to pobudza cały mechanizm słuchu i wspomaga pamięć. Wykonuje się go przez

kilkakrotne odwijanie uszu z góry do dołu. Sam akt fizycznej stymulacji receptorów dotyku w uchu
zewnętrznym, pobudza cały mechanizm słuchu ( w uchu zewnętrznym jest ponad 148 punktów
korespondujących z powierzchnią ciała, od stóp na górnej części ucha do głowy na płatku usznym.

ENERGETYCZNE ZIEWANIE
Ćwiczenie to wykonuje się masując mięśnie wokół stawu skroniowo – żuchwowego. Staw

ten łączy szczękę z żuchwą i przebiegają tu pnie 5 głównych nerwów czaszkowych, które zbierają
informacje czuciowe z całej twarzy, oczu, języka i ust, oraz aktywują wszystkie mięsnie twarzy,
oczu i ust odpowiedzialne za żucie i wydawanie głosu. Energetyczne ziewanie jest szczególnie
zalecane u dzieci z trudnościami w czytaniu.

POMPOWANIE PIĘTĄ
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Stres może uruchomić odruch bezwarunkowy zwany odruchem ochrony ścięgna, który
napina i skraca mięśnie łydek. Ćwiczenie to wydłuża i rozluźnia te mięśnie. Pompowanie piętą jest
wykonywane przez wydłużenie mięśni łydki jednej nogi podczas zginania kolana drugiej.
Ćwiczenie to wspomaga komunikację u dzieci z upośledzeniem mowy i dzieci autystycznych.

AKUMULATOR
Jest ćwiczeniem wydłużającym i pogłębiającym oddychanie, co zwiększa pobór tlenu,

rozluźnia mięśnie szyi i ramion oraz wspomaga swobodny przepływ płynu mózgowo –
rdzeniowego w centralnym układzie nerwowym. Akumulator pobudza cały organizm, szczególnie
po wyczerpującej pracy przy komputerze lub długim siedzeniu. Należy położyć dłonie na stole
przed sobą, obniżyć brodę do piersi, rozluźnić ramiona i wziąć głęboki oddech jednocześnie
pochylając się do przodu z głową podnosząc brodę do góry i do tyłu, pozwalając plecom
wyprostować się. Następnie robimy wydech, zaokrąglając plecy i kładziemy brodę znów na piersi.
Ćwiczenie to reaktywuje koncentrację podczas uczenia się.

W pracy z dziećmi najbardziej przydatne mogą okazać się:
1. Ćwiczenia ułatwiające pisanie i rysowanie rozwijające koordynację wzrokowo – ruchową:

leniwe ósemki, alfabetyczne ósemki, rysowanie oburącz.
2. Ćwiczenia ułatwiające rysowanie twórcze i ekspresyjne: zginanie stopy, pompowanie piętą,

energetyczne ziewanie.
3. Ćwiczenia wspomagające uważne słuchanie i jasne wypowiadanie się: kapturek myśliciela,

ruchy naprzemienne, słoń, pozycja Cook’a.
4. Ćwiczenia rozwijające umiejętności matematyczne: rysowanie oburącz, krążenie szyją, słoń,

kapturek myśliciela, sowa, pompowanie piętą, luźne skłony.
5. Ćwiczenia wstępne przed przystąpieniem do uczenia się: ruchy naprzemienne, krążenie

szyją, punkty równowagi, punkty pozytywne, sowa, słoń.
6. Ćwiczenia wspomagające koncentrację: ruchy naprzemienne, myślenie o X, sowa, aktywacja

ramienia, zginanie stopy, pompowanie piętą, luźne skłony, wypady
7. Ćwiczenia ułatwiające rozumienie i zapamiętywanie czytanego tekstu: leniwe ósemki,

ruchy naprzemienne, sowa, aktywizacja ramienia, zginanie stopy, pompowanie piętą, luźne
skłony, wypady w przód.

8. Ćwiczenia wyzwalające twórcze myślenie: myślenie o znaku X, ruchy naprzemienne, sowa,
aktywacja ramienia, zginanie stopy, pompowanie piętą, luźne skłony, wypady.

Podsumowanie
W niniejszym opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na wybrane metody, w których

ruch odgrywa istotną rolę. Metod eksponujących rolę ruchu w rozwoju dziecka jest bardzo wiele i
cieszą się one dużą popularnością w pracy pedagogów. Wymienię chociażby od bardzo dawna
znane metody Emila Jaquesa – Dalcroza, Carla Orffa, Rudolfa Labana, czy też modne ostatnio
metody Alfreda i Marii Kniessów16, ,,Terapii dzieci muzyką ruchem i mową” Janiny Stadnickiej17

oraz stosowane w pedagogice specjalnej podejście ,,Dotyk i komunikacja” Christophera i Marianne
Knillów, metoda NDT – Bobath, metoda Petö, model Portage, metoda Vaclava Vojty, metoda
Glenna Domana, Kinezyterapia psychoruchowa18. Na znaczenie ruchu dla rozwoju człowieka
zwraca uwagę wielu badaczy. Zgodnie z prawem francuskiego neuropsychiatry E. Dupré psychika
dziecka jest bardzo silnie związana z jego motoryką. Dotyczy to zarówno norm rozwoju, jak i
patologii rozwoju. Przykładem niech będą funkcjonujące w psychologii i terapii pojęcia: rozwój
psychomotoryczny, zaburzenia psychomotoryczne, terapia psychomotoryczna, rehabilitacja
psychomotoryczna. Związek ten jest tym bardziej zauważalny im młodsze jest dziecko. Wyraźnie
dostrzec go można także na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Sygnały związane z
zaburzeniami rozwoju ruchowego w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym są pierwszymi
sygnałami występowania ryzyka dysleksji u dziecka19.  Są to  symptomy,  które  łatwo  dostrzec
podczas obserwacji dziecka. Warto więc, moim zdaniem, pracując z dziećmi metodą ,,Ruchu
Rozwijającego”, Newella Kepharta, czy kinezjologii edukacyjnej wykorzystać diagnostyczne
funkcje tych metod.
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Анотація. У статті розглянуті основи психолого-педагогічної допомоги дітям у
Польщі.  Автором детально розглянуто три основні методики діагностики і терапії дітей,  в
яких рух має головне значення. Це перцептивно-метофізична система Н.Кепхарта, методика
розвиваючого руху В.Шерборн, а також методика кінезотерапії П.Денісона.

Summary. In my report I introduce the basic issues connected with psycho-pedagogical
help in Poland. According to Dupre’s theory child’s psyche is strongly connected with movement.
That is why the terms: psychomotor development and psychomotor disorder become nowadays
more and more popular in psychology. Equally, there is the tendency to use methods based on
movement in pedagogical therapy. In the text there is the detailed description of three methods
connected with child’s diagnosis and therapy in Poland. These are: Kephaed’s perceptual motor
theorists, Method of Developmental Movement of Veronica Sherborne and Education Kinesiology
of Denison.

Моренко А.Г.

ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОМІОГРАМИ ОДНОЙМЕННИХ М¢ЯЗІВ ПРАВОЇ ТА ЛІВОЇ
РУК ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЗНО-ТОНІЧНОЇ ТА ФАЗНОЇ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”

Рухова функція людини - це один із найбільш цікавих об'єктів фізіологічного
дослідження, так як в організації рухів приймають участь усі поверхи ЦНС. Питання про їх
взаємодію є дуже актуальним у сучасній нейрофізіології.  У зв'язку з довільним характером
рухових актів, їх зумовленістю вищими механізмами нервової діяльності великого значення
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набувають методи дослідження рухової функції у людини.  Одним з сучасних методів
дослідження функції м¢язів,  що дозволяє отримати інформацію про внутрішні механізми
руху, є електроміографія [1;2;4;8;11]. При дослідженні рухової функції різних частин тіла
людини велику цікавість викликає вивчення рухів кисті та пальців руки. Цей інтерес
обумовлений як складністю кінематики її рухів, так і значенням кисті в діяльності людини.
Фізіологічне вивчення рухової функції людини має велике практичне значення для таких
галузей людської діяльності,  як праця і спорт,  а також ряду розділів медицини –
невропатології, ортопедії, протезування [4;5;6].

Завданням нашого дослідження було встановлення впливу характеру рухової
активності (позно-тонічної, фазної), міри вироблення рухової навички та латеральності
ведучої руки на особливості потенціалів м¢язів.

Контингент та методика власних досліджень.
В дослідженні взяло участь 10 чоловіків 21-22 років. Усі були здоровими,

праворукими за самооцінкою і спеціально розробленими мануальними тестами [3].
В якості показника функціонального стану м¢язів реєстрували їх поверхневу

електричну активність. Останню вивчали на прикладі поверхневого м¢язу-згинача пальців
кисті правої та лівої рук за допомогою системи комп¢ютерної електроміографії “Нейро-ЕМГ-
Мікро”  (Іваново,  2000).  Під час експерименту досліджувані знаходились у зручній позі,
напівлежачі, що виключало розтяг м¢язових волокон і рефлекторні зміни їх тонусу, не
пов¢язані із завданнями дослідження. Електричну активність м¢язів реєстрували під час
фонової активності м¢язів; реалізації позно-тонічного, стереотипного і нестереотипного
рухів, а також за умов підготовки до цих рухів.

Фонову активність м¢язів розглядали як вихідний тонус “спокою”, що впливає на
реалізацію рухових дій [1;5;6;8;9;11]. Стан підготовки до здійснення рухів створювали парою
звукових стимулів. Електричну активність реєстрували після першого сигналу до початку
руху.  Стан підготовки до дії розглядали як ідеомоторну діяльність [1;11] . Позно-тонічну
активність м¢язів створювали утриманням передпліччя під прямим кутом до плеча у
висячому положенні. Розгортання долоні забезпечувало виражену тонічну напругу
поверхневого м¢язу-згинача пальців кисті. В якості стереотипних рухів використовували
прості рухи згинання-розгинання пальців кисті, навичку до виконання яких виробляли
попередньо. Нестереотипними рухами вважали згинання досліджуваними почергово пальців
кисті у послідовності, що задавалась експериментатором безпосередньо перед виконання
руху.

При реєстрації електроміограми використовували біполярне відведення поверхневими
електродами. Відвідні електроди фіксували на шкірі над ділянкою рухової точки м¢язу.
Великий розмір і віддаленість від м¢язової тканини поверхневих електродів дозволяють
реєструвати з їх допомогою лише сумарну активність м¢язів, тобто інтерференцію
потенціалів дії багатьох сотен і тисяч м¢язових волокон. Для оцінки інтерференційних
кривих використовували метод Віллісона. За думкою ряда авторів [1;2;4;9;10],
електроміографічне дослідження за допомогою цього методу є таким же інформативним у
діагностиці стану нервово-м¢язового апарату, як і дослідження ПД РО за допомогою
голчастих електродів. Для оцінки параметрів електроміограми використовували середню
амплітуду і середню частоту її коливань за 1 секунду, а також відношення середньої
амплітуди до середньої частоти (мкВ* сек). Багатьма дослідженнями [1;8;11] показано, що
величина середньої амплітуди коливань електроміограми прямо пропорційна величині
зусилля, що розвивається м'язом і залежить від кількості одночасно працюючих рухових
одиниць. В умовах звичайного скорочення у діапазоні середніх навантажень (поки у м'язі
лишаються незадіяними усі рухові одиниці) частота коливань електроміограми зростає зі
збільшенням кількості активованих мотонейронів (РО) і частоти їх розрядів. За цих умов
величина середньої частоти коливань ЕМГ змінюється приблизно пропорційно силі



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ   2005,  № 1

126

скорочення. Використаний в наших дослідженнях амплітудно-частотний показник, на думку
Ронкіна, Зенкова [4] залишається досить стабільним незалежно від міри зусилля, що
розвивається м¢язом і відображає питому величину середніх амплітуди й частоти при
реалізації рухової активності.

При обробці отриманих даних використовувались методи варіаційної статистики з
оцінкою t-критерія Стьюдента.

Аналіз результатів власних досліджень та їх обговорення.
За результатами наших досліджень цей стан спокою м¢язів супроводжувався низькими

значеннями амплітуди і помірними величинами частоти (рис.1). Така активність, з одного
боку, узгоджується з даними Персона [8], Гехта [1], Гурфінкеля [9] та інш. про наявність
низькочастотної імпульсації з боку альфа-мотонейронів у ході реалізації тонусу “спокою”, з
другого - відображає асинхронне збудження нечисленних мотонейронів і м'язових волокон.

Ідеомоторна активність м¢язів відзначалась невеликим зростанням середньої
амплітуди коливань електроміограми на фоні зменшення їх середньої частоти. Дана
закономірність свідчить про деяке збільшення кількості працюючих РО м'язу на фоні
зменшення частоти розрядів з боку мотонейронів. В ході підготовки до нестереотипних рухів
встановлено збільшення частоти коливань, особливо на електроміограмі м'язу лівої руки. На
думку Юсевича [11], зміни електроміограми, що виникають під час ідеомоторної діяльності,
вказують на високу реактивність скелетної мускулатури на активізацію вищих відділів
нервової системи під час психічної діяльності людини. Зі зростанням складності моторної
реакції, збільшується скоординоване збудження центральних і периферійних центрів, що
обумовлюють повноцінне виконання даної реакції.

Позно-тонічна діяльність досліджуваного м'язу супроводжувалась значним
зростанням значень середньої амплітуди й частоти коливань електроміограми, порівняно зі
станами спокою та підготовки до цієї діяльності. На нашу думку, подібна динаміка
показників вказує з одного боку, на збільшення кількості активованих РО (мотонейронів) і
частоти імпульсації від них, а з другого боку - на збільшення міри зусилля, що розвивав м'яз
при цьому.

Реалізації фазних рухів (стереотипних та нестереотипних) відзначалась подальшим
зростанням показників середньої амплітуди та середньої частоти. Таким чином, величина
активних РО (мотонейронів),  частота розрядів від них,  а,  отже,  і міра зусилля
досліджуваного м'язу були більшими,  ніж такі в умовах позно-тонічної діяльності.  Під час
здійснення стереотипних рухів реєстрували більші значення середньої амплітуди коливань
ЕМГ, порівняно з нестереотипними. Дана тенденція пояснюється умовами експерименту.
Реалізація стереотипного руху передбачала одночасне включення усіх пальців руки у
діяльність. Нестереотипний рух виконувався при одночасній роботі лише двох пальців із
п'яти.  За цих обставин зменшення середньої амплітуди (кількості активних РО)  за умов
нестереотипних рухів виявляється цілком природним. На фоні зменшення середньої
амплітуди міра вироблення рухової навички на частоту коливань ЕМГ істотно не впливала.

Аналіз латеральних асиметрій у функціонуванні м'язів правої й лівої рук не виявив
відмінностей у стані спокою. Це узгоджується з даними багатьох авторів [1;2;4;5;6;10] про
подібність показників електроміограми однакових м'язів симетричних кінцівок у стані
спокою. Підготовка до тонічної і стереотипної діяльності на електроміограмі м'язу правої
руки відзначалась дещо меншими значеннями середньої амплітуди коливань на фоні
більших показників середньої частоти їх слідування, порівняно з електроміограмою м'язу
лівої руки. Дана тенденція, за думкою багатьох дослідників [1;8;9;11], обумовлюється
зменшенням кількості активних РО і зростанням асинхронності включення їх у м'язову
діяльність. При цьому створюються умови для більш економічного режиму роботи м'язу
правої руки.  На нашу думку,  це пов'язано з більшою тренованістю у правшів м'язів правої
руки. Підготовка до здійснення нестереотипних рухів супроводжувалась більшими
величинами середньої частоти й амплітуди на електроміограмі м'язів лівої руки, що є менш
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вправнішою у правшів. Подібна тенденція пов'язана, на нашу думку, із більшою величиною
зусилля,  що розвивалось у м'язі лівої руки за цих умов.  Це узгоджується з уявленнями
Медведєва [7] про значення надлишковості в організації складної ідеомоторної діяльності
для забезпечення адекватного реагування у відповідності з конкретною програмою
діяльності.

Реалізація рухів тонічного і фазного характеру відзначалась переважанням значень
середніх амплітуди і частоти коливань електроміограм досліджуваного м'яза правої руки. Це
створювало умови для розвитку більшого зусилля у досліджуваному м'язі правої руки,
порівняно з лівим. Лише при здійсненні нестереотипних рухів середня амплітуда коливань
була більше на електроміограмі м'язу лівої руки. На думку Юсевича [11], подібна
асиметричність потенціалів однойменних м'язів правої і лівої рук визначається відмінністю
іннерваційних впливів, що створюються на периферійний нейромоторний апарат
домінантною й субдомінантною півкулею.

Показовим є аналіз відношення середньої амплітуди коливань електроміограми до їх
частоти слідування. Стан підготовки до виконання рухів відзначався зростанням даного
показника, реалізація рухових завдань – значним його зменшенням. Подібна динаміка змін
величини амплітудно-частотного показника, на нашу думку, вказує на спосіб реалізації
рухової задачі. Так, стан підготовки до рухів різного характеру супроводжувався незначним
зростанням кількості працюючих РО при зменшенні частоти розрядів із боку мотонейронів.
Так, стан підготовки до рухів різного характеру супроводжувався переважно невеликим
збільшенням середньої амплітуди й зменшенням середньої частоти слідування коливань
електроміограми. Це вказує на незначне зростання кількості працюючих РО при зменшенні
частоти розрядів із боку мотонейронів. Виконання рухів характеризувалось зростанням обох
досліджуваних показників. Проте, середня частота слідування коливань зростала в більшій
мірі, порівняно з середньою амплітудою. Таким чином, зміни потенціалів досліджуваних
м'язів під час реалізації рухової активності відбувались за рахунок переважного зростання
частоти розрядів активних рухових одиниць (мотонейронів) на фоні певного зростання їх
кількості.

Висновки:
1. Ідеомоторна діяльність досліджуваного м'язу правої й лівої рук супроводжувалась

невеликим збільшенням середньої амплітуди коливань електроміограми на фоні зменшення
середньої частоти їх слідування.

2. Позно-тонічна,  особливо,  фазна рухова активність досліджуваного м'язу правої і
лівої рук відзначалась істотним зростанням середньої частоти слідування коливань
електроміограми на фоні певного зростання їх, середньої амплітуди.

3. Ідеомоторна діяльність поверхневого м¢язу-згинача пальців правої руки
супроводжувалась меншою середньою амплітудою коливань електроміограми і більшою
частотою їх слідування, порівняно з лівою.

4. Позно-тонічна і фазна рухова активність досліджуваного м'язу правої руки
відзначалась більшими величинами середніх амплітуди і частоти коливань електроміограми,
порівняно з м'язом лівої руки.

5. Ускладнення рухової задачі (нестереотипні рухи та підготовка до них)
супроводжувалось порівняним зростанням значень середньої частоти коливань
електроміограми м'язу. Зміни були більш вираженими на електроміограмі м'язу лівої руки.
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PECULIARITIES OF THE ELECTROMIOGRAM MUSCLES OF THE RITE AND LEFT

ARMS DURING REALIZATION OF POSITION-TONIC AND PHASES MOTION
ACTIVITY

Lutsk institute of Human Development Open international University of Human Development
“Ukraine”

Annotation. In research took part 10 healthy men, in age from 20 to 22 years. Studied
superficial electric activity of superficial muscles of the fingers of brush of the right and left arms
with the help of the system of computer electromiografiaї of “neuro-emg-micro”. The features of
potentials of muscles studied during their idearmotoring activity and during realization of position-
tonic and phases motions of fingers of hands. Idearmotoring activity of explored to the muscle of
both hands was accompanied by the small increase of middle amplitude of vibrations of
electromiogram on a background diminishing of middle frequency of their following. Position-tonic
and phase motive activity of explored to the muscle of both hands was marked by substantial
growth of middle frequency of the following of vibrations of electromiogram on a background
greating of their middle amplitudes.

The key words: method of superficial electromiografia, idearmotoring activity of muscles,
position-tonic motions, phases motions, middle amplitudes of vibrations of electromiogram, middle
frequency of the following of vibrations of electromiogram.

Лукашик Л., Сітовський А.

БІОЛОГІЧНИЙ ВІК ЯК КРИТЕРІЙ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ДО
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ДІВЧАТ 12-13 РОКІВ
Волинський державний університет імені Лесі Українки,

Інститут фізичної культури та здоров’я, м Луцьк

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Відомо, що
успіхи дітей при заняттях фізичними вправами та спортом залежать від комплексу
психофізіологічних та рухових якостей, а також від морфологічних особливостей і
функціональних можливостей. Критерієм, що відображає зрілість окремих систем і
організму в цілому є біологічний вік,  що може забезпечити правильний підхід у виборі та
дозуванні величини й інтенсивності фізичних навантажень [3].

Актуальним є дослідження функціонального стану кардіореспіраторної системи, як
ланки, яка несе основне навантаження при формуванні функціональної системи в процесі
адаптації організму до фізичних навантажень, в значній мірі лімітуючи фізичну
працездатність. Контроль функціонального стану кардіореспіраторної системи дозволить
здійснювати диференційований підхід в навчально-виховному процесі з метою адекватного
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застосування фізичних навантажень та оптимізації процесу виховання фізичних здібностей
школярів  [1; 2; 3].

Тому, метою нашого дослідження було обґрунтування доцільності використання
темпів біологічного розвитку та функціонального стану кардіореспіраторної системи як
критеріїв диференційованого підходу до планування та організації виховання фізичних
здібностей дівчаток 12-13 років.

Відповідно до мети вирішували наступні завдання:
1.Вивчити кореляційні взаємозв’язки морфофункціональних параметрів, фізичної

працездатності та підготовленості дівчаток 10-17  років в залежності від хронологічного та
біологічного віку.

2.Вивчити особливості розвитку фізичної працездатності та функціонального стану
кардіореспіраторної системи дівчаток 12-13 років з різними темпами біологічного розвитку.

3.Обґрунтувати доцільність використання темпів біологічного розвитку та
функціонального стану кардіореспіраторної системи як критеріїв диференційованого підходу
до планування та організації виховання фізичних здібностей дівчаток 12-13 років.

Методи та організація дослідження. Було обстежено понад 400 дівчаток 12-13 років.
Фізична працездатність вивчалася за показниками субмаксимального тесту PWC170.
Визначали біологічний вік дівчаток за ступенем розвитку вторинних статевих ознак [5].

Антропометричне обстеження виконувалося за Э. Г. Мартиросовим. Оцінку фізичної
підготовленості підлітків проводили за батареєю тастів Єврофіт [4].

Функціональний стан кардіореспіраторної системи вивчали за величинами індексу
Робінсона (ПД), адаптаційного потенціалу системи кровообігу (АП), життєвої ємності легень
(ЖЕЛ) та життєвого індексу (ЖІ) [1; 4].

Робота виконувалась у складі держбюджетної теми: «Розвиток моторики та її
вегетативного забезпечення в онтогенезі дітей і підлітків, в залежності від темпів
біологічного дозрівання та рівня рухової активності» номер держреєстрації: 0100U000238.

Результати власних досліджень. При встановлені кореляції деяких параметрів
соматичного розвитку (довжина та маса тіла,  обвід грудної клітки,  діаметр плечей та тазу,
абсолютний і відносний жировий компоненти маси тіла,  м’язова маса,  площа тіла)  з
хронологічним та біологічним віком був виявлений достовірно тісніший їх зв’язок саме з
біологічним віком.

Подібна залежність виявляється і в деяких показниках функціонального стану
кардіореспіраторної системи: абсолютні показники PWC 170, артеріальний тиск, індекс
„Робінсона”, адаптаційний потенціал системи кровообігу, життєва ємність легень – при р >
0,05; відносні показники PWC 170, об’єм серця, ударний та життєвий індекс – при р < 0,05.

Дані кореляційного аналізу фізичної підготовленості вказують на дещо більшу
залежність цих показників від хронологічного віку (р >  0,05),  тобто визначаються набутим
руховим досвідом.

У дітей одного календарного віку, але різного рівня біологічної зрілості відрізняються
абсолютні та відносні показники фізичної працездатності. Так при розподілі дівчаток одного
хронологічного віку по рівнях біологічного розвитку найбільші абсолютні показники
фізичної працездатності спостерігаються у дівчаток з прискореним рівнем біологічного
розвитку як в 12  так і в 13  років.  При чому,  в обох вікових періодах величини PWC170 у
дівчаток з уповільненим рівнем біологічного розвитку достовірно менші у порівнянні з їх
однолітками-акселератами. А в 12 років така ж суттєва різниця спостерігається між
дівчатками з середнім та прискореним і середнім та уповільненим рівнями біологічного
розвитку (табл. 1).

Адаптаційні можливості системи кровообігу, за показниками адаптаційного
потенціалу системи кровообігу, виявляються більш напруженими в дівчаток з прискореним
рівнем біологічного розвитку в обох вікових періодах. При чому, величини адаптаційного
потенціалу більші в дівчаток-акселератів у порівнянні з їх однолітками із уповільненим
рівнями біологічного розвитку як в 12 так і в 13 років.
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Таблиця 1
Фізична працездатність та функціональний стан кардіореспіраторної системи

дівчаток 12-13 років з різними темпами біологічного розвитку
Вік,
роки

Темп
розвитку

n X Sx S V% t P t Р/А P t Р/М P t М/А P

Р 78 342,0 88,3 10,00 25,82
М 87 374,3 86,5 9,27 23,11
А 81 410,0 105,1 11,68 25,63
Р 61 386,9 92,8 11,88 23,99 2,891 <0,05
М 69 406,1 104,0 12,52 25,61 2,041 <0,05
А 62 431,2 107,5 13,65 24,93 1,180 >0,05

Р 78 1,7 0,2 0,02 11,76
М 87 1,8 0,3 0,03 16,67
А 81 1,9 0,2 0,02 10,53
Р 61 1,8 0,2 0,03 11,11 2,925 <0,05
М 69 2,0 0,4 0,05 20,00 3,454 <0,05
А 62 2,1 0,3 0,04 14,29 4,534 <0,05

Р 78 84,9 18,2 2,06 21,44
М 87 87,5 16,7 1,79 19,09
А 81 95,9 23,0 2,56 23,98
Р 61 84,7 16,9 2,16 19,95 -0,067 >0,05
М 69 108,8 24,0 2,89 22,06 6,266 <0,05
А 62 104,4 24,0 3,05 22,99 2,137 <0,05

Р 78 2,0 0,2 0,02 10,00
М 87 2,3 0,4 0,04 17,39
А 81 2,3 0,5 0,06 21,74
Р 61 2,2 0,4 0,05 18,18 3,572 <0,05
М 69 2,3 0,4 0,05 17,39 0,000 >0,05
А 62 2,5 0,5 0,06 20,00 2,370 <0,05

Р 78 59,3 11,1 1,26 18,72
М 87 64,1 11,6 1,24 18,10
А 81 53,8 12,4 1,38 23,05
Р 61 60,0 12,2 1,56 20,33 0,349 >0,05
М 69 59,3 11,6 1,40 19,56 -2,567 <0,05
А 62 56,4 11,2 1,42 19,86 1,313 >0,05

2,692

-1,048

<0,05

>0,05

<0,05

>0,05

<0,05

>0,05

<0,05

<0,05

>0,05

<0,05

0,952

6,676

<0,05

<0,05

>0,05

<0,05

<0,05

2,369

1,112

2,542

3,667

4,423

2,448

6,304

<0,05

<0,05

<0,05

5,270

13

12

13

6,535

3,351

PWC 170 кгм/хв

Адаптаційний потенціал системи кровообігу

Індекс "Робінсона"

2,394

1,355

2,558

1,629

12

13

12

Життєвий індекс

12 -2,949 <0,05 2,715 <0,05 -5,549 <0,05

13 -1,704 >0,05 -0,334 >0,05 -1,455 >0,05

Життєва ємність легень

12 5,001 <0,05 6,186 <0,05 0,000 >0,05

13 3,677 <0,05 1,423 >0,05 2,510 <0,05

Така ж статистично значима різниця спостерігається і між групами з середнім та
уповільненим рівнями біологічного розвитку в обох вікових періодах та між дівчатками з
середнім і прискореним рівнями в 12 років (табл. 1).

Подібні відмінності відмічаються і за показниками індексу Робінсона та життєвого
індексу (табл. 1).

Аналізуючи напруженість адаптаційного потенціалу системи кровообігу за
центильними величинами відмічається більший відсоток школярів з незадовільною
адаптацією та менший з задовільною в дівчаток із середнім та прискореним темпами
біологічного розвитку у порівнянні з їх ровесниками з уповільненим темпом в обох вікових
періодах. А в дівчаток-акселераток 13 років крім найбільшого відсотка з незадовільною
адаптацією та найменшого з задовільною відмічено 2% зі зривом адаптаційних механізмів
(рис. 1).
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Уповільнений темп
біологічного розвитку

6% 0%

57%

37%

Середній темп
біологічного розвитку

64%

18% 0% 18%

Прискорений темп
біологічного розвитку

64%

19% 0% 17%

13 років

15% 0%

64%

21%

Задовільна адаптація

12 років

0% 15%

52%

33%

Напруження адаптації
Незадовільна адаптація

34%

61%

2%
3%

Зрив адаптації

Рис. 1.  Адаптаційний потенціал системи кровообігу дівчаток 12-13 років з
різними темпами біологічного розвитку

Таким чином, розробка диференційованих підходів до програмування занять
фізичною культурою і оцінки фізичної підготовленості на підставі генетично детермінованих
факторів – темпів біологічного розвитку, сприятиме вирішенню завдань шкільного фізичного
виховання та потребує подальших досліджень.

Висновки:
1. Дівчатка одного хронологічного віку але різного рівня біологічної зрілості значно

різняться рівнем фізичної працездатності. Більша працездатність відмічається у дітей з
прискореним рівнем біологічного розвитку.

2. У дівчаток-акселератів спостерігається більше напруження адаптаційних механізмів
серцево-судинної системи, що дозволяє  говорити про більшу ціну адаптації до факторів
зовнішнього та внутрішнього середовища.

3. Функціональний стан кардіореспіраторної системи є інформативним критерієм рівня
адаптаційних можливостей функціонального стану організму при організації, плануванні
та контролі процесу виховання фізичних здібностей дівчаток-підлітків.

4. Показники біологічного розвитку доцільно використовувати при розподілі учнів на
однорідні групи з метою диференційованого підходу до виховання фізичних здібностей
дівчаток 12-13 років.
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Annotation: Most sizes of physical capacity are marked at children with the speed-up level
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ОЦІНКА І ПОРІВНЯННЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 5-6 РОКІВ З ВАДАМИ
ПОСТАВИ І ЗДОРОВИХ МЕТОДОМ ІНДЕКСА ЕРІСМАНА

Львівський державний інститут фізичної культури, м. Львів

Здоров’я та фізична підготовленість дітей є важливим чинником фізичного потенціалу
української нації. Тому необхідним є виховання здорового, гармонійно-розвиненого у
фізичному та інтелектуальному плані підростаючого покоління, що диктується потребами
нашої незалежної держави. На це спрямована друга цільова програма „Фізичне виховання –
здоров’я нації.”

Валеометрія – наука, яка на основі статистичних даних фізичної культури та
валеології вивчає закономірності, кількісні зв’язки, динаміку процесів з метою
прогнозування, аналізу впливу явищ та прийняття оптимальних рішень [1].

Фізична культура як складова загальної культури суспільства спрямована на
зміцнення здоров’я, розвитку фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей
студентів з метою гармонійного формування особистостей.

Валеометрія – наука про формування, збереження та зміцнення здоров’я. Здоров’я
розглядається як стан фізичного, психічного та соціального добробуту, а не просто
відсутність хвороби чи фізичних дефектів! [1;2].

Першочергове завдання фізичної культури та її складової валеометрії полягає:
§ у досягненні фізичного (тілесного), психічного (духовного), соціального

добробуту;
§ в усуненні хвороб та пошкоджень.

Індивідуальні особливості організму проявляються в кількісних параметрах будь-якої
функції, яка характеризується для кожного віку середньою величиною (середнім
нормативним показником) і середнім квадратичним відхиленням.

Всі функціональні системи будуються за принципом саморегуляції: відхилення
результату від рівня, який забезпечує нормальну життєдіяльність, негативно впливає на цілу
систему процесів, що спрямовані на досягнення оптимального результату.
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На основі принципу саморегуляції теорія функціональних систем пояснює як процеси
підтримання різних показників внутрішнього середовища, так і механізмів цілеспрямованої
діяльності людини [1; 2; 5].

Здоров’я для людини є найбільшою цінністю у житті, тому потрібно піклуватися про
нього ще з дитинства.

Проблема порушення постави є у наш час одною з найактуальніших проблем, тому
що однією з найповажніших причин відхилень у поставі є гіподинамія.

Гіподинамія ж вважається чумою ХХІ століття – століття нечуваного розвитку науки і
техніки, комп’ютерних технологій і ін.

За статистикою [6; 8] біля 80% дітей дошкільного віку мають значні відхилення у
поставі. Важливе значення для здоров’я та фізичного розвитку дошкільнят відіграє
формування правильної постави дитини, яка забезпечує оптимальну роботу всіх органів і
систем організму.

Фізичний розвиток – це комплекс морфологічних і функціональних показників
організму, його рухових здібностей, які обумовлені внутрішніми факторами і умовами
зовнішнього середовища, а також процес змін природних морфофункціональних
властивостей організму у процесі життя.

Фактор зростання характеризують як кількісний процес безперервного збільшення
числа клітин або їх розмірів, що призводить до збільшення маси організму.

У процесі зростання збільшується кількість клітин, маса тіла і антропометричні
показники. У таких органах і тканинах, як кістки, легені, зростання відбувається переважно
за рахунок збільшення кількості клітин. У м’язах і нервових тканинах переважають процеси
збільшення розміру самих клітин. Таке визначення процесу зростання виключають ті зміни
маси і розмірів тіла, які можуть бути б зумовлені жировідкладенням або затримкою води.

Характерною особливістю процесу зростання дитячого організму є його
нерівномірність і хвилеподібність. Періоди посиленого зростання змінюються його певною
затримкою. Нерівномірність зростання – пристосування, вироблене еволюцією. Бурхливе
зростання тіла у довжину на першому році життя пов’язане зі збільшенням маси тіла, а
затримка зростання у наступні роки обумовлена проявом активних процесів
диференціювання органів, тканин, клітин.

У теорії і методиці фізичного виховання термін “фізичний розвиток” має два
трактування: як “стан” і як “процес”.

Фізичний розвиток як стан (у момент визначення)  –  це комплекс ознак,  що
характеризують морфофункціональний стан організму, рівень фізичних якостей і здібностей,
що необхідний для життя і практичної діяльності.

Фізичний розвиток як процес –  це зміни форм і функцій організму
(морфофункціональних ознак) у процесі закономірного біологічного розвитку або під
впливом фізичних вправ [3].

Показники фізичного розвитку характеризуються:
- соматометричними величинами – довжина, маса тіла, окружність грудної клітки;
- фізіометричними – ЖЄЛ, сила стиску кисті рук, станова сила;
- соматоскопічними – розвиток кістково – м’язової системи, кровонаповнення,

жировідкладення, статевий розвиток, тілобудова, постава.
Тільки керуючись сукупністю цих показників, можна встановити рівень фізичного

розвитку [4].
Соматоскопічні дослідження найчастіше включають характеристику постави, форму

грудної клітки, живота, верхніх і нижніх кінцівок, ступінь і характер жировідкладення,
особливості розвитку мускулатури і кісткової системи.

Оцінка фізичного розвитку дітей робиться шляхом порівняння антропометричних
ознак досліджуваного з середніми показниками статево – вікової групи.
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Одним з найпоширеніших методів є метод стандартів,  суть якого полягає в
порівнянні індивідуальних антропометричних величин з регіональними таблицями, які
розробляються місцевими органами охорони здоров’я.

Метод індексів знову привертає увагу вчених, тому що використовуючи зв’язок
антропометричних показників, можна доволі легко вийти на рівень їх оцінки [4; 6 та ін.].

Для дітей дошкільного віку найчастіше використовується метод стандартів і метод
індексів для оцінки їхнього фізичного розвитку .

Метою нашого дослідження було оцінка і порівняння фізичного розвитку дітей 5-6
років здорових і з вадами постави.

Експеримент проводився у дитячих закладах № 176 і № 181 міста Львова, в яких
функціонують спеціальні групи дітей з вадами постави. Було обстежено 60 дітей 5-6 річного
віку: 30 дітей з нормальною поставою і 30 дітей з порушеннями постави.

На початку дослідження проводилося вимірювання антропометричних показників
дітей 5-6 років здорових і з вадами постави з подальшим порівнянням даних із середніми
показниками фізичного розвитку дошкільників за Е.С. Вільчковським та за А.Ф.Синяковим
[6; 8].

Дані вимірювання наведені у таблиці 1.
Як бачимо з таблиці1 порівняльний аналіз антропометричних показників дітей 5 років

показав, що середні групові значення ваги, зросту і ОГК (окружність грудної клітки) у
здорових дітей 5років і у дітей 5років з вадами постави практично однакові і відповідають
середньостатистичним показникам. Тому рівень фізичного розвитку у дітей 5років з вадами
постави і у здорових дітей 5років можна вважати однаковим [7].

Таблиця 1
Середні показники фізичного розвитку у дітей 5-6 років

Антропометричні показникиДіти

В
ік Стать

Ріст стоячи (см) Маса (кг) ОГК (см)
Х 110,8±5,19 18,78±2,45 57,95±2,765 Д 109,7±5,3 18,71±2,64 57,55±2,09
Х 115,7±3,18 21,1±1,51 59,2±2,5зд

ор
ов

і

6 Д 114,5±3,1 21,2±1,89 58,8±2,83
Х 111,5±4,36 18,96±1,79 57,1±2,175 Д 110,2±5,23 18,8±2,5 56,1±2,71
Х 115,9±3,8 21,6±1,32 58,9±2,35

з 
ва

да
ми

О
РА

6 Д 115,2±4,11 21,45±2,49 58,2±2,89
Х 109,2±2,86 18,8±1,25 55,7±1,435 Д 110,3±2,71 18,5±1,72 55,6±1,61
Х 116,7±2,78 21,4±1,41 58,7±1,85за

В
іл

ьч
ко

вс
ь

ки
м

6 Д 115,3±3,3 21,2±1,67 58,3±1,93
Х 108,5 18,7 56,45 Д 107,6 18,0 55,9
Х 114,0 21,3 58,0за

С
ин

як
о-

ви
м

6 Д 113,6 20,8 57,2

Порівняльний аналіз антропометричних показників дітей 6 років показав, що середні
групові значення ваги, зросту і ОГК у здорових дітей 6 років і у дітей 6 років з вадами
постави практично однакові і відповідають середньостатистичним показникам. Тому рівень
фізичного розвитку у дітей 6років з вадами постави і у здорових дітей 6років можна вважати
однаковим.
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За даними обстеження розраховувався індекс Ерісмана і проводилася оцінка грудної
клітки дітей 5-6 річного віку з нормальною поставою і з порушеннями постави;
розраховувався індекс Ерісмана і проводилася оцінка грудної клітки дітей 5-6 річного віку за
таблицями середніх показників фізичного розвитку дошкільників за Е.С.Вільчковським і за
Синяковим.

Індекс Ерісмана (ІЕ) розраховують за формулою:
ІЕ = ОГК – 0,5 Р

де ОГК – окружність грудної клітки у см;
Р – ріст стоячи у см.
Оцінка результату:

- позитивне значення ІЕ свідчить про нормальну ширину грудної клітки;
- негативне значення ІЕ свідчить про вузькогрудість.

Результати даних подано у таблиці 2.
Таблиця 2

Результати розрахунків ІЕ у дітей 5-6 років

ІНДЕКС ЕРІСМАНА

В
ік

С
та

ть

За
 В

іл
ьч

ко
вс

ьк
им

За
 С

ин
як

ов
им

Зд
ор

ов
і

ді
ти

Д
іт

и 
з п

ор
уш

ен
ня

ми
О

РА
Х 1,1 2,15 2,55 1,35

5 Д 0,45 2,1 2,7 1,0
Х 0,35 1,0 1,35 0,95

6 Д 0,65 0,4 1,05 0,6

Виходячи з даних таблиці 2,  бачимо,  що за індексом Ерісмана діти 5-6  років за Е.С.
Вільчковським, за А.Ф. Синяковим і за даними нашого дослідження мають нормальну
ширину грудної клітки.

Отже, застосовуючи індекс Ерісмана, ми дійшли висновку, що фізичний розвиток у
дітей 5-6 років з вадами постави і у здорових дітей 5-6 років однаковий.
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EVALUATION AND COMPARISON OF PHYSICAL STATE IN 5-6 YEARS OLD

CHILDREN WITH CARRIAGE DISORDERS VERSUS HEALTHY CHILDREN USING
INDEX ERISMAN METHOD
Lviv State Institute of Physical Culture

Annotation. The paper is based on the pedagogical experiment which has been carried out
in a Lviv pre-school institution. It was aimed at determining physical state of 5-6 years old children
with carriage disorders as compared to healthy children.

Evaluation and Comparison was carried out according to the tables developed by Syniakov,
Vilchkovsky, as well as personal research.

Поташнюк І.М.

ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА УЧНІВ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ
Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”

Постановка проблеми. Оцінка розумової працездатності є одним з найбільш
адекватних методів вивчення впливу навчального навантаження на функціональний стан
організму школярів з метою профілактики перевантажень.

Рівень і динаміка розумової працездатності учнів у значній мірі визначається
вихідним рівнем і станом здоров’я, мотивацією навчання і особистісними характеристиками.
Дослідженнями, які проведені у 80-90-х роках, було доведено, що ускладнення змісту
навчальних програм у всіх класах загальноосвітньої школи призвело до різкої диференціації
учнів за рівнем працездатності. Приблизно половина школярів усіх вікових груп має
середній рівень працездатності, одна третина – високий, решта – низький. Зі збільшенням
строку навчання і негативним впливом ряду факторів тривалого впливу на організм, в тому
числі сумарного навчального навантаження, питома вага учнів з низьким рівнем розумової
працездатності збільшується [1].

Розумова працездатність є суттєвим показником, який характеризує функціональний
стан організму, тобто рівень активації нервової системи в процесі навчально-виховної
діяльності школярів. Працездатність і втома взаємопов’язані і взаємозумовлені. Класична
фізіологія розглядає втому як фізіологічне явище, що виникає в результаті тривалої і
напруженої роботи, соціально значущої діяльності. Вона супроводжується зниженням
інтересу і мотивації до діяльності, зменшенням кількості і погіршенням якості роботи,
виникненням відчуття стомленості. Вивчення динаміки працездатності дозволяє встановити
ранні стадії появи втоми, що дає можливість шляхом гігієнічної корекції параметрів
середовища навчання і режиму розумової праці учнів відсунути розвиток втоми [2; 6].

Незалежно від стану психічного розвитку у дітей шкільного віку, особливо
молодшого, недостатньо сформовані і малостійкі до оточуючого середовища циркадіанні
ритми, яким надається роль ендогенного механізму пристосування організму до факторів
середовища. Встановлено [3; 4], що у 83% школярів біоритмологічний профіль організму
аритмічний, що відображує нестійкість у них добового стереотипу активності фізіологічних
систем. Створюються невигідні для організму, що росте і розвивається, шляхи адаптації, які
погіршують стан здоров’я і соціальну дієздатність (успішність, фізична працездатність,
група здоров’я, пропуски занять через хворобу тощо).
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Соціальні навантаження, зокрема учбові, які не враховують особливостей
циркадіанного ритму дітей та підлітків, обумовлюють дисрегуляторні стани фізіологічних
процесів – десинхроноз. Авторами [3; 4] доведено десинхронізуючий вплив таких факторів,
як стомлення на уроках, недосипання, нерегламентована праця, зміна тимчасового
середовища, гіпокінезія.

Особливості психічної діяльності дітей із ЗПР теж є факторами низької розумової
працездатності. На час початку шкільного навчання у дітей із ЗПР виявляються
недорозвиненість вищих психічних функцій – мислення, довільної пам’яті, мовлення, вони
відстають у розвитку пізнавальної активності, повільніше сприймають чуттєву інформацію,
гірше розрізняють звуки. Всі вказані фактори зниження розумової працездатності можуть
так чи інакше впливати на її рівень в обстежених нами учнів [5].

Постановка завдання. Основним завданням дослідження була оцінка розумової
працездатності дітей із затримкою психічного розвитку.

Методи та організація дослідження. Розумова працездатність учнів вивчалася за
результатами коректурної проби (робота з таблицями Анфімова протягом двох хвилин),
розраховувалися показники об’єму (кількість переглянутих знаків) і якості (кількість
помилок на 500 переглянутих знаків) виконаної роботи. Обстеження проводилось в динаміці
навчального дня (початок і кінець занять) і навчального тижня (щодня від понеділка до
суботи). Ми провели вивчення розумової працездатності учнів третього, шостого і дев’ятого
класів спеціалізованої і загальноосвітньої шкіл. Обстежено 34 учня із ЗПР та 58
загальноосвітньої школи.

Результати дослідження та їх обговорення. Як і слід було очікувати, у всіх вікових
групах учнів спецшколи кількісні і якісні показники розумової працездатності було
вірогідно, з високим ступенем ймовірності (р<0,01 – 0,001), нижчими. Так, об’єм виконаної
роботи у учнів третього класу відповідно дням тижня був нижчим на 25,4%,  18,5%,  12,8%,
14,6% і 20,3%; середньотижневий рівень – на 18,3%. В учнів шостого класу величини
відставання становили відповідно 17,4%, 16,0%, 14,1%, 5,1%, 11,5%, середньотижневого
рівня - 12,8%. В учнів дев’ятого класу величини відставання становили: 29,2%, 14,7%, 11,8%,
9,4%, 26,2%, середньотижневого рівня - 18,3%.

Середньотижневий (за результатами дослідження “до робочих”, до початку занять,
показників) рівень працездатності учнів третього класу становив 150,0 знаків і 9,88 помилок
у учнів спецшколи і 188,5 знаків і 5,30 помилок у учнів масової школи; у учнів шостого
класу відповідно 220,3 знаків і 11,76 помилок і 255,3 знаків і 3,50 помилок; у учнів дев’ятого
класу – 279,7 знаків і 8,02 помилок і 344,0 знаків і 2,96 помилок.

Вивчення денної динаміки працездатності свідчить, що її показники знижувались у
учнів обох типів закладів майже в однаковому ступені. В учнів третього класу із ЗПР
зниження кількісного показника коливалось у межах 2,5-17,0% (в середньому 8,5%), у учнів
з нормальним інтелектом – від 3,5 до 10,5% (в середньому 5,9%). В учнів шостих класів
спецшколи коливання зниження кількісного показника становили 2,0-12,2% (в середньому
6,8%) проти 2,0-10,9% (в середньому 6,6%) у контрольній групі. У дев’ятикласників ці
величини становили відповідно 4,1-9,8% (в середньому 4,8%) і 5,4-8,8% (в середньому 7,5%).

Виявлено певні розбіжності в тижневій динаміці розумової працездатності. В учнів
молодших класів із ЗПР зростання об’єму виконуваної роботи у наступні дні тижня відносно
рівня понеділка становило 21,8%, 18,6%, 9,2%, а у п’ятницю відзначалося зниження на 5,4%;
якість розумової працездатності прогресивно знижувалася – на 9,9%, 18,5%, 35,2% і 44,4%. В
однолітків із контрольної групи після підвищення об’єму роботи у вівторок на 11,5 і середу
на 1,5% наступало зниження на 4,6% у четвер і 11,2% у п’ятницю, на фоні підвищення
кількості помилок відповідно на 34,0%, 78,9%, 73,6% і 10,5%.

В учнів середніх класів спецшколи протягом тижня об’єм виконаної роботи
знижувався в незначній мірі – на 2,9%, 4,9%, 3,9% на фоні збільшення кількості помилок на
5,3%, 9,7%, 8,8%. В учнів контрольної групи зменшення об’єму роботи становило 4,6%,
8,5%, 12,2%, 10,5% на фоні погіршення якості роботи на 37,5%, 33,3%, 9,7% і 70,8%.
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В учнів старших класів контрольної групи кількісні показники погіршувались
протягом тижня на 11,2%, 13,5%, 16,7%, 10,2%, якісні у вівторок-середу покращувались – на
13,7% і 20,8%, у четвер-п’ятницю – погіршувались на 31,0% і 10,3%. У учнів спецшколи
виявлялася краща, ніж у контрольній групі, тижнева динаміка розумової працездатності:
підвищення кількісного показника на 6,8%, 7,6%, 6,5% (зниження тільки у п’ятницю – на
10,2%) і покращення якісного показника у вівторок-середу на 13,7% і 20,8%, яке
змінювалося погіршенням у четвер-п’ятницю на 31,0% і 10,3%.

Необхідно підкреслити, що зі збільшенням строку навчання у спецшколі, особливо у
старших класах, щоденний рівень розумової працездатності набуває характеру більшої
стабільності. Це може бути пов’язане як із впровадженням комплексу педагогічно-
коригуючих впливів, так і з віковою динамікою розумової працездатності. Незважаючи на
більш низький, у порівнянні з контрольною групою, рівень, учні спецшколи демонструють
підвищення кількісного показника на 43% і погіршення якісного на 19% в учнів шостого
класу у порівнянні з третім;  у дев’ятому класі порівняно з шостим поліпшується як
кількісний показник – на 27%, так і якісний – на 32%. В контрольній групі вікова динаміка
цілком позитивна: з третього до шостого класу кількісний показник поліпшується на 35,4%,
якісний – на 34,0%; із шостого по дев’ятий – відповідно на 34,7% і 15,4%. Сумарна оцінка
виявляє майже однаковий ступінь поліпшення кількісного показника в обох досліджених
групах – на 81,6% у першій і 82,5% у другій, і вдвічі менший у першій групі ступінь
поліпшення якісного показника – відповідно на 17,8% і 44,1%. Підкреслюємо, що абсолютні
величини кількісного і якісного показників у учнів дев’ятого класу все ж вірогідно нижчі у
дітей із ЗПР – відповідно на 18,7% і 17,9%.
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Рис. 1. Інтегральна оцінка денної динаміки розумової працездатності в учнів
різного віку спеціалізованої і загальноосвітньої школи

(%, структура учнів за характером змін працездатності, зовнішнє коло – 9 клас, середнє коло
– 6 клас, внутрішнє коло – 3 клас)
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Наведені вище дані стосувалися аналізу середньостатистичних показників у різних
вікових групах двох обстежених закладів. Індивідуалізуючий аналіз кожного обстеження
дозволив розподілити всіх учнів за характером змін працездатності протягом навчального
дня і тижня (підвищення працездатності, стійкий рівень без змін, стомлення І ступеня,
стомлення ІІ ступеня), результати якого представлені на рис.1. З наведених даних видно, що
у учнів спецшколи найчастіше визначалося стомлення - І ст. у 38,3±4,63% проти 25,7±3,95 в
учнів з нормальним інтелектом (р<0,05) і ІІ ст. – 34,4±4,51 проти 11,7±2,93 (р<0,001); питома
вага учнів із стійким рівнем становила 6,6±2,43% проти 14,3±3,12% у контрольній групі
(р<0,05); підвищення розумової працездатності відповідно у 20,7±3,88% проти 48,3±4,50%
(р<0,001).

Висновок. Наведені дані свідчать про відсутність (характерної для школярів при
навчанні за старими програмами 80-90-х років) типової кривої розумової працездатності з
підвищенням рівня у вівторок-середу і поступовим зниженням до кінця навчального тижня.
Отримані криві працездатності свідчать про нестійкий її рівень, коливання протягом тижня з
тенденцією до зниження від початку навчального тижня до його кінця.  Ці тенденції
прослідковуються як в учнів загальноосвітньої школи,  так і в учнів із ЗПР.  Найбільш
продуктивними (відносно продуктивними) можна вважати понеділок і вівторок, в ці дні в
розкладі занять доцільно розміщувати умовно важкі предмети.
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Постановка проблеми. Рання діагностика особливостей розвитку психічних ознак
людини можлива при використанні генетичних маркерів. Групи крові, дерматогліфіка,
особливості будови і колір райдужної оболонки ока –  все це надійні зовнішні генетичні
маркери. Вони мають наступні основні властивості (Ю.И. Бубнов, 1988):

® жорстку генетичну детермінованість (коефіцієнт спадковості, як правило, близько
1,0);

® повністю виявляються в наступних поколіннях і добре виражені (мають повну
пенетрантність і високу експресивність);

® успадковуються згідно законів Менделя;
® практично мало залежать в прояві від факторів зовнішнього середовища;
® не змінюються на протязі життя людини, тобто не мають онтогенеза.
Дослідження генетичних маркерів психічних ознак людини, які впливають на

психомоторне навчання людини, практично не проводилось. Тому очевидною є актуальність
даної проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження генетичних (серологічних)
маркерів розвитку людини відбувалось в суміжних наукових напрямах:  морфології (M.H.
Fox et al., 1986; Л. Сергиенко, 2003), теорії спорту (A.L. Garay, L. Levine, J.E.L. Carter, 1974;
Л. Сергієнко, В. Шакуров, 2004; Л. Сергієнко, Е. Стрикаленко, 2004), фізіології (И.Н. Лунга с
соавт., 1984), медицині (R.J. Garrison et al., 1976).

Завдання роботи. Визначити серологічні маркери розвитку уваги людини.
Методика і організація дослідження. Для визначення групи крові ми

використовували сиворотки І,  ІІ та ІІІ групи.  Якщо змішували краплю крові людини,  групу
крові якої треба визначити, із сивороткою І, ІІ та ІІІ групи, то по аглютинації, що наступала,
встановлювали її групу. Дослідження проводили медичні працівники в умовах лабораторії.

Властивості уваги (концентрацію, стійкість, вибірковість, переключення) визначались
за допомогою наступних методик: коректурної проби Бурдона-Анфімова, Мюнстерберга,
червоно-чорних таблиць (А.А. Крилов, С.А. Маничев, 2002).

В дослідженнях приймали участь 100 осіб чоловічої статі (студенти та
військовослужбовці) у віці 18 – 26 років. Осіб з І (О), ІІ (А), ІІІ (В) і IV (АВ) групами крові
було по 25 чоловік.

Результати дослідження та їх обговорення. Показники концентрації уваги,
визначені за коректурною пробою, наведені в таблиці 1. Бачимо, що найкраща концентрація
уваги у чоловіків з ІІІ (В) групою крові, трохи гірша – з ІІ (А) групою крові і найгірша – з І
(О).

Таблиця 1
Показники концентрації уваги у чоловіків з різними групами крові

системи АВО, ум. од.

Статистичні
показники Групи крові

ІІ (А) ІІІ (В) IV (АВ)
Досліджувані з
групою крові N

Х ± S t p t p t p
I (O)
II (A)
III (B)

IV (AB)

25
25
25
25

99,65
144,03
167,81
122,88

5,59
6,26

12,10
6,67

0,99 > 0,05 2,15
0,76

< 0,05
> 0,05

0,71
0,45
1,29

> 0,05
> 0,05
> 0,05

Примітка.  Концентрація уваги оцінювалась за формою:  К =  С ·  С /  n,  де С –  число
рядків таблиці, переглянутих досліджуваним, n – кількість помилок.

Результати стійкості уваги у досліджуваної вибірки наведені в таблиці 2. Аналізуючи
дані таблиці відмітимо, що у чоловіків з І (О) групою крові стійкість уваги починаючи з 1 до
5  хв поступово знижується.  У чоловіків з ІІ (А)  групою крові спостерігається наступна
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тенденція: найвища стійкість уваги на 1 хв, на 2 і 3 хв знижується відносно 1 хв, потім трохи
піднімається і знову знижується. У чоловіків з ІІІ (В) групою крові практично
спостерігається підвищення стійкості до кінця проведення тесту. Найвищі показники
стійкості уваги на останній хвилині проведення тесту. А у досліджуваних з IV (АВ) групою
крові ми бачимо в цілому низькі хвилинні показники, які повільно зростають, а на останній
хвилині різко знижуються. В цілому ж, виходячи з наших даних, можна вважати, що
стійкість уваги краще розвинута у чоловіків з ІІ (А) і ІІІ (В) групами крові.

Таблиця 2
Показники стійкості (Х  ± S) уваги у чоловіків з різними групами крові

системи АВО, ум. од.

Темп виконання, хвДосліджувані з
групою крові N 1 2 3 4 5

I (O)
II (A)
III (B)

IV (AB)

25
25
25
25

3,07 ± 1,20
3,20 ± 1,31
2,99 ± 1,08
2,81 ± 1,05

2,96 ± 1,03
2,97 ± 1,15
3,13 ± 1,27
2,87 ± 1,08

2,97 ± 0,97
3,08 ± 1,18
3,05 ± 1,15
2,92 ± 0,87

2,88 ± 1,04
3,12 ± 1,21
3,06 ± 1,05
3,21 ± 0,86

2,81 ± 1,05
3,09 ± 1,43
3,22 ± 1,22
2,83 ± 0,56

Примітка. Результати підраховувались за кожні 60 с у відповідності до формули: А =
S / t, де А – темп виконання; S – кількість літер в переглянутій частині коректурної таблиці; t
– час виконання.

Щодо показників вибірковості уваги у чоловіків з різними групами крові (табл.  3)
можна зробити наступне заключення. Достовірна різниця середніх величин в тесті
спостерігається між чоловіками з І (О) і ІІ (А) групами крові (t = 2,01 при р < 0,05) та І (О) і IV
(АВ) групами крові (t = 2,9 при р < 0,01). Звідси можна визначити, що найгірша вибірковість
уваги у чоловіків з І (О) групою крові, а найкраща – з IV (АВ) та ІІ (А) групами крові.

Таблиця 3
Показники вибірковості уваги у чоловіків з різними групами крові системи АВО, слів

Статистичні
показники Групи крові

ІІ (А) ІІІ (В) IV (АВ)
Досліджувані з
групою крові N

Х ± S t p t p t p
I (O)
II (A)
III (B)

IV (AB)

25
25
25
25

12,12
15,48
13,36
17,17

2,70
3,05
2,85
2,45

2,01 < 0,05 0,46
0,77

> 0,05
> 0,05

2,9
0,92
1,38

< 0,05
> 0,05
> 0,05

Таблиця 4
Показники переключення уваги у чоловіків з різними групами крові системи АВО,

кількість
Статистичні
показники Групи крові

ІІ (А) ІІІ (В) IV (АВ)
Досліджувані з
групою крові N

Х ± S t p t p t p
I (O)
II (A)
III (B)

IV (AB)

25
25
25
25

20,36
20,92
20,68
20,80

3,25
3,03
2,87
3,04

0,54 > 0,05 0,25
0,24

> 0,05
> 0,05

0,45
0,95
1,11

> 0,05
> 0,05
> 0,05
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Показники дослідження переключення уваги, що визначались за методикою червоно-
чорних таблиць, наведені в таблиці 4. І хоча суттєвої різниці між показниками не
спостерігається, проте можна визначити наступну тенденцію. Кращі показники
переключення уваги у осіб з ІІ (А) групою крові, а гірші – з І (О) групою крові.

Висновки.
1. Прояв концентрації уваги кращий у чоловіків з ІІІ (В) та ІІ (А) групами крові, а

найгірший – з І (О) групою крові.
2. Стійкість уваги краще розвинена у чоловіків з ІІ (А) та ІІІ (В) групами крові, ніж з І

(О) і IV (AB) групами крові.
3.  Вибірковість уваги найкраще розвинена у осіб з IV (AB)  і ІІ (А)  групами крові,  а

найгірше розвинена у осіб з І (О) групою крові.
4. Спостерігається тенденція наявності кращих показників переключення уваги у осіб

з ІІ (А) групою крові і гірших – з І (О) групою крові.
5. В цілому слід вважати, що особи з ІІ (А) групою крові мають найкращі асоціативні

зв’язки з різними властивостями уваги, а особи з І (О) групою крові – найгірші.
6. Виявлені закономірності слід враховувати в системі професійного відбору, а саме у

спортивному відборі та навчанні руховим діям дітей і підлітків.
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Сітовський А.М.

ОСОБЛИВОСТІ РІЧНОЇ ДИНАМІКИ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ХЛОПЧИКІВ
7-их КЛАСІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТЕМПІВ ЇХ БІОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ

Волинський державний університет імені Лесі Українки,
Інститут фізичної культури та здоров’я, м. Луцьк

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Відомо, що
успіхи дітей при заняттях фізичними вправами та спортом залежать від комплексу
психофізіологічних та рухових якостей, а також від морфологічних особливостей і
функціональних можливостей. Критерієм, що відображає зрілість окремих систем і
організму в цілому є біологічний вік,  що може забезпечити правильний підхід у виборі та
дозуванні величини й інтенсивності фізичних навантажень[2; 4].

Актуальним є дослідження функціонального стану кардіореспіраторної системи, як
ланки, яка несе основне навантаження при формуванні функціональної системи в процесі
адаптації організму до фізичних навантажень, в значній мірі лімітуючи фізичну
працездатність. Контроль функціонального стану кардіореспіраторної системи дозволить
здійснювати диференційований підхід в навчально-виховному процесі з метою адекватного
застосування фізичних навантажень та оптимізації процесу виховання фізичних здібностей
школярів  [1; 2].

Тому, метою нашого дослідження було виявлення особливостей динаміки фізичної
працездатності та функціонального стану кардіореспіраторної системи хлопчиків 7-их класів
протягом навчального року в залежності від темпів біологічного розвитку.

Відповідно до мети вирішували наступні завдання:
1. Вивчити особливості динаміки фізичної працездатності хлопчиків 7-их класів протягом

навчального року в залежності від темпів біологічного розвитку.
2. Вивчити особливості функціонального стану кардіореспіраторної системи хлопчиків 7-их

класів протягом навчального року залежно від темпів біологічного розвитку.
Методи та організація дослідження. Було обстежено 82 хлопчики 7-их класів.

Фізична працездатність вивчалася за показниками субмаксимального тесту PWC170. Визначали
біологічний вік (БВ) дівчаток в місяцях за розробленою нами формулою кількісної оцінки
біологічного віку дівчат за ступенем розвитку вторинних статевих ознак [3; 6].

Функціональний стан кардіореспіраторної системи вивчали за величинами індексу
Робінсона (ПД), адаптаційного потенціалу кровообігу (АП) та життєвого індексу (ЖІ) [1; 5].

Зв’язок роботи з науковими планами та програмами. Робота виконувалась у складі
держбюджетної теми: „Оптимізація фізкультурно оздоровчої роботи у навчальних закладах
на основі диференційованого підходу з урахуванням темпів біологічного та
морфофункціонального розвитку” номер державної реєстрації 0103U000659.

Дослідження проводилось на базі лабораторії функціональної діагностики Інституту
фізичної культури та здоров’я Волинського державного університету імені Лесі Українки та
експериментального майданчика НВО ДНЗ-ЗОШ № 20 м. Луцька.

Результати власних досліджень. За показниками абсолютної фізичної
працездатності на початку навчального року відмічається достовірна різниця між
хлопчиками з уповільненим та прискореним темпами біологічного розвитку. Найбільші її
величини відмічаються в акселератів, найменші – у ретардантів. Протягом навчального року
працездатність дещо зростає у ретардантів та акселератів (на 3,9% та 3,2% відповідно), а в
хлопчиків з середніми темпами біологічного розвитку показники тесту PWC170 знижуються
на 6,8%. Наприкінці навчального року за величинами абсолютної фізичної працездатності
спостерігаються подібні відмінності: статистично значима різниця відмічається між
ретардантами та акселератами (табл.1).

Дещо інша річна динаміка спостерігається у показниках відносної фізичної
працездатності. Протягом року вона знижується у трьох групах (на 5,6%, 15,8% та 8,9%
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відповідно), причому у медіантів – достовірно. На початку навчального року значної різниці
між групами школярів з різними темпами біологічного розвитку на спостерігається. В кінці
навчального року між хлопчиками з середнім та прискореними темпами біологічного
розвитку відмічається статистично значима різниця (табл.1).

Таблиця 1
Особливості фізичної працездатності та функціонального стану кардіореспіраторної

системи хлопчиків 7-их класів протягом навчального року

П
ер

іо
д

на
вч

ан
ня

Темп
розвитку n X S ±% t P t

Р/А P t
Р/М P t

М/А P

Р 26 459,32 130,91
М 28 527,61 170,28
А 28 574,93 137,03
Р 26 477,14 82,08 3,9 0,588 >0,05
М 28 491,89 196,34 -6,8 -0,727 >0,05
А 28 593,27 115,70 3,2 0,541 >0,05

Р 26 13,28 3,73
М 28 13,48 2,48
А 28 14,79 3,57
Р 26 12,54 2,05 -5,6 -0,887 >0,05
М 28 11,35 2,38 -15,8 -3,279 <0,05
А 28 13,48 2,66 -8,9 -1,557 >0,05

Р 26 1,47 0,17
М 28 1,67 0,22
А 28 1,65 0,15
Р 26 1,58 0,18 7,5 2,265 <0,05
М 28 1,77 0,20 6,0 1,780 >0,05
А 28 1,82 0,29 10,3 2,755 <0,05

Р 26 68,8 10,9
М 28 78,1 12,2
А 28 78,1 11,2
Р 26 72,9 11,3 5,9 1,318 >0,05
М 28 82,1 14,8 5,0 1,085 >0,05
А 28 86,3 19,0 10,5 1,968 >0,05

Р 26 66,01 20,1
М 28 57,10 9,0
А 28 59,28 11,6
Р 26 62,69 7,4 -5,0 -0,791 >0,05
М 28 59,16 11,3 3,6 0,758 >0,05
А 28 65,38 12,3 10,3 1,911 >0,05

>0,05 1,973 >0,05

ве
сн

а

0,980 >0,05 -1,371

Життєвий індекс

ос
ін

ь

-1,495 >0,05 -2,080 >0,05 0,789 >0,05

<0,05 -0,013 >0,05

ве
сн

а

3,172 <0,05 2,562 <0,05 0,923 >0,05

ос
ін

ь

3,085 <0,05 2,958

<0,05 0,751 >0,05

Індекс "Робінсона"

ве
сн

а

3,682 <0,05 3,674

PWC 170 кгм/хв

Адаптаційний потенціал кровообігу

ос
ін

ь

4,113 <0,05 3,753 <0,05 -0,397 >0,05

>0,05

>0,05 3,158 <0,05

ос
ін

ь
ве

сн
а

1,460 >0,05 -1,973

1,517 >0,05 0,230

PWC 170 кгм/хв/кг

1,595 >0,05

>0,05

>0,05

1,659

0,365

>0,05

>0,05

1,146

2,354

<0,05

<0,05

ос
ін

ь
ве

сн
а

3,170

4,277

Найнижчі величини адаптаційного потенціалу кровообігу відмічаються у ретардантів
як на початку так і наприкінці навчального року. На початку навчального року статистично
значима різниця відмічається між групами школярів з уповільненим і прискореним та
уповільненим і середнім темпами біологічного розвитку. Протягом навчального року даний
показник погіршується у трьох групах, причому у ретардантів та акселератів – достовірно.
Наприкінці навчального року гірші показники відмічаються у акселератів та медіантів, і
достовірна різниця відмічається між групами школярів з уповільненим і прискореним та
уповільненим і середнім темпами біологічного розвитку. Слід зазначити, що як на початку
так і наприкінці навчального року, задовільна адаптація, за показниками адаптаційного
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потенціалу кровообігу, відмічається лише у ретардантів. В інших групах у ці два періоди
зафіксовано напруження адаптаційних механізмів (табл.1).

Систолічна робота серця, за показниками індексу Робінсона, виявляється більш
сприятливою у хлопчиків з уповільненим біологічним розвитком як на початку, так і
наприкінці навчального року. Статистично значима різниця відмічається між групами з
уповільненим і прискореним та уповільненим і середнім темпами біологічного розвитку на
початку та наприкінці навчального року.  Протягом року даний показник зростає у трьох
групах (на 5,9%, 5,0% та 10,5% відповідно) (табл.1).

Суттєвої різниці між групами школярів з різними темпами біологічного розвитку, за
показниками життєвого індексу, не відмічається на початку та наприкінці навчального року.
Однак найнижчі його величини зафіксовано у хлопчиків з середнім біологічним розвитком.
Протягом навчального року життєвий індекс дещо покращується у медіантів (на 3,6%) та
акселератів (на 10,3%), тоді як у ретардантів незначно погіршується (на 5,0%) (табл.1).

Таким чином, протягом року фізична працездатність знижується у трьох групах (на
5,6%, 15,8% та 8,9% відповідно), причому у медіантів – достовірно. Адаптаційний потенціал
кровообігу погіршується у трьох групах - у ретардантів та акселератів – достовірно.
Відзначається, також погіршення систолічної роботи серця, за величинами індексу
Робінсона, у трьох групах (на 5,9%, 5,0% та 10,5% відповідно). Життєвий індекс має
різноспрямований характер річної динаміки: дещо покращується у медіантів (на 3,6%) та
акселератів (на 10,3%), тоді як у ретардантів незначно погіршується (на 5,0%) (рис.1).
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Рис. 1. Річна динаміка фізичної працездатності та функціонального стану
кардіореспіраторної системи хлопчиків 7-их класів

Висновки.
1. Фізична працездатність протягом року знижується у трьох групах (на 5,6%, 15,8% та

8,9% відповідно), причому у медіантів – достовірно.
2. Адаптаційний потенціал кровообігу погіршується у трьох групах - у ретардантів та

акселератів – достовірно. Відзначається, також погіршення систолічної роботи серця, за
величинами індексу Робінсона,  у трьох групах (на 5,9%,  5,0%  та 10,5%  відповідно).
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Життєвий індекс має різноспрямований характер річної динаміки: дещо покращується у
медіантів (на 3,6%) та акселератів (на 10,3%), тоді як у ретардантів незначно
погіршується (на 5,0%)

Перспективи подальших досліджень даного питання. Розробка диференційованих
підходів до програмування занять фізичною культурою і оцінки фізичної підготовленості на
підставі генетично детермінованих факторів – темпів біологічного розвитку, сприятиме
вирішенню завдань шкільного фізичного виховання та потребує подальших досліджень.
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ANNUAL DYNAMICS OF PHYSICAL CAPACITY OF THE BOYS OF THE 7-TH FORM

IN CONDITIONS OF THREE PHYSICAL CULTURE CLASSES SCHEDULE WITH
REGAVOL TO THE TEMPO OF THEIR BIOLOGICAL DEVELOPMENT
Volun State Lesya Ukrainka University, Institute of Physical Culture and Health

Annotation. During the school year the physical endurance of the biological development
level groups of schoolchildren tends to decrease (by 5,6%, 15,8% and 8,9% respectively). The
adaptation potential of blood circulation of gets worse in three groups: children of retarted and
accelerated physical development being most certain. Systole function of heart is deteriorated
according to Robinson’s index in three groups (by 5,9%, 5,0% and 10,5% respectively).

Сітовський А.М.

РІЧНА ДИНАМІКА ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ДІВЧАТОК 7-их КЛАСІВ В
УМОВАХ ТРЬОХ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕМПІВ ЇХ

БІОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ
Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Нинішня
система фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах ще не стала одним із
факторів покращення здоров’я підростаючого покоління. Оскільки програми зорієнтовані на
середньостатистичного учня і не враховують індивідуальні особливості та передумови
морфофункціонального розвитку, фізичної працездатності і підготовленості. Особливо в
пубертатний період – період становлення репродуктивної функції організму [1; 2].

Недостатньо досліджені підходи,  які враховували б різні сторони та аспекти
індивідуального рівня здоров’я та їх комплексна практична реалізація у фізичному вихованні
[3].
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У цьому аспекті актуальним є дослідження та врахування в диференційованих
підходах у фізичному вихованні школярів темпів їх біологічного розвитку, як критерію, що в
процесі онтогенезу визначає індивідуальний рівень морфофункціонального та
психофізіологічного дозрівання організму [3; 4].

Тому, метою нашого дослідження було: виявити особливості динаміки фізичної
працездатності та функціонального стану кардіореспіраторної системи дівчаток 7-их класів
протягом навчального року в залежності від темпів біологічного розвитку.

Для досягнення поставленої мети вирішували наступні завдання:
1. Вивчити кореляційні взаємозв’язки фізичної працездатності з функціональним станом

кардіореспіраторної системи та біологічним віком на початку і наприкінці навчального
року.

2. Проаналізувати зміни фізичної працездатності дівчаток 7-их класів протягом навчального
року в залежності від біологічного віку.

3. Дослідити особливості функціонального стану кардіореспіраторної системи дівчаток 7-их
класів з різним рівнем біологічної зрілості протягом навчального року.

Методи та організація дослідження. Було обстежено 60 дівчаток 7-их класів. Фізична
працездатність вивчалася за показниками субмаксимального тесту PWC170. Визначали
біологічний вік (БВ) дівчаток в місяцях за розробленою нами формулою кількісної оцінки
біологічного віку дівчат за ступенем розвитку вторинних статевих ознак [2; 6].

Функціональний стан кардіореспіраторної системи вивчали за величинами індексу
напруження міокарда (ІН),  систолічного індексу (СІ),  життєвої ємності легень (ЖЕЛ)  та
життєвого індексу (ЖІ) [1; 5].

Зв’язок роботи з науковими планами та програмами. Робота виконувалась у складі
держбюджетних тем: „Розвиток моторики та її вегетативного забезпечення в онтогенезі дітей
і підлітків, в залежності від темпів біологічного дозрівання та рівня рухової активності”
номер державної реєстрації 0100U000238 та „Оптимізація фізкультурно оздоровчої роботи у
навчальних закладах на основі диференційованого підходу з урахуванням темпів
біологічного та морфофункціонального розвитку” номер державної реєстрації 0103U000659.

Дослідження проводилось на базі лабораторії функціональної діагностики Інституту
фізичної культури та здоров’я Волинського державного університету імені Лесі Українки та
експериментального майданчика НВО ДНЗ-ЗОШ № 20 м. Луцька.

Результати власних досліджень. При аналізі кореляційних взаємозв’язків фізичної
працездатності з темпами біологічного розвитку на початку року не виявлено суттєвого
взаємозв’язку (r = -0,125 - p>0,05), а в кінці року він достовірний (r = -0,212 - p<0,05).

З функціональним станом кардіореспіраторної системи виявили наступні особливості.
Життєвий індекс та життєва ємність легень на початку навчального року мають достовірний
(r = -0,203 і r = -0,168 - р<0,05) зв’язок з фізичною працездатністю, який протягом року
втрачається.

Тіснота взаємозв’язку відносних показників фізичної працездатності з серцевим
індексом протягом навчального року посилюється, хоча ця зміна, як і величини коефіцієнтів
кореляції на початку і наприкінці навчального року (r = 0,040 та r = 0,105 відповідно)
статистично не значимі. Індекс напруження міокарда на початку навчального року не суттєво
корелює з відносними показниками фізичної працездатності (r = 0,065 - p>0,05), але
протягом навчального року цей зв’язок посилюється (r = -0,198 - р<0,05), причому зміна
цього взаємозв’язку достовірна.

В річній динаміці фізичної працездатності виявлено зниження її абсолютних та
відносних показників протягом навчального року.  Причому в залежності від темпів
біологічного розвитку були виявлені несуттєві відмінності між групами з уповільненим,
середнім та прискореним біологічним розвитком по абсолютних показниках на початку
навчального року. Тоді як наприкінці навчального року відмічається достовірна різниця між
школярами з уповільненим та прискореним темпами біологічного розвитку. До кінця
навчального року працездатність знижується в усіх групах (p>0,05) (табл. 1).
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Відносні величини тесту PWC 170 також суттєво не відрізняються між групами з
уповільненим, середнім та прискореним біологічним розвитком як на початку, так і
наприкінці навчального року. Однак протягом року відносні величини фізичної
працездатності знижуються статистично значимо у трьох групах (на 19,9%, 16,0% та 17,9%
відповідно) (табл. 1).

Щодо функціонального стану кардіореспіраторної системи, то тут також відмічаються
різноспрямовані зміни (табл. 2).
Динаміка індексу напруження міокарда має різноспрямований характер: знижується у
дівчаток з уповільненим темпом біологічного розвитку на 13,5%, а в дівчаток з прискореним
темпом на 34,4% і дещо зростає в медіантів на 6,9%. На початку та наприкінці навчального
року суттєвих відмінностей між групами з різними темпами біологічного розвитку не
спостерігається (табл. 2).

Таблиця 1
Особливості розвитку фізичної працездатності у дівчаток 7-их класів протягом

навчального року

Період
навчання

Темп
розвитку n X Sx ±% t P t

Р/А P t
Р/М P t

М/А P

Р 20 400,22 130,19
М 22 448,95 141,67
А 18 473,22 140,44
Р 20 351,90 93,14 -12,1 -1,350 >0,05
М 22 401,80 61,98 -10,5 -1,430 >0,05
А 18 408,46 42,54 -13,7 -1,872 >0,05

Період
навчання

Темп
розвитку n X Sx ±% t P t

Р/А P t
Р/М P t

М/А P

Р 20 10,76 3,22
М 22 10,63 3,14
А 18 9,74 2,64
Р 20 8,62 1,83 -19,9 -2,584 <0,05
М 22 8,93 1,58 -16,0 -2,268 <0,05
А 18 8,00 1,59 -17,9 -2,395 <0,05

Осінь

Весна

1,656

2,447 >0,05

0,542

0,402

>0,05

<0,05

>0,05

>0,05 -1,846 >0,05

Осінь -1,072 >0,05 -0,132

Весна -1,117 >0,05 0,585

PWC 170 кгм/хв/кг

PWC 170 кгм/хв

>0,05 -0,974 >0,05

>0,05

>0,05

1,162

2,023

Серцевий індекс протягом навчального року дещо знижується у дівчаток з
уповільненими темпами біологічного розвитку (на 7,8%),  зростає на 5,0%  у медіантів та
достовірно знижується в акселератів (на 14,8%). Статистично значима відмінність
спостерігається між групами школярів з уповільненим і середнім темпами біологічного
розвитку на початку навчального року, а також між групами з уповільненим і прискореним
та середнім і прискореним темпами наприкінці навчального року (табл. 2).

Життєва ємність легень протягом навчального року збільшується у трьох групах (на
5,4%, 15,0% та 37,0% відповідно), причому у дівчаток з середнім та прискореним темпами
біологічного розвитку статистично значимо. На початку року суттєвих відмінностей між
групами на спостерігається, однак наприкінці навчального року між групами школярів з
уповільненим і прискореним та уповільненим і середнім темпами біологічного розвитку ця
різниця достовірна (табл. 2).

Життєвий індекс протягом навчального року дещо погіршується в ретардантів,
незначно зростає в медіантів та достовірно покращується в акселератів на 27,9%. При чому
за рахунок достовірного зростання ЖЕЛ. На початку навчального року статистично значима
різниця спостерігається між групами з уповільненим і прискореним та середнім і
прискореним темпами біологічного розвитку (табл. 2).
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Таблиця 2
Особливості функціонального стану кардіореспіраторної системи дівчаток 7-их класів

протягом навчального року

Період
навчання

Темп
розвитку n X Sx ±% t P t

Р/А P t
Р/М P t

М/А P

Р 20 129,98 94,14
М 22 100,48 76,39
А 18 156,09 145,58
Р 20 112,42 55,58 -13,5 -0,718 >0,05
М 22 107,38 69,42 6,9 0,314 >0,05
А 18 102,43 78,58 -34,4 -1,376 >0,05

Період
навчання

Темп
розвитку n X Sx ±% t P t

Р/А P t
Р/М P t

М/А P

Р 20 4,89 1,04
М 22 4,02 0,71
А 18 4,20 0,91
Р 20 4,51 0,85 -7,8 -1,265 >0,05
М 22 4,22 0,45 5,0 1,116 >0,05
А 18 3,58 0,63 -14,8 -2,377 <0,05

Період
навчання

Темп
розвитку n X Sx ±% t P t

Р/А P t
Р/М P t

М/А P

Р 20 2,03 0,50
М 22 2,13 0,46
А 18 1,92 0,60
Р 20 2,14 0,36 5,4 0,798 >0,05
М 22 2,45 0,40 15,0 2,462 <0,05
А 18 2,63 0,66 37,0 3,377 <0,01

Період
навчання

Темп
розвитку n X Sx ±% t P t

Р/А P t
Р/М P t

М/А P

Р 20 54,51 11,01
М 22 50,78 10,31
А 18 40,13 13,50
Р 20 53,00 9,24 -2,8 -0,470 >0,05
М 22 54,11 7,84 6,6 1,206 >0,05
А 18 51,25 14,56 27,7 2,376 <0,05

>0,05 -2,754 <0,05

Весна -0,437 >0,05 0,418 >0,05 -0,749 >0,05

Осінь -3,574 <0,01 -1,130

<0,05 1,015 >0,05

Життєвий індекс (мл/кг)

Весна 2,797 <0,05 2,643

Життєва ємність легень (мл.)

Осінь -0,610 >0,05 0,672 >0,05 -1,220 >0,05

-1,108

-0,261

Весна -3,856 <0,01 -1,362

Осінь -2,181 >0,05 -3,135

>0,05

>0,05 -3,620 <0,01

Систолічний індекс (л/хвЧм2)

<0,01 0,686 >0,05

>0,05

>0,05

Індекс напруження міокарда (у.о)

Осінь

Весна

0,649

-0,448 >0,05

1,464

-0,209

>0,05

>0,05

Таким чином, за даними кореляційного аналізу спостерігається посилення
взаємозв’язків між відносними показниками фізичної працездатності та темпами
біологічного розвитку протягом навчального року.

Фізична працездатність протягом навчального року достовірно знижується незалежно
від темпів біологічного розвитку школярів.

В показниках функціонального стану серцево-судинної системи відзначаються
неоднотипові зміни у школярів з різними темпами біологічного розвитку. Індекс напруження
міокарда та систолічний індекс знижуються в ретардантів і акселератів та дещо
підвищуються в медіантів. Величини життєвого індексу збільшуються у медіантів і
акселератів та дещо погіршуються в ретардантів.
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Висновки:
1. Протягом навчального року спостерігається посилення кореляційних взаємозв’язків між

відносними показниками фізичної працездатності та темпами біологічного розвитку.
2. Фізична працездатність дівчаток 7-их класів протягом навчального року достовірно

знижується незалежно від темпів їх біологічного дозрівання.
3. Функціональний стан кардіореспіраторної системи має різноспрямований характер річної

динаміки у дівчаток з різним рівнем біологічного розвитку.
Практичні рекомендації:

При організації диференційованого підходу до виховання фізичних якостей дівчаток
7-их класів у плануванні змісту, об’єму та інтенсивності  навчального навантаження слід
враховувати:
Ø Темпи біологічного розвитку школярів.
Ø Особливості річної динаміки функціонального стану кардіореспіраторної системи.

Перспективи подальших досліджень даного питання. Актуальним в плані
оптимізації фізичного виховання школярів є розробка диференційованих підходів до
планування змісту, об’єму та інтенсивності навчальних навантажень на уроках фізичної
культури враховуючи темпи біологічного розвитку та функціональний стан
кардіореспіраторної системи дівчаток 7-их класів.
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Актуальність дослідження. Сучасний волейбол пред’являє високі вимоги до
розвитку різних сторін підготовленості спортсменів, і особливо, до загальної та спеціальної
фізичної підготовки. Обумовлено це тим, що в сучасному волейболі основні прийоми гри
необхідно виконувати з однаковою ефективністю протягом тривалого часу, при цьому
значно посилився темп гри,  зросла сила ударів і можливості захисних дій [5].  Однією з
проблем підготовки юних волейболістів є теоретичне обґрунтування розвитку рухових
здібностей [1;5].

Успіхи дітей у спорті визначаються комплексом анатомо-фізіологічних та
психологічних особливостей, специфічних для конкретного виду спорту, які слід
використовувати в спортивному відборі. Морфофункціональні показники та рухові здібності
людини детерміновані в розвитку спадковими факторами та є прогностичними в системі
спортивного відбору [4].

В спортивній фізіології існують уявлення про те, що успіхи дітей при заняттях
фізичними вправами та спортом залежать від комплексу психофізіологічних і моторних
якостей, а також від морфологічних особливостей та функціональних можливостей
вегетативних систем індивіда. Причому, значимість окремих елементів цього комплексу
нерівноцінна для різних видів спорту. Хоча при відборі висуваються специфічні для
окремого виду спорту вимоги, що визначають інвалідність окремих психофізіологічних та
морфофункціональних показників, все це не виключає значення загальних критеріїв, що
забезпечують правильний вибір спортивної спеціалізації та оцінку перспективності
спортивних досягнень дітей та підлітків [2;6].

Дослідження в цій області були спрямовані на вивчення окремих сторін спортивної
підготовленості або рухових здібностей, які в різній мірі впливають на рівень спортивних
досягнень у волейболі. Так, в деяких працях вивчались розвиток та контроль спеціальної
витривалості у юних волейболістів [3], рядом авторів наведені дані про розвиток рухових
здібностей юних волейболістів [3]. Досліджувались також інтенсивність тренувальних та
змагальних навантажень у волейболі [1]. Проте, комплексних досліджень фізичного
розвитку, працездатності й адаптаційних можливостей юних волейболістів на сьогодні мало
й вони вивчені недостатньо. Це обумовило актуальність та визначило постановку мети й
задач дослідження.

Гіпотеза. Припускається, що ефективність підготовки волейболістів прямо залежить
від рівня морфофункціональних показників і забезпечується оптимальним співвідношенням
засобів різносторонньої спрямованості.

Мета роботи полягає у визначенні особливостей функціонального стану
кардіореспіраторної системи та фізичної працездатності юних волейболістів у порівнянні з
дітьми які не займаються спортом.

Методи та організація дослідження.
Дослідження проводилось на базі експериментального майданчика в КДС – ЗОШ №

20 м. Луцьк (2001-2003 рр). Було обстежено 266 школярів 15-16 років. Контрольну групу
(232) становили школярі, які займаються фізичною культурою за шкільною програмою, за
станом здоров’я віднесені до основної медичної групи. Експериментальну групу (34) склали
школярі, що займаються волейболом. Фізична працездатність визначалась за показниками
субмаксимального тесту PWC170. Досліджувались наступні параметри функціонального
стану серцево-судинної системи: частота серцевих скорочень (ЧСС), артеріальний тиск (АТ)
– систолічний, діастолічний, пульсовий та середній, індекс Робінсона "подвійний добуток"
(ПД), адаптаційний потенціал системи кровообігу (АП), життєва ємність легень (ЖЕЛ),
життєвий індекс (ЖІ).

Результати власних досліджень. Літературні дані щодо змін у серцево - судинній
системі в результаті адаптації організму до фізичних навантажень недостатні та часто
суперечливі. В наших дослідженнях показник індексу Робінсона статистично значимо



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ   2005,  № 1

152

менший в юних волейболістів у 15  років.  Достовірно зростаючи з віком суттєвих
відмінностей в 16 років між обома групами не спостерігається (табл. 1).

Таблиця 1
Особливості розвитку функціонального стану кардіореспіраторної системи у

юних волейболістів
Вік, роки групи n X Sx S V% t P t P

К 142 87,19 15,94 1,34 18,28
Е 15 73,26 5,84 1,51 7,97
К 94 89,83 19,63 2,02 21,85 1,09 >0,05
Е 19 89,32 16,70 3,83 18,70 3,90 <0,05

К 142 1,91 0,26 0,02 13,61
Е 15 1,68 0,19 0,05 11,31
К 94 1,94 0,29 0,03 14,95 0,81 >0,05
Е 19 2,03 0,24 0,06 11,82 4,75 <0,05

К 142 64,35 11,13 0,93 17,30
Е 15 64,32 7,07 1,83 10,99
К 94 68,72 12,46 1,29 18,13 2,75 <0,05
Е 19 67,30 13,62 3,12 20,24 0,82 >0,05

16 -0,42 >0,05

Життєвий індекс (мл/кг)

Адаптаційний потенціал кровообігу (у.о)

Індекс Робінсона  (у.о)

15 -0,01 >0,05

15 -4,28 <0,05

16 1,44 >0,05

15

16

<0,05

>0,05

-6,91

-0,12

Про стан економічності функціонування серцево-судинної системи людини дозволяє
судити показник адаптаційного потенціалу кровообігу (АП). В міру зниження адаптаційних
можливостей організму величина АП зростає.

Адаптаційний потенціал системи кровообігу в юних волейболістів достовірно нижчий
в 15 років. Достовірно зростаючи до 16 років він не відрізняється від показників контрольної
групи. Це зростання можна пояснити більшими величинами систолічного та діастолічного
артеріального тиску в юних волейболістів у 16 років.

Життєва ємність легень достовірно більша в юних волейболістів у обох вікових
періодах. Статистично значимо зростаючи в школярів контрольної групи вона майже не
змінюється з віком у юних волейболістів.

За показниками життєвого індексу суттєвої різниці між юнаками контрольної та
експериментальної групи не спостерігається. Достовірно зростаючи в контрольній групі цей
показник незначно збільшується в юних волейболістів (табл. 1).

При дослідженні фізичної працездатності нами було встановлено, що в хлопчиків які
займаються волейболом абсолютні показники фізичної працездатності за тестом PWC170
достовірно більші в усіх вікових групах,  порівняно з їх однолітками,  що не займаються
спортом (табл. 2).

Таблиця 2
Вікові особливості розвитку показника PWC170 у юних волейболістів

Вік, роки групи n X Sx S V% t P t P

К 142 804,09 177,30 14,88 22,05
Е 15 1389,53 292,43 75,51 21,05
К 94 901,04 231,31 23,86 25,67 3,45 <0,05
Е 19 1162,01 249,24 57,18 21,45 -2,40 <0,05

К 142 14,54 2,97 0,25 20,43
Е 15 18,01 3,54 0,91 19,66
К 94 15,37 3,79 0,39 24,66 1,79 >0,05
Е 19 15,49 2,91 0,67 18,79 -2,23 <0,05

PW C170 (кг·м/хв/кг)

PWC170 (кг·м/хв)

15 3,66 <0,05

16 0,16 >0,05

<0,05

<0,05

15

16

7,61

4,21
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Відносний показник фізичної працездатності статистично значимо більший в юних
волейболістів у 15  років.  В 16  років ця відмінність незначна.  При чому в школярів
контрольної групи з віком показник незначно зростає, а в експериментальній групі
достовірно нижчий, за рахунок меншої величини абсолютного показника фізичної
працездатності в 16 річних волейболістів у порівнянні з 15 річними (табл. 2).

Адаптаційні можливості системи кровообігу в старших школярів при м’язовій
діяльності значно менші, ніж у дорослих. Система кровообігу в підлітковому періоді реагує
на навантаження менш економно та приходить в стан максимального функціонального
напруження при відносно невеликих фізичних навантаженнях.

Слід зазначити, що в підлітків, які регулярно займаються спортом, послаблення
працездатності не спостерігається, так як адаптація до м’язової діяльності дозволяє їм з
мінімальними втратами подолати цей складний віковий етап.

В підлітковому віці спортивні тренування дуже ефективні, однак необхідно пам’ятати,
що підліткові перебудови в організмі ще далекі від завершення й слід бути обережним у
нарощуванні інтенсивності та об’єму тренувальних занять. Глибокі перебудови, що
відбуваються в серцево-судинній системі, підвищують ризик появи підліткової гіпертонії.

Під час занять фізичною культурою слід здійснювати суворий контроль за об’ємом й
інтенсивністю навантажень, з тим щоб не допустити перевтоми та перенапруження
організму підлітків. Щадний підхід необхідний особливо в ті періоди, коли до організму, що
росте й формується, пред’являються підвищені вимоги, коли необхідна максимальна
мобілізація всіх його функцій (наприклад, під час посиленої розумової роботи, екзаменів,
участі в спортивних змаганнях). Разом з тим слід пам’ятати, що раціонально побудований
навчально-тренувальний процес сприяє подоланню тимчасових суперечностей підліткового
віку, а відсутність занять спортом поглиблює їх.

Накопичені в процесі дослідження фізіологічні дані свідчать про необхідність
дотримання суворої відповідності об’єму фізичного навантаження не тільки віковим, віково-
статевим, але й індивідуальним особливостям пристосувальних реакцій фізіологічних систем
дитячого організму. Суттєві відмінності в строках і темпах фізичного розвитку призводять до
виникнення значної неоднорідності контингенту учнів однієї віково-статевої групи.

Не знижуючи значення спадковості в розвитку організму, необхідно підкреслити
важливе значення систематичних занять спортом у формуванні фізичного розвитку.

Регулярні заняття спортом вносять певні зміни в природній хід онтогенетичного
розвитку. Показники фізичної працездатності вищі в спортсменів, порівняно з
неспортсменами.

В хлопчиків,  які займаються спортом,  показники АП достовірно нижчі майже в усіх
вікових періодах, що дозволяє говорити про відносно більшу напруженість механізмів
вікової адаптації серцево-судинної системи в школярів, що не займаються спортом.

Висновки
В хлопчиків, які займаються волейболом, фізична працездатність за тестом PWC170

достовірно більша в обох вікових групах,  порівняно з їх однолітками,  що не займаються
спортом.

Заняття волейболом удосконалюють функціональний стан кардіореспіраторної
системи та фізичну працездатність юнаків 15-16 років.

Показники функціонального стану кардіореспіраторної системи доцільно
використовувати для функціонального контролю при організації та плануванні навчально-
тренувальних занять волейболістів 15-16 років на етапі їх спеціальної спортивної підготовки.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку можуть стосуватись
впроваджень результатів даних досліджень в практику спортивного відбору та орієнтації
юних волейболістів.
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Fyks L.P.
THE PECULIARITIES OF FUNCTIONAL CONDITION OF CARDIO-
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SIXTEEN-YEAR-OLD VOLLEYBALL PLAYERS
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Аnnotation. Volleyball players’ physical productivity proves to be higher in both age
groups as compared to teenagers who do not practise sports according to PWC170 test.

Volleyball improves functional condition of cardio-respiratory system as well as physical
productivity of fifteen and sixteen-year-old boys.

Хитрик Р.

РОЛЬ РОЗВИТКУ ДИХАЛЬНИХ М’ЯЗІВ У ПРОФІЛАКТИЦІ ВИНИКНЕННЯ
ПНЕВМОНІЙ

Луцький медичний коледж

Постановка проблеми. Останнім часом велика увага лікарів та реабілітологів
звертається на скоротливу здатність дихальних м’язів. Не дивлячись на ймовірність значення
змін дихальних м’язів в розвитку пневмоній та дихальної недостатності, морфологічне
вивчення обмежене невеликою кількістю експериментальних досліджень. Відсутні роботи,
що стосуються клініко-морфологічного вивчення цієї групи м’язів у хворих на пневмонію і
оцінкою їх морфо-функціонального стану.

Під час комплексного лікування пневмоній,  поряд з медикаментозним,   більшого
ефекту можна досягти застосовуючи ЛФК та масаж. У зв’язку з цим актуальною проблемою
є розробка сучасних методів фізичної реабілітації, які враховують особливість перебігу
захворювання, стан макроорганізму, а також індивідуальні особливості дитини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних наукових працях розроблені
положення,  методи і засоби лікування хворих з патологією дихальної системи
(пневмоніями), а також відновлення функцій органів та систем, які виникли як ускладнення в
процесі даного захворювання [1; 2; 4]. Незначна кількість науковців-клініцистів [3; 5] звертає
увагу на розвиток дихальних м’язів, тому постає проблема в узагальненні наукових праць  та
нових експериментальних дослідженнях.

Мета роботи полягає у вивченні ролі м’язової системи в акті дихання та залежності
від неї розвитку пневмоній.

Виклад основного матеріалу дослідження. Пневмонії займають провідне місце в
патології дихальної системи і мають тенденцію до зростання. Причиною запальних явищ
можуть бути інфекція, інтоксикації, алергічні та запальні процеси. Захворювання спричиняє
охолодження, ослаблення організму, зниженням реактивності організму, що викликане
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іншими хворобами, втратою крові, недостатнім та неповноцінним харчуванням, тривалим
перебуванням хворого у ліжку, неефективно проведеним лікуванням тощо.

Для легеневої патології характерним є зміни нормального стереотипу і механізму
дихального акту у вигляді порушень фази вдиху і, особливо, фази видиху, дискоординації
дихальних рухів, появи поверхневого і прискореного  дихання, зменшення дієздатності
дихальних м’язів. Спостерігаються зміни бронхіальної прохідності, збільшення секреції
слизу і мокротиння, погіршення самоочищення дихальних шляхів. Це призводить до зміни
вентиляції і газообміну у легенях. Причиною розладу дихання частіше всього є: погіршення
прохідності дихальних шляхів, обмеження рухів грудної клітки і легень, зменшення поверхні
та еластичності легеневої тканини, порушення функції газів у легенях та центральної
регуляції дихання і кровообігу.

Інтегральним проявом розладу функції дихання є дихальна недостатність, при якій не
забезпечується нормальний газовий склад крові. Це призводить до розвитку гіпоксемії та
гіпоксії. Водночас, спостерігаються зміни в серцево-судинній системі, які є причиною
виникнення патології різних органів та систем. Розгляд критеріїв важкості пневмоній
необхідно розпочинати з оцінки роботи дихальної мускулатури – симптому надмірно
важливого по своїй клінічній вагомості.

Під дихальною мускулатурою розуміють сукупність м’язів, котрі забезпечують
механізм дихання.  Головний дихальний м’яз –  діафрагма.  Її робота,  в поєднанні з
почерговим підніманням та опусканням грудної клітки, створює необхідну різницю тиску,
яка лежить в основі реалізації самої можливості вдиху і видиху. Два останні процеси
дозволяють класифікувати всі дихальні м’язи в відповідності з їх функціональним
призначенням, виділяючи інспіраторні і експіраторні дихальні м’язи.

Відомо,  що в спокої,  та ще при наявності здоров’я,  робота дихальних м’язів
практично не звертає на себе увагу. Ріст опору диханню, спричиненого запальними явищами
в легеневій тканині, призводить до активізації м’язевих зусиль. При такій ситуації робота
дихальних м’язів чітко спостерігається при огляді хворого.

Зразу ж необхідно відмітити, що у дітей цей симптом зустрічається набагато частіше,
чим у дорослих. Значно більша рухливість грудної клітки дитини, переважання в її структурі
відносно еластичних хрящів призводить до того, що поява контрольованої оком роботи
дихальних м’язів потребує суттєво меншої вираженості причинних факторів дихальної
недостатності, чим це потребувалось би для виникнення аналогічного симптому у дорослих.

Крім основної дихальної мускулатури, яка забезпечує нормальний акт дихання, є і
допоміжні дихальні м’язи,  приєднання яких в процес вдиху та видиху призводить до
створення необхідного градієнту тиску (табл. 1).

Таблиця 1
Функціональна класифікація дихальної мускулатури

Дихальні м’язи
            Основні:               Допоміжні:
а) експіраторні:
    внутрішні міжреберні;
б) інспіраторні:
    діафрагма;
    зовнішні міжреберні;
    внутрішні міжхрящові.

а) експіраторні:
    м’язи живота
б) інспіраторні:
    великі та малі грудні;
    зубчаті;
    грудно-ключично-сосковидні;
    драбинчасті

При аналізі даної схеми легко прийти до висновку про те, що всі м’язи
прикріпляються одним своїм кінцем до грудної клітки,  а другим до жорстких структур
голови, шиї і плечового поясу, можуть при своєму скороченні сприяти підняттю грудної
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клітки (вдиху). Вони і називаються допоміжними інспіраторними дихальними м’язами.
Аналогічні роздуми (видих –  грудна клітка,  таз)  дозволяють розглядати м’язи живота
(черевного пресу) в якості допоміжних експіраторних м’язів.

По мірі того,  як наростають явища дихальної недостатності при пневмонії,  в акт
дихання послідовно підключаються відповідні групи дихальних м’язів, що дозволяє виділити
ряд стадій, які тісно пов’язані з важкістю патологічного процесу.

Стадія 0. Видимої роботи дихальних м’язів немає – око сприймає лише наслідок цієї
роботи – ритмічний рух грудної клітки.

Стадія 1.  Активізація основних дихальних м’язів –  добре видно втягнення в ділянці
мечеподібного відростку (діафрагма) і міжреберних проміжків (зовнішні міжреберні,
внутрішні міжхрящові м’язи).

Стадія 2. Приєднується в акт дихання допоміжна інспіраторна мускулатура: клінічно
це найбільш чітко просліджується в роботі грудинно-ключично-соскоподібного м’язу.

Стадія 3. В акті дихання приймає участь допоміжна експіраторна мускулатура –
гіпертонус м’язів черевного пресу, напруження їх при видиху.

В нормі дихальні м’язи потребують біля 2% використаного організмом кисню. Різка її
активізація спричиняє підвищенню даного показника в 10–20 разів, що зовсім не відповідає
кількості кисню, який потрапляє в легені завдяки гіперреактивності дихальних м’язів.

Таким чином, робота дихальних м’язів повинна розглядатися, як важливий критерій в
оцінці важкості стану дитини, котра захворіла на запалення легень.

Лікування хворих дітей повинно базуватися на підборі антибактеріальних препаратів
в залежності від етіологічного фактору, посиндромному лікуванні, корекції харчування та
широкому застосуванню фізичної реабілітації: ЛФК, лікувального масажу, фізіотерапії.

ЛФК при пневмоніях застосовують на всіх етапах реабілітації хворих. Лікувальна дія
фізичних вправ проявляється у вигляді чотирьох основних механізмів, серед яких при
розвитку дихальної недостатності на перший план виступає механізм формування
компенсації та тонізуючого впливу, а у подальшому – механізм трофічної дії, нормалізація
функцій.

Фізичні вправи підвищують тонус ЦНС, сприятливо впливають на нервово-
регуляторні механізми управління вегетативними функціями організму, підсилюють
моторно-вісцеральні рефлекси, активізують органічні взаємозв’язки між рухом і диханням.

Здатність людини довільно керувати компонентами дихального акту, змінюючи
глибину, частоту і тип дихання, співвідношення фаз вдиху і видиху та їх тривалість, дає
можливість виробити за механізмом умовних рефлексів повноцінне дихання. З іншого боку,
м’язова діяльність може зруйнувати ненормовані умовні рефлекси, що виникли внаслідок
захворювання. У таких випадках, коли в легенях є патологічні зміни, вправи забезпечують
більш раціональну компенсацію, що в результаті систематичних тренувань оптимального
поєднання дихання і рухів закріплюється і автоматизується.

При даній патології, крім нервово-рефлекторного, в покращенні діяльності системи
дихання виразно проявляється і гуморальний шлях. В його основі лежить подразнення
дихального центру біологічно-активними речовинами і продуктами обміну, що утворюються
при м’язовій діяльності і постачаються кров’ю в мозок.

Покращення нервово-гуморальної регуляції дихання, зміцнення дихальної
мускулатури, зростання рухливості грудної клітки і діафрагми нормалізують дихальний акт  і
забезпечують оптимальну вентиляцію. Це, разом із збільшенням кількості функціональних
альвеол і легеневих капілярів, що виникає під дією фізичних вправ, посилює газообмін у
легенях, підвищує насичення артеріальної крові киснем, усуваючи або зменшуючи
гіпоксемію. Завдяки цьому інтенсифікуються відновні, обмінні і трофічні процеси у
тканинах, стимулюється регенерація, прискорюється розсмоктування ексудату у легенях та
плевральній порожнині, що запобігає утворенню спайок. Одночасно зменшується
навантаження на систему кровообігу, збільшуються її функціональні резерви, знижується
можливість розвитку недостатності кровообігу.
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Особливістю методики ЛФК при пневмоніях є широке застосування спеціальних
дихальних вправ. Використовують вольове кероване статичне, динамічне і локалізоване
дихання. Перше втягує у роботу дихальні м’язи і сприяє нормалізації відношення вдих –
видих; друге поєднує дихання з рухами і підсилює вдих або видих; третє підсилює дихальні
рухи у визначеній ділянці грудної клітки і одночасно обмежує її в іншій частині. Дітей
навчають довільної зміни частоти, глибини і типу дихання, подовженого видиху, який може
додатково збільшуватися за рахунок вимови звуків і їх сполучень.

У заняття часто включають статичні дихальні вправи з дозованим опором. Так, для
опору при діафрагмальному диханні необхідно натиснути руками в ділянці краю реберної
дуги, ближче до середини грудної клітки; верхньогрудинного дихання – у підключичній
ділянці; верхньогрудинного та середньогрудинного дихання – у верхній частині грудної
клітки; нижньогрудинного дихання – у ділянці нижніх ребер.

Для виконання спеціальних дихальних вправ дуже важливим є  вибір правильного
вихідного положення, що дозволяє посилити вентиляцію в обох чи в одній легені, верхній,
нижній або середній її частині. Найбільш вигідним є положення стоячи, тому що грудна
клітка та хребет можуть переміщуватися у всіх напрямках і ЖЕЛ досягає найбільших
величин. У положенні сидячи, при якому хребет утворює дугу, переважає нижньобокове і
нижньозаднє дихання, а при прогнутій спині – верхньогрудне дихання.

У випадку накопичення мокроти у бронхах  застосовують дренажні положення, при
якому зона ураження повинна знаходитись вище біфуркації трахеї, що забезпечує оптимальні
умови для відтоку вмісту бронхів.  Ефект дренажних положень підвищується,  якщо під час
видиху натиснути на відповідну ділянку грудної клітки, а також провести вібраційний масаж
або легке постукування по ній. Разом зі статичними дренажними дихальними вправами, які
здебільшого проводяться перед початком заняття протягом 5 – 15 хв, застосовують динамічні
дренажні дихальні вправи.

При побудові комплексів лікувальної гімнастики і самостійних занять слід
передбачити вправи на зміцнення дихальних м’язів і розслаблення. Лікувальний масаж
застосовується на всіх етапах реабілітації. Його лікувальна дія проявляється трьома
основними механізмами – нервово-рефлекторним, гуморальним та механічним.

Масаж урівноважує основні нервові процеси в ЦНС,   підвищує її рефлекторну
функцію, рефлекторно впливає на процес дихання, вентиляцію, газообмін. Доведено, що при
розминанні м’язів усього тіла збільшується  хвилинний об’єм дихання та споживання кисню.
Наслідком цього є підвищене насичення артеріальної крові киснем, ліквідація або зменшення
гіпоксемії і за рахунок підсилення кровообігу – покращення транспортування кисню кров’ю
на периферію, усунення чи зниження гіпоксії. Масаж грудної клітки зміцнює дихальні м’язи,
підвищує їх рухливість і еластичність, сприяє розсмоктуванню ексудату, ліквідації застійних
явищ у легенях і зменшує ймовірність розвитку спайок та інших легенево-плевральних
ускладнень.

Висновки:
1.  Робота дихальних м’язів повинна розглядатись,  як важливий критерій в оцінці

важкості стану дитини хворої на пневмонію.
2. Виникнення дихальної недостатності буде характеризуватися  послідовним

наростанням активізації груп дихальних м’язів.
3. Шляхом застосування ЛФК та масажу досягається нормалізація механізму дихання,

відбувається повне відновлення морфофункціональних структур органів і систем.
Подальших досліджень потребує розробка та удосконалення методів реабілітації при

запаленні легень.
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Annotation. The work of respiratory muscles must be examine d as an important criterion
in a ssessment of  gravity’s condition the child wich has the pneumonia. The rise of respiratory
insufficient will be characterized by successive increase of respiratory muscles’ groups activation.
By means of therapeutic physical training application and massage achieves the respiratory
mechanism standardization, takes place the complete resumption morpho-functional structures of
organs and systems.

Чижик Є.М.

ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ І КОРЕКЦІЇ ЗАТРИМКИ ПСИХІЧНОГО
РОЗВИТКУ ДІТЕЙ

Волинський державний університет імені Лесі Українки

Серед основних причин впливу на психічний розвиток дитини більшість дослідників
акцентують увагу на біологічних (наприклад, генетично обумовлені відмінності в здібностях,
темпераменті і працездатності) та соціальних (наприклад, вплив соціально-культурного рівня
сім’ї на коло інтересів, зацікавленість в навчанні, соціальну орієнтацію). Особливий вплив
здійснюють ці фактори у процесі перинатального розвитку дитини.

Широкий спектр біосоціальних причинно-наслідкових факторів, який сприяє
порушенню нервово-психічного здоров’я: викликає аномалії розвитку, розлади поведінки і
спричинює прояви сімейної і шкільної дизадаптації, викликає розвиток невропатій, неврозів і
неврозоподібних станів, психопатій та психозів. Психічні наслідки вписуються в поняття про
мозковий психосиндром [16], церебральної дисфункції [25], часткових порушень
працездатності [15]. Ускладнюють процес формування психіки у дітей і підлітків,
призводять до наростання нервово-психічного напруження (як у дітей і підлітків, так і у
дорослих) причини соціально-економічного, соціально-психологічного і соціально-
культурного характеру.

Соціально-економічні причини - це незадовільні житлово-побутові умови, низький
матеріальний рівень сім’ї, зайнятість батьків і ін.

Соціально-психологічні - це недостатня психологічна сумісність батьків, конфлікти,
дефекти виховання в сім’ї.

Соціально-культурні - це прискорення темпу сучасного життя, дефіцит часу,
переущільненість, складний характер міжособистісних відносин, недостатні умови для
повноцінного відпочинку і розрядки емоційного напруження [8].

У формуванні здоров’я людини велике значення мають умови праці, побуту,
особливості харчування,  рівень благополуччя [4;  6;  7].  Саме вони складають соціальні і
економічні фактори ризику порушення здоров’я індивіда, саме вони можуть ослабити або
посилити вплив факторів ризику медико-біологічного характеру.

В стратегії ВООЗ по профілактиці захворювань одним з перших факторів ризику, які
впливають на здоров’я, є умови життя. За оцінкою різних вітчизняних і зарубіжних
спеціалістів, стан здоров’я на 20-40% залежить від стану навколишнього середовища, на 15-
20% - від генетичних факторів, на 25-50% - від способу життя і на 10% від діяльності органів
охорони здоров’я [2]. Спосіб життя розглядається як комплексне поняття, до якого входять
біологічні, соціальні, етнічні та інші аспекти.
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Одним із факторів ризику виникнення серцево-судинних і інших захворювань
дорослих являється вживання алкоголю і куріння в дитячому і підлітковому віці [9; 17].

Останнім часом все більше уваги приділяється зв’язку між станом здоров’я дітей і
успіхами у навчанні та працездатності школярів. Причиною неуспішності в школі, як
правило, рахують недостатні інтелектуальні здібності, затримка розвитку або порушення
мотивації, але дуже часто зустрічаються діти, які не справляються з шкільними вимогами, не
дивлячись на нормальний розумовий розвиток і оптимальні умови навколишнього
середовища. В англійській літературі ця форма нездатності до навчання в школі називається
«psychoneurological learning disability» [19].

 Екологічне, демографічне, соціальне неблагополуччя привело до різкого збільшення
кількості дітей, які відчувають труднощі в навчанні, дітей групи ризику. В теперішній час до
них може відноситись кожна п’ята дитина, яка поступає в школу [12].

За даними академіка Г.Н.Сердюковської [10; 11], 64,7% відстаючих школярів мають
хронічні захворювання,  а 28%  -  різноманітні функціональні розлади,  в тому числі і в
девіаціях поведінки. Особливу групу складають діти з незначними функціональними
порушеннями зі сторони центральної нервової системи без виражених органічних
пошкоджень мозку - так звана легка дисфункція мозку (ЛДМ) [10].

Ці діти мало чим відрізняються від своїх однолітків,  але у них постійно наростають
відхилення окремих психічних функцій. Для них характерні гіперактивність, порушення
поведінки, мови, труднощі в навчанні. Легка дисфункція мозку спостерігається у дітей з
середнім, або низьким інтелектуальним рівнем [13]. Етіологічним моментом синдрому
можуть бути недоношеність, незрілість дитини. У недоношених дітей спостерігається легка
гіпоксія мозку, яка може бути причиною пошкодження структур, що впливають на моторику.

Дефіцит уваги характеризується коротким проміжком уваги, розсіяністю. Дитина не
може закінчити виконання поставленого завдання, недобросовісна при виконанні шкільних
завдань. Помилки часто бувають через неуважність, через нерозуміння матеріалу. Дитина
дезорганізована, йому важко запам’ятати інструкції і завдання. Ця поведінка менш помітна в
ситуації «один на один», або в умовах звичайного оточення. Порушення уваги, як правило,
помітне для вчителів (відволікання на оточуючі звуки, або на зорові подразники), які інші
однолітки не помічають. Відволікання уваги може бути пов’язане з власним тілом, одягом,
іншими предметами.

За даними З.Гржесоглави [1], частота симптомів у дітей розподіляється таким чином:
порушення уваги - 96,4%, емоційна активність - 83%, гіперактивність - 80%, імпульсивність -
63%, перциптуальні порушення - 67% і легкі неврологічні знаки - 70%.

Синдром ЛДМ частіше діагностується в молодших класах, в 6-12 років, але найбільш
виражене і чітке виявленння ознак відбувається до 8 років.

Епідеміологічні дослідження, проведені в різних штатах США, показують, що від 3 до
20%  дітей шкільного віку в загальній популяції страждають гіперактивністю,  а в деяких
дослідженнях ці цифри досягають 20-40% [12].

В Чехії діагноз ЛДМ мають від 2  до 12%  дітей шкільного віку,  причому хлопчики
хворіють в 5-7 разів частіше, ніж дівчатка [10].

Поведінка цих дітей не відповідає віковій групі і в звичайній школі вони відстають від
однолітків, оскільки підвищена активність дитини, нездатність зосередитись на чомусь і
порушення сприйняття складають основу вираженої лабільності в спілкуванні і при
наявності, як правило, нормальних здібностей вони відстають у навчанні. При наявній
організації навчального процесу, шкільного навантаження, посильні для здоров’я дітей,
виявляються надмірними для дітей з даними відхиленнями в поведінці - вони стають
невстигаючими, важко адаптуються в навколишньому середовищі і складають для лікарів і
педагогів групу ризику [5]. Наслідками таких порушень є соціальна дезадаптація дитини в
суспільстві.

За даними J.Satterfield  [22],  в Америці процент дітей з синдромом ЛДМ,  які були
заарештовані хоча б один раз за серйозні правопорушення (пограбування, насилля,
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злодійство) коливається від 36 до 58 % в залежності від соціально-економічного положення
сім’ї (в контрольній групі цей показник складав 2-11%).

На багатьох медичних кафедрах і в університетах за кордоном (Австралія, Індія, Нова
Зеландія, Китай і, особливо, США та скандинавські країни) питання вивчення
епідеміологічної поширеності, діагностики і корекції ЛДМ займає достойне, а часто і
провідне місце в науковій і навчальній роботі, і розглядається як засіб профілактики дитячої і
підліткової злочинності [23].

На даний час в Росії кожна п’ята дитина має ті чи інші відхилення в нервово-
психічному здоров’ї, помітно збільшується число дітей з девіантною поведінкою, причиною
якої може бути і дисфункція мозку.

В Україні за методикою, прийнятою в багатьох країнах, поширеність цього стану
вивчалась не достатньо. Великого значення набуває оцінка нервово-психічного здоров’я цих
дітей, діагностика ранніх функціональних відхилень психічного здоров’я і наукове
обгрунтування організації навчально-виховного процесу для них. Саме на донозологічній
стадії може бути особливо успішною профілактика і корекція девіантних форм поведінки.
Необхідне наукове обґрунтування тривалості уроків, наповнюваності класів, оформлення
інтер’єрів класних кімнат, організація робочого місця учня, організація і проведення
фізичного виховання, розвиток психомоторики, а також розробка індивідуальних
рекомендацій, які повинні використовуватись батьками вдома.

Таким чином, зрозуміло, що при сучасних досить інтенсивних формах навчання дітей,
а також при різноманітних психоемоційних перенавантаженнях і часто соціально-
економічному неблагополуччі спостерігається тенденція росту нервово-психічних відхилень
і девіації поведінки. Саме зараз великого значення набуває проблема раннього виявлення,
психофізіологічної корекції, створення адекватних можливостям дітей умов їх навчання,
дотримування гігієнічних вимог до організації навчального процесу - все це може допомогти
реабілітації дітей з затримкою психічного розвитку, яка можлива в умовах звичайної школи.

 Охорона здоров’я дітей, які відчувають труднощі у навчанні в загальноосвітніх
школах має велике соціальне значення, оскільки направлене на попередження шкільної і
соціальної дезадаптації.

До останнього часу ці діти не отримували необхідної педагогічної допомоги. Вони
або навчались в звичайних класах, практично випадаючи з процесу навчання, або
направлялись медико-педагогічною комісією в спеціальні школи або класи для дітей з
затримкою розумового розвитку.

Профілактика легкої дисфункції мозку повинна поряд з соціально-правовими
питаннями включати гігієнічно обґрунтований режим навчання в умовах школи, особливо на
початкових етапах навчання. Організація класів корекції дозволила б диференційовано
навчати дітей з подібними розладами поведінки з врахуванням їх індивідуальних
особливостей, що можна розглядати як засіб профілактики відхилень в фізичному, нервово-
психічному здоров’ї, а також реадаптації їх в суспільстві, і, можливо, в перспективі - засіб
попередження правопорушень і дитячої злочинності [3].

До групи ризику відносяться діти, котрі в силу різноманітних генетичних, біологічних
і соціальних причин вже приходять до школи психічно і соматично ослабленими, соціально
запущеними, з ризиком шкільної і соціальної дезадаптації, з порушеннями режиму дня,
результатом чого є погана успішність в школі.

Висновки.
Для дітей з групи ризику, які відчувають труднощі в навчанні недостатньо тільки

педагогічної корекції. Ці діти потребують диференційованої медичної допомоги. Доцільне
проведення спеціальних семінарів для шкільних лікарів, вчителів, батьків з питань
виховання і навчання дітей з ЛДМ. Вивчення наукової літератури з питань нервово-
психічного розвитку дітей шкільного віку свідчить про те,  що ця проблема є актуальною і
вимагає першочергової уваги як з боку науковців, так і практиків.
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PSYCHOLOGICAL DELAY OF THE CHILDREN DEVELOPMENT
Volun State Lesya Ukrainka University

Annotation. The  problem  of  early  expression  psychophysiological  correction,  creation  of
adequate possibilities for children in their studying at school, holding on to the higienis norms of
the studying process is presented here. For decide this problem can help the children rehabilitation
wit a psychological delay under the conditions of the secondary school.

Ященко А.Г., Тайболіна Л.О., Герман Т.О.

СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У БОКСЕРІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
НА ПОЧАТКУ ОЛІМПІЙСЬКОГО ЦИКЛУ ПІДГОТОВКИ

Державний науково–дослідний інститут фізичної культури і спорту України, м. Київ
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Постановка проблеми. Як відомо,  бокс належить до видів спорту,  де рухова
діяльність спортсмена сягає субмаксимальної і вище потужності. Слід підкреслити, що
інтенсивність бойових дій боксерів ще більше зросла в останні роки,  коли рішенням АІБА
була запроваджена скорочена формула змагальних поєдинків; а саме введені чотири
двохвилинні раунди з однохвилинними перервами, замість традиційних трьох трихвилинних
раундів.

Ефективність спортивної діяльності в боксі поруч із технічною досконалістю
залежить від багатьох інших факторів: в першу чергу від рухливості нервових процесів,
психоемоційної стійкості, функціональної підготовленості, функціонального стану
центральної нервової системи спортсмена. Спеціальна працездатність спортсмена
знаходиться у тісному зв’язку з функціональним станом серцево-судинної системи, яка за
певних обставин може бути перешкодою для забезпечення транспорту кисню із
навколишнього середовища до активних м’язів. Тому стан серцево-судинної системи є
одним із важливих критеріїв для оцінки впливу на організм людини спортивної діяльності
[6].

Досліджуючи стан серцево-судинної системи, можна чітко простежити зрушення, які
віддзеркалюють розвиток та порушення тренованості, виявити ознаки перетренування. Тому,
вивчення особливостей функціонування серцево-судинної системи, її стану та адаптаційних
зрушень є актуальною задачею сучасної спортивної науки, що може суттєво підвищити як
ефективність підготовки спортсмена, так і забезпечення стабільності його результатів під час
змагального періоду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перш ніж давати оцінку функціональному
стану серцево-судинної системи боксера, нами проведено аналіз літературних даних оцінки
рівня підготовленості досліджуваних спортсменів до Олімпійських Ігор у 2000 році та їх
результатів виступу на цих змаганнях [3; 4].

Тренування в останньому році Олімпійського циклу мало характер двомезоциклової
підготовки - до Чемпіонату Європи в Тампере і до Олімпійських Ігор в Сіднеї.

За даними Савчина М.П. (2003), рівень підготовленості боксерів перед Чемпіонатом
Європи був оптимальним. Команда, в цілому, досягла високого рівня тренованості. Модель
підготовки до цього чемпіонату було рекомендовано взяти за основу на етапах
безпосередньої підготовки до Ігор ХХVІІ Олімпіади (хоча в цих змаганнях з різних причин
взяла участь тільки половина боксерів – ліцензентів).

На Чемпіонаті Європи команда України була представлена 6-ма олімпійцями та
завоювала 4 медалі різної проби. Слід підкреслити одну важливу деталь. Всі майбутні
призери Олімпіади також тренувались на заключному зборі, присвяченому Чемпіонату, але
ніхто з них, за винятком Володимира Сидоренка, не планувався для участі у цьому
чемпіонаті.  У всіх майбутніх призерів Олімпіади (за винятком того ж В.  Сидоренка)
показники рівня тренованості не досягли оптимального стану для виходу на рівень вищої
спортивної форми. Очевидно, що команда в цілому, незважаючи на високі показники
спеціальної працездатності, структурно також не була у стані вищої тренованості.

На фоні певного зниження загальнокомандних результатів українських олімпійців
приємно відзначити відносно вдалий виступ команди боксерів на Олімпійських Іграх в
Сіднеї. Срібні медалі Андрія Котельника і Сергія Доценка, оздоблені тріадою бронзи
Володимира Сидоренка, Сергія Данільченка та Андрія Федчука, хоч і не затьмарили золота
Володимира Кличка, завойованого в Атланті, все ж таки свідчать про високий рівень
української школи боксу на світовому аматорському рингу.

Мета дослідження. Метою даного дослідження є вивчення стану серцево-судинної
системи у боксерів високої кваліфікації на початку Олімпійського циклу підготовки для
прогнозування їх змагальної діяльності.

Методи дослідження. Для вирішення поставленої мети були використані наступні
методи дослідження: тетраполярна імпедансна реоплетизмографія, кількісна просторова
векторкардіографія та тонометрія.
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Методом тонометрії визначали рівень артеріального тиску: систолічного (АТс, мм
рт.ст.), діастолічного (АТд, мм рт.ст.), пульсового (АТп, мм рт.ст.) та середнього (АТ
середн., мм рт.ст.).

Методом імпедансної тетраполярної реоплетізмографії («Реоаналізатор РА 5-01»)
реєстрували ударний об’єм крові (УОК, мл) та частоту серцевих скорочень (ЧСС, уд·хв‾¹).

Розраховували ряд параметрів: хвилинний об’єм крові (ХОК, л·хв‾¹), ударний індекс
(УІ, мл·м‾2), серцевий індекс (СІ, л·хв‾¹·м-2), загальний периферичний опір судин (ЗПОС,
дин·с·см-5), роботу лівого шлуночка (W, кг·м‾¹).

Метод кількісної просторової векторкардіографії передсердь та шлуночків по
ортогональній системі відведень Венгера та Хупке проводився на новому апаратно-
програмному комплексі (DXNT – VCG), розробленому співробітниками нашого інституту
разом із харківською фірмою DX комплекси. Векторкардіограма представлена трьома
петлеподібними кривими. Найбільша петля QRS відповідає процесу деполяризації
шлуночків. Всередині розміщена маленька петля Т, яка відображує процес реполярізації.
Петля Р представляє процес збудження передсердь. Загальний час активації передсердь у
дорослих людей в нормальних умовах коливається від 0,06 до 0,12 с. При цьому перші 0,03 с
збуджується тільки праве передсердя, починаючи з 0,03 с до 0,075 с – обидва передсердя та
впродовж останніх 0,02 – 0,03 с залишається збудженою тільки задньо-нижня частина лівого
передсердя.

За основу часового аналізу ЕРС шлуночків покладена послідовність розповсюдження
збудження по міокарду шлуночків, яка обумовлює зміну величини та напряму моментних
векторів.

Процес деполяризації шлуночків проходить поступово: хвиля збудження виникає в
перші 0,005  с в середній третині міжшлуночкової перетинки в області її лівої задньої
частини, розповсюджується зліва направо та вперед; вважають, що права та ліва поверхні
між шлункової перетинки збуджуються одночасно, а напрямок ранніх сумарних векторів
серця вправо та вперед пов’язаний з перевагою ЕДС лівої половини перетинки, яка є
міцнішою за праву,  так як є стінкою лівого шлуночка.  Перетинковий вектор відповідає
моменту 0,01 с деполяризації.

У стані збудження міжшлуночкова перетинка знаходиться 0,02 – 0,03 с. Через 0,005 –
0,01 с після початку збудження перетинки хвиля деполяризації розповсюджується на
субендокардіальні поверхні обох шлуночків. Результуючий вектор 0,02 с обумовлений
охоплюванням збудження нижніх 2/3 міжшлуночкової перетинки епікардіальної поверхні
верхівки, передньої та бокової стінки правого шлуночка. Збудження правого шлуночка
продовжується впродовж 0,02 – 0,03 с. До моменту 0,04 с правий шлуночок, за виключенням
невеликого задньо-базального відділу та міжшлуночкової перетинки охоплений збудженням,
хвиля деполяризації розповсюджується по загальній масі лівого шлуночка. Вектор 0,04 с
спрямований вліво, вниз (трохи назад чи вперед). Вектор 0,04 – 0,05 с самий довгий, так як
ЕРС серця на цей момент сама велика. Вектор моменту 0,06 с від початку збудження
шлуночків відображає процес деполяризації задньо-бокової стінки лівого шлуночка.
Останнім збуджується базальний відділ серця. ЕРС цього відділу обумовлює сумарні
вектори 0,07 – 0,09 с. Вони пов’язані зі збудженням легеневого конусу, надшлуночкового
гребінця, задньо-базальних відділів правого шлуночка, які входять до складу шляхів відтоку
правого шлуночка, а також зі збудженням задньо-бокової та базальної стінки лівого
шлуночка. Кінцевий вектор спрямований вгору, назад і в залежності від того базальні відділи
якого шлуночка збуджуються останніми вправо чи вліво.

Визначаючи фізіологічну сутність часового аналізу петлі QRS, ряд авторів [2]
приділяють йому велике значення в підвищенні діагностичної цінності, вказуючи на
перевагу часового аналізу ВКГ перед геометричним підходом.

Використаний нами комплекс досліджуваних параметрів забезпечив об’єктивну
характеристику різних сторін діяльності серцево-судинної системи.
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Числові величини оброблялись з використанням методів математичної статистики
(Statistica).

Дослідження проведено на боксерах високого класу – майстри спорту – 3 спортсмена,
майстри спорту міжнародного класу – 6; заслужені майстри спорту – 3. Вік досліджуваних -
від 17  до 26  років.  Дослідження проведене на початку Олімпійського циклу підготовки
спортсменів, в положенні “сидячи” та „лежачи”, в стані відносного спокою, в першій
половині доби.

Результати досліджень та їх обговорення. Як видно з даних, наведених у таблиці 1,
ряд основних гемодинамічних параметрів у боксерів вищої кваліфікації суттєво не
відрізняється від величин відповідних параметрів у нетренованої людини того ж віку і статі
(АТс, АТсередн., W), в той же час величини інших параметрів значно перевищують (АТп,
УОК, УІ, СІ), або є меншими за нормативні (ЧСС, ЗПОС), що свідчить про певні адаптивні
зрушення стану серцево-судинної системи у боксерів. Аналізуючи середні величини
гемодинамічних показників у обстежених спортсменів, слід зазначити, що основна
направленість адаптивних пристосувань може бути розцінена як позитивна, а саме у
обстежених боксерів виявлено дещо сповільнений ритм серцевих скорочень у стані спокою
(ЧСС = 57,1 ± 2,8 уд·хв‾¹) та зменшену величину ЗПОС (962,2 ± 62,2 дин·с·см 5 ), що є більш
економічним та характеризує значні резервні можливості спортсменів, про те ж свідчать
збільшені величини УІ (72,3 ± 3,4 мл·м‾2 ) та СІ (4,1 ± 0,3 л·хв‾¹·м‾2 ) [5].

Таблиця 1
Середні величини основних гемодинамічних параметрів серцево-судинної системи

боксерів високої кваліфікації (положення “сидячи”) в стані відносного спокою (n=12)
Умови реєстрації: положення „сидячи”

Показники X δ ±m

АТс, мм рт.ст. 123,3 9,4 2,7
АТд, мм рт.ст. 70,0 7,1 2,0
АТп, мм рт.ст. 53,3 11,8 3,4
АТ середн., мм рт.ст. 87,8 5,7 1,6
ЧСС, уд·хв‾¹ 57,1 9,6 2,8
УОК, мл 133,2 23,2 3,4
УІ, мл·м‾2 72,3 11,6 6,7
ХОК, л·хв‾¹ 7,6 1,9 0,5
СІ, л·хв‾¹·м‾2 4,1 1,0 0,3
ЗПОС, дин·с·см-5 969,2 215,1 62,2
W, кг·м‾¹ 9,6 2,4 0,7

В той же час,  слід звернути увагу на підвищений рівень АТп (53,3 ± 3,4 мм рт.ст.)  у
обстеженої групи боксерів, що суттєво перевищує нормативну величину та може негативно
впливати на м’язи судинної стінки в напрямку підвищення стану їх скоротливості.

Детальний аналіз величин основних гемодинамічних показників дозволив виявити
ознаки напруги адаптивних реакцій досліджуваної системи у ряду спортсменів; так, у
боксерів М-а, П-ва, К-я та Б-ка величини АТс та АТп значно перевищували
середньокомандні, сягаючи 140 мм рт.ст. для АТс та для АТп 60 – 80 мм рт.ст. У спортсмена
М-а величина серцевого індексу (СІ) була нижчою за середньокомандну (рис. 1). У двох
інших спортсменів П-ва та Б-ка величина серцевого індексу або дорівнювала
середньокомандній, або навіть перевищувала її (рис. 1).
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Рис. 1. Величини пульсового артеріального тиску та серцевого індексу у
обстежених спортсменів національної збірної України з боксу

Перші 3 стовпчики – величини АТп і СІ у боксерів – призерів Олімпійських ігор 2000
року. Чорний стовпчик – середньокомандні величини АТп і СІ. Останні 3 стовпчики – ті ж
величини у спортсменів, які не були відібрані для участі в Олімпійських іграх.

У спортсмена цієї групи М-а (І) виявлені ознаки недосконалої адаптації також за
даними векторкардіографії (рис. 2). Шлуночкова петля ВКГ у даного спортсмена набула
форму еліпсу, розташованого поперек подовжньої вісі. Такі зміни петлі відбуваються в
результаті відхилення 10 та 20 секундних векторів вперед, а 50-секундного догори і назад, ці
зміни орієнтації векторів супроводжуються перевантаженням передсердь (про що свідчить
підвищення величин Р1, Р2, Р3), такі зрушення посередньо свідчать про зменшення
скоротливої активності міокарду та про компенсаторне підсилення скоротливої функції
передсердь.

S I F

Рис. 2. Векторкардіограма передсердь (А) та шлуночків (В) у боксера М -а, ЗМС
(сагітальна та фронтальна площини) з несприятливим типом адаптації
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Слід вважати зміну форми шлункової петлі одним із інформативних критеріїв
хронічного перевантаження міокарду у спортсменів, обумовленого надмірним форсуванням
тренувальних навантажень [1].

На відміну від величин основних гемодинамічних показників та характеру
адаптаційних зрушень серцевого м’язу вищезазначеної групи боксерів (М-а, П-ва, Б-ка) у
спортсменів іншої групи чітко прослідковується більш досконалий характер адаптаційних
зрушень: так, у спортсменів Ф-а, Д -ко та С-ко величини основних гемодинамічних
показників перевершували середньокомандні (рис. 1).

За даними векторкардіографії у спортсмена С-ко (ІІ) (рис. 3.) виявлена гіпертрофія
міокарду поєднаного характеру. Підвищення електричної активності відбувається за рахунок
усіх відділів як правого, так і лівого шлуночків (рис. 3).

               S               II                  F                                  S            III                 F

Рис. 3. Векторкардіограма передсердь (А) та шлуночків (В) у боксерів С-ко, ЗМС (ІІ) та
Д-ко, ЗМС (ІІІ) (в сагітальній та фронтальній площині) зі сприятливим типом

адаптації

Підвищення ЕРС в області вільної стінки лівого шлуночку відбувається за рахунок
вектору 50 мс та його відхиленню назад та вліво, це свідчить про нахил серця до виконання
роботи аеробного характеру. Відхилення векторів 70 мс та 80 мс вперед та вправо, а також
ЕРС в області бокової стінки правого шлуночку свідчить про значні функціональні резерви
серця до роботи анаеробного характеру. Наявний високий рівень метаболічного
забезпечення міокарду.

Однак, не дивлячись на високий рівень функціональних резервів серця та достатню
адаптаційну перебудову серцевого м’язу, відмічається підвищення електричної активності
передсердь. Це може бути розцінено як недовідновлення, або напруга адаптації даної
системи до тренувальних та змагальних навантажень.

У спортсмена Д-ко (ІІІ)  (рис.  3)  адаптаційна перебудова серцевого м’язу до
тренувальних та змагальних навантажень має також сприятливий перебіг. Функція
передсердь знаходиться в межах фізіологічної норми, метаболічне забезпечення міокарду
знаходиться на достатньо високому рівні. Однак топографія гіпертрофії міокарду шлуночків
носить інший характер.  На рис.  3  (ІІ)  чітко видно перевагу ЕРС в області вільної стінки
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лівого шлуночку (50 мс) над відділами правого шлуночку. Не дивлячись на комбінований
характер гіпертрофії міокарду шлуночків, серце у спортсмена Д-ко більш спільне для роботи
аеробного характеру.

Аналіз змагальної діяльності обстежених спортсменів показав, що саме боксери зі
сприятливим типом адаптаційних зрушень серця і судин отримали призові місця на
Олімпійських іграх 2000 р. та Чемпіонаті Європи, в той же час боксери з несприятливим
типом адаптації не були відібрані для участі в цих престижних змаганнях.

Висновки.
1.Судячи з характеру адаптаційних перебудов серцевого м’язу та адаптаційних

зрушень діяльності системи кровообігу, можна прогнозувати успішність змагальної
діяльності спортсмена.

2.Про несприятливу адаптацію серцево-судинної системи боксера свідчать такі
зрушення діяльності системи кровообігу та структури серцевого м’язу як: підвищення рівня
систолічного та пульсового артеріального тиску, зменшення величини серцевого індексу та
зростання загального периферичного опору судин, а також нерівномірна гіпертрофія
серцевого м’язу та перевантаження пересердь.
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Yashchenko A.,G., Taybolina L.A., Herman T.A.
CARDIAC-VASCULAR SYSTEM IN ELITE BOXERS AT INITIAL PERIOD OF

OLYMPIC CYCLE OF THE PREPARATION
State Scientific Research Institute of Physical Culture and Sports, Kyiv, Ukraine

Resume. The character of adaptive shifts in cardiac muscle and circulatory system activity
permits to prognose the success of the athlete’s performance.

The signs of uneffective adaptation of boxer’s cardiac-vascular system to training and
performance loads are: the elevation of the arterial systolic and pulse pressure, reduce of the cardiac
index value and asymmetric hypertrophy of the cardiac muscle as also as overloading of the atrium.

Ярощук Я.

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК З ФІЗИЧНОЮ
ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ В УЧНІВ 12-13 РОКІВ В УМОВАХ РІЗНИХ НАВЧАЛЬНИХ

ЗАКЛАДІВ
Волинський державний університет імені Лесі Українки

Актуальність теми. На сьогодні не достатньо вивчені особливості взаємозв’язків
властивостей основних нервових процесів з фізичною працездатністю і руховим розвитком у
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підлітків. В опублікованих останнім часом роботах [1; 2; 3] представлені дослідження
окремих показників властивостей вищої нервової діяльності різних контингентів дітей.
Однак досліджень нейродинамічних функцій в залежності від фізичної працездатності,
фізичного розвитку та стану функціональних систем дітей в доступній нам літературі немає.

Тому, метою дослідження було вивчення закономірностей формування
психофізіологічних функцій в учнів 12-13 років,  в залежності від фізичної працездатності в
умовах різних навчальних закладів.

Завдання дослідження:
1. Дослідити особливості функціональної рухливості і сили нервових процесів та різних за

складністю сенсомоторних реакцій у дітей 12-13 років, що навчаються у загальноосвітній
школі та школі-гімназії.

2. Встановити зв’язки між властивостями основних нервових процесів і фізичною
працездатністю учнів сьомих класів.

Методи та організація дослідження. Об’єктом дослідження були учні сьомих класів
КДС-ЗОШ №20 і гімназії №21 м. Луцька. Кількість дітей у загальноосвітній школі становила
98 учнів, з них 47 хлопців і 51 дівчина; у школі-гімназії 93 учні: 33 хлопці і 60 дівчат.
Тестування дітей обох шкіл проводились у спортивних залах шкіл.

Були проведені дослідження психофізіологічних функцій школярів 12-13 років.
Вивчали властивості нейродинамічних функцій (функціональна рухливість та сила нервових
процесів), а також властивості сенсомоторних реакцій з переробкою інформації різного
ступеня складності з диференціюванням позитивних та гальмівних подразників (латентний
період простої сенсомоторної реакції, реакція вибору одного подразника з трьох і двох
подразників з трьох). Дослідження сенсомоторних функцій проводились за комп’ютерною
системою „Діагност - 1” (розробники М.В.Макаренко, В.С.Лизогуб),за методикою
М.В.Макаренка [1999] [4].

Результати власних досліджень. При вивчені зорово-моторної реакції на світло між
учнями загальноосвітньої школи і гімназії були виявлені відмінності, як у хлопців так і у
дівчат. Хлопчики за швидкістю простого сенсомоторного реагування в загальноосвітній
школі та гімназії статистично значимо не відрізнялися. У дівчат кращий показник у
гімназисток (р<0,001) (табл. 1).

Порівнюючи учнів загальноосвітньої школи, бачимо, що показник часу латентного
періоду простої реакції на світло кращий у хлопців (на 15,5%) і ця відмінність є статистично
значима (р<0,001) (табл. 1).

При порівнянні учнів гімназії, показники незначимо відрізнялись, він становив 315,25
у дівчат і у хлопців 329,08 (табл. 1).

Таблиця 1
Особливості розвитку показника латентного періоду простої зорово-моторної реакції

(мс) дітей 12-13 років в умовах різних навчальних навантажень

Стать Школа n X Sx S V% ±% t Ч/Ж P Ч/Ж t P

ЗОШ 47 325,46 58,50 8,5 18,0
Гімназія 33 329,08 56,46 9,8 17,2

ЗОШ 51 375,85 81,31 11,4 21,6 15,5 3,542 <0,001
Гімназія 60 315,25 50,44 6,5 16,0 -4,2 -1,173 >0,05

Ч

Ж

0,278

-4,620

>0,05

<0,001

Дослідивши латентний період реакції вибору одного подразника з трьох, виявили, що
хлопці загальноосвітньої школи статистично значимо не відрізнялись від гімназистів,
(р>0,05).  Дівчата з гімназії мають значно менший,  тобто кращий,  показник часу реакції
вибору одного подразника з трьох, ніж дівчата з загальноосвітньої школи (р<0,001) (табл. 2).
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У загальноосвітній школі показники латентного періоду реакції вибору одного
подразника з трьох, статистично значимо кращі у хлопчиків на 6,6% (р<0,05), у порівнянні з
дівчатками (табл. 2).

Порівнюючи учнів гімназії у дівчаток на 5,8% є кращим показник латентного періоду
реакції вибору одного подразника з трьох, причому статистично значимо (р<0,05) (табл. 2).

Таблиця 2
Особливості розвитку показника латентного періоду складної зорово-моторної реакції

(мс) дітей 12-13 років в умовах різних навчальних навантажень
за показниками тесту РВ1-3

Стать Школа n X Sx S V% ±% t Ч/Ж P Ч/Ж t P

ЗОШ 47 466,53 61,18 8,9 13,1
Гімназія 33 479,15 68,65 12,0 14,3

ЗОШ 51 497,53 79,72 11,2 16,0 6,6 2,169 <0,05
Гімназія 60 451,52 49,81 6,4 11,0 -5,8 -2,036 <0,05

0,846

-3,571

>0,05

<0,001

Ч

Ж

Досліджуючи латентний період складної сенсомоторної реакції у хлопчиків
загальноосвітньої школи та хлопчиків, що навчаються в гімназії, бачимо, що серед двох груп
хлопців показники латентного періоду складної зорово-моторної реакції (реакція вибору
двох подразників з трьох) статистично знчимо не відрізнялися (табл. 3).

Щодо дівчат, то кращий результат, при вивченні швидкості реагування за тестом
реакція вибору двох подразників з трьох, відмічаємо у гімназисток (р<0,01) (табл. 3).

Між хлопцями і дівчатами загальноосвітньої школи не відмічаємо статистично
значимої різниці у показниках латентного періоду складної зорово-моторної реакції (реакція
вибору двох подразників з трьох).

При вивченні швидкості реагування за тестом реакція вибору двох подразників з
трьох серед учнів гімназії менший показник (р<0,05) виявився у дівчат (на 5,4%), у
порівнянні з хлопцями-гімназистами (табл. 3).

Таблиця 3
Особливості розвитку показника латентного періоду складної зорово-моторної реакції

(мс) дітей 12-13 років в умовах різних навчальних навантажень
за показниками тесту РВ2-3

Стать Школа n X Sx S V% ±% t Ч/Ж P Ч/Ж t P

ЗОШ 47 547,83 72,62 10,6 13,3
Гімназія 33 564,48 66,03 11,5 11,7

ЗОШ 51 573,96 81,07 11,4 14,1 4,8 1,683 >0,05
Гімназія 60 534,05 53,85 7,0 10,1 -5,4 -2,265 <0,05

1,065

-2,998

>0,05

<0,01

Ч

Ж

Досліджуючи силу нервових процесів, не відмічали статистично значимої різниці у
працездатності головного мозку між учнями гімназії в порівнянні з учнями загальноосвітньої
школи, як між хлопцями, так і між дівчатами табл. 4). Не було цієї різниці і в учнів сьомих
класів загальноосвітньої (табл. 4).

Досліджуючи функціональну рухливість нервових процесів, відмічаємо деякі
відмінності. Серед хлопців загальноосвітньої школи та гімназії, кращий показник
затраченого часу на виконання даного тесту мають гімназисти (р<0,001) (табл. 5).
Порівнюючи гімназисток і учениць загальноосвітньої школи, відмічаємо, що статистично
значимої різниці між показниками рухливості нервових процесів немає (табл. 5).
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Таблиця 4
Особливості розвитку показника працездатності головного мозку (к-ть фігур за 5 хв)

дітей 12-13 років в умовах різних навчальних навантажень за показниками тесту СНП

Стать Школа n X Sx S V% ±% t Ч/Ж P Ч/Ж t P

ЗОШ 47 505,72 62,85 9,2 12,4
Гімназія 33 527,75 91,39 15,9 17,3

ЗОШ 51 504,84 61,38 8,6 12,2 -0,2 -0,070 >0,05
Гімназія 60 512,23 61,40 7,9 12,0 -2,9 -0,873 >0,05

1,200

0,632

>0,05

>0,05

Ч

Ж

В учнів загальноосвітньої школи між показниками часу затраченого на виконання
тесту у дівчат і хлопців статистично значимої різниці не відмічали.  При дослідженні
гімназистів сьомих класів за показниками часу затраченого на виконання тесту між
хлопцями і дівчатами відмінність є достовірною (р<0,01) (табл. 5).

Таблиця 5
Особливості показника рівня функціональної рухливості нервових процесів (мс) дітей

12-13 років в умовах різних навчальних навантажень

Стать Школа n X Sx S V% ±% t Ч/Ж P Ч/Ж t P

ЗОШ 47 78,51 7,03 1,0 9,0
Гімназія 33 72,87 7,21 1,3 9,9

ЗОШ 51 78,76 7,77 1,1 9,9 0,3 0,167 >0,05
Гімназія 60 77,37 7,20 0,9 9,3 6,2 2,881 <0,01

Ч

Ж

-3,480

-0,971

<0,001

>0,05

Проаналізувавши психофізіологічні функції, ми встановили:
1. За простою та складною сенсомоторними функціями переважають хлопці

загальноосвітньої школи, а за нейродинамічними показниками – гімназисти;
2. У групі дівчат кращі показники були у гімназисток як за сенсомоторикою, так і

нейродинамікою.
Наступним етапом нашої роботи було вивчити зв’язки між властивостями основних

нервових процесів і фізичною працездатністю учнів сьомих класів.

Таблиця 6
Коефіцієнти кореляції між нейродинамічними показниками головного мозку та

показниками фізичної працездатності

Показники PWC 170 PWC 170/кг

ЗОШ хлопці дівчата хлопці дівчата
Рівень функціональної рухливості
нервових процесів -0,038 0,040 -0,165 0,147

Сила нервових процесів -0,017 -0,081 0,087 -0,178
Гімназія хлопці дівчата хлопці дівчата
Рівень функціональної рухливості
нервових процесів -0,065 0,275 0,094 0,287

Сила нервових процесів 0,072 0,037 -0,051 -0,037

Проаналізувавши кореляцію показників нейродинамічних функцій і фізичної
працездатності у загальноосвітній школі та школі-гімназії, ми встановили, що вони
статистично значимо не відрізняються, (р>0,05). Отже, можна стверджувати, що у 12-13
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річному віці сила нервових процесів та рухливість нервових процесів (які,  як відомо
детерміновані в значній мірі генетично) не залежать від фізичної працездатності (яка в
більшій мірі визначається тренованістю), як у хлопців так і в дівчат (табл. 6).

Висновки.
1. Вивчивши особливості психофізіологічних функцій в учнів 12 – 13 років в умовах

різних навчальних закладів, нами встановлено:
а) кращі показники швидкості простого та складного сенсомоторного реагування не

відрізнялись у хлопців загальноосвітньої школи та гімназії. У дівчат достовірно кращі
показники сенсомоторних реакцій (проста зоровомоторна реакція, реакція вибору одного
подразника з трьох і двох подразників з трьох) у гімназисток;

б) за показником сили нервових процесів показник працездатності головного мозку в
учнів гімназії та загальноосвітньої школи, як між хлопцями, так і дівчатами статистично
значимо не відрізнявся;

в) за показником рівня функціональної рухливості нервових процесів серед хлопців
кращий показник затраченого часу на виконання даного тесту мають гімназисти (р<0,001), а
серед дівчат ця відмінність статистично незначима.

2. Проаналізувавши кореляцію показників нейродинамічних функцій і фізичної
працездатності, ми встановили, що вони статистично значимо не відрізняються. Отже, можна
стверджувати, що у 12-13 річному віці сила нервових процесів та рухливість нервових
процесів не залежать від розвитку фізичної працездатності, як у хлопців так і в дівчат.
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PUPILS IN CONDITIONS OF DIFFERENT EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Lesia Ukrainka Volyn State University Physical Training and Health Institute
Annotation. There are no receaches into neurodynamic functions, depending on physical

ability to work and physical development and the state of children’s functional system in conditions
of different educational institutions in the available literature.

It was learned the regularity of formation the mentalphysiological functions of 12-13 years
old pupils, depending on physical ability in conditions of different educational institutions.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА СПОРТИВНА МЕДИЦИНА

Шевчук Л.М.

ЗАСТОСУВАННЯ КІНЕЗОТЕРАПІЇ В САНАТОРНИЙ ПЕРІОД РЕАБІЛІТАЦІЇ
Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна”

Постановка проблеми. Згідно державної статистики Міністерства охорони здоров’я
України, одним із самих поширених захворювань серед дітей інвалідів належить дітям з
ураженням нервової системи (41,9 %), а серед нозологічних форм переважають ДЦП,
частота, яких коливається від 1,6 до 4, 2 випадків на 1000 народжених.

Кожного року в Україні реєструється близько 2000 діагнозів ДЦП, які були поставлені
вперше в житті. На обліку з цим діагнозом знаходиться понад 25 тисяч дітей (1; 2; 3;)

Як показує аналіз психолого-педагогічної літератури та досвід роботи спеціальних
шкіл, зміст корекційних програм із фізичного виховання дітей із церебральним паралічем у
сучасних умовах недостатньо розроблені.

Для вирішення корекційно-виховних і оздоровчих завдань, перед усім стоїть питання
збільшити рухову активність дітей з церебральним паралічем. У цій роботі активну участь
повинен брати увесь педагогічний колектив школи, батьки, фахівці фізичної реабілітації
інвалідних закладів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Рухова активність, що відповідає
можливостям організму підлітків, удосконалює їх фізичний статус, сприяє гармонійному
розвитку рухових якостей,  підвищує емоційний стан,  створює необхідні передумови для
виконання трудових завдань. Цілеспрямовані заняття фізичними вправами забезпечують
корекцію рухових порушень і підвищують працездатність.

Аналіз психолого-педагогічної літератури та досвід роботи спеціальних шкіл, зміст
корекційних програм із фізичного виховання дітей із церебральним паралічем у сучасних
умовах недостатньо розроблені (4; 5; 6; 7).

Потребує подальшого дослідження методика розвитку фізичних якостей підлітків із
церебральним паралічем, розробка оптимального дозування навантаження, тривалості та
характеру відпочинку, що і стало основою наших досліджень.

Постановка завдання. Основним завданням застосування кінезотерапії в санаторний
період реабілітації є зменшення всіх форм спастичного паралічу (ДЦП) при наявності
рефлекторних контрактур у дітей з гіперкінетичною формою захворювання.

В практиці лікування ДЦП використовують активні і пасивні рухи, різноманітні
положення, застосовуються різні фізичні фактори, що сприяють удосконаленню загальної
рухової активності дитини. Діапазон впливу цих факторів достатньо широкий, і ставить
передусім наступні завдання:

§ Нормалізується патологічний тонус м’язів.  Це означає зробити їх такими,  при
якому активні і пасивні рухи стають достатньо вільними.

§ Збільшити силу та працездатність послаблених м’язів і відновити нормальні
реципрокні зв’язки між групами м’язів.

§ Погасити патологічну рефлекторну невимушену рухову активність.
Методи та організація досліджень. Дослідження проводились в санаторії „Дачне”

Волинської області. В дослідженні приймало участь 14 хлопчиків 15 дівчаток одного віку. З
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метою оцінки морфологічного стану організму досліджуваних вивчались такі
антропометричні показники, як довжина тіла (см), маса тіла (кг), окружність грудної клітки в
паузі (огк, см). Враховуючи характер патології дітей, довжина тіла вимірювалась в лежачому
положенні.

Серед показників функціонального стану дітей з наслідками ДЦП визначалась
життєва ємкість легень (ЖЄЛ, мл), за допомогою портативного сухого спірометра з двох
спроб, інтервал між пробами – 15 секунд, реєстрували найбільший результат вимірювання.

Для вимірювання сили м’язів кисті використовували динамометр. Також вимірювався
артеріальний тиск, тонометром, визначалась частота серцевих скорочень (ЧСС) –
пальпаторно.

Кількісна оцінка соматичного здоров’я оцінювалась за модифікованою методикою
Г.Л. Апанасенка (1).

Для проби Руф’є (ПР) вимірювали ЧСС обстежуваного за 15 с у положенні сидячи
після 5 хв. відпочинку (РІ), потім обстежуваний виконував 20 присідань, тримаючись однією
рукою (здоровою)  за гімнастичну стінку,  за 30  с і відразу хворий сідав на стілець.
Підраховувалась ЧСС за перші 15 с, після присідань, потім за останні 15 с першої хвилини
після навантаження . Проби та індекси розраховували за загальноприйнятими формулами.

Результати досліджень та їх обговорення. Після отримання кожного показника
визначалась сума балів, за якою оцінювався рівень фізичного здоров’я.

Наші дані,  та низка авторів (8;  10;  11;)  переконливо доводять,  що рухова активність
може бути визначена, по-перше, як фактор, який сприятливо впливає на ріст і розвиток
організму, а по-друге, як один з об’єктивних найважливіших біологічних потреб людини.

Узгодженість наших, та інших досліджень (1; 2; 4; 12; ) показують, що фізична
підготовленість людини перебуває у прямій залежності від обсягу рухової активності.

При неможливості виконувати рухи через сильну спастичність, вік дитини,
утруднений психічний контакт, ми підбирали спеціальні вправи і спеціально розроблений
масаж, які з часом робили можливим виконання основних вправ (14; 15).

Санаторний режим має суттєве значення для лікування дітей з захворюванням
нервової системи (підвищена збудливість, втома, емоційна неврівноваженість). Важливо
раціонально підбирати і розподіляти на протязі дня режим руху, занять, відпочинку,
лікувальних процедур, фізичних вправ, максимально використовувати кліматичні фактори.

Таблиця 1
Характеристика показників функціонального стану підлітків 14-15 років із ДЦП

Вік Стать Мх ± Sмх Т Р
Довжина тіла

14 х
д

172,67±2,39
161,67±4,45 2,08 < 0,05

15 х
д

173,50±0,63
164,50±3,30 2,68 < 0,01

Маса тіла

14 х
д

56,17±4,62
49,67±1,37 1,35 >0,05

15 х
д

57,00±1,26
50,33±3,45 1,81 >0,05

Окружність грудної клітки

14 х
д

83,33±4,10
81,33 >0,5

15 х
д

85,50±0,23
86,50 >0,5
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Характеризуючи морфофункціональний стан підлітків 14-15 років зі спастичною
диплегією і геміпаретичними формами встановлено,  що вони суттєво не відрізнялись за
порушенням рухової функції (Р >0,05), це дало нам право об’єднати їх в одну групу.

За результатами досліджень морфофункціонального стану підлітків 14-15 років із
ДЦП в санаторний період встановлено, що за переважною більшістю показників хлопці мали
незначну перевагу над дівчатами (Р> 0,05).

Спостереження вікових змін засвідчило загальну тенденцію зростання з 14 до 15 років
у підлітків показників морфофункціонального розвитку у хлопців: у довжині тіла на 4,3 см, у
масі тіла – на 33 кг, в окружності грудної клітки – на 7,3 см, частота серцевих скорочень
скоротилась на 4 уд/хв, артеріальний тиск підвищився на 12 і 3 мм ртутного стовпчика,
життєва ємкість легень збільшилась на 150 см, а у дівчат відповідно – на 5 см, 5, 6 кг, 6, 2 см
на 0,5 уд/хв., 1,7 і 5 мм. рт. ст., 300 см.

Таблиця 2
Характеристика показників функціонального стану підлітків 14-15 років із ДЦП

Вік Стать Мх - Sмх Т Р
Частота серцевих скорочень (ЧСС, уд/хв)

14 х
д

68,33 2,05
69,33 5,05 0,71 >0,05

15 х
д

64,00 5,06
63,33 4,10 3,05 >0,05

Артеріальний тиск (систолічний, мм. рт. ст.)

14 х
д

105,00 6,32
103,33 3,42 0,23 >0,5

15 х
д

117,50 3,16
105,00 3,42 3,05 <0,01

Артеріальний тиск (діастолічний, мм. рт. ст.)

14 х
д

73,33 3,42
70,00 6,84 0,44 >0,5

15 х
д

65,00 6,32
76,67 3,42 1,62 >0,05

Життєва ємкість легень, см

14 х
д

2633,0 239,4
2634,0 342,0 0,56 >0,5

15 х
д

3250,0 63,2
2666,0 68,4 6,26 <0,01

Аналізуючи рухові можливості підлітків в 14  -15  років з ДЦП,  нами було виявлено,
що спроможні ходити 100% досліджуваних, бігати і стрибати 57 % хлопців, і лише 67%
дівчат.

Порівнюючи середньостатистичні показники рухової активності хлопців і дівчат,
варто зазначити, що від 14 до 15 років хлопці мають значну перевагу над дівчатами. Проте,
порівняно з здоровими однолітками, хворі з ДЦП мають дуже низький коефіцієнт
фізкультурно-оздоровчої рухової активності .

За період основного педагогічного експерименту відбулись значні зміни показників
рухової функції підлітків-інвалідів: у хлопців, такі показники рухової активності як
повзання, керування основними рухами та психомоторні рухові вміння досягали 18-22%
приросту; у дівчат відмічена аналогічна картина, тільки з дещо нижчими темпами приросту.

Висновки:
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1. В результаті досліджень встановлено, що морфофункціональний стан хлопчиків
14-15 років хворих на ДЦП має стабільну тенденцію до зростання і переважає над дівчатами
(Р > 0,005)

2. Підлітки з захворюванням ДЦП мають дуже низький коефіцієнт фізкультурно-
оздоровчої рухової активності. І, як свідчать дані анкетування, це обумовлюється відчуттям
неспроможності брати участь у фізкультурно-оздоровчій діяльності. Зважаючи на це, ми
намагались у своєму дослідженні збільшити обсяг їхньої рухової активності власне за
рахунок занять, спрямованих на корекцію фізичних вад.

3. За період експерименту відбулись значні зміни показників рухової функції
підлітків-інвалідів: у хлопців зросла рухова функція у повзанні, керуванні основними
рухами, та покращились психомоторні рухові вміння.
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Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасний спорт
вищих досягнень характеризується постійно зростаючою інтенсивністю тренувальних та
змагальних навантажень, збільшенням числа змагань різного рівня впродовж року, більшою
жорсткістю конкурентної боротьби за призове місце – все це вимагає від організму
спортсмена максимальної чи близько максимальної активності його функціональних систем.
Не менш важливою компонентою, яка характеризує вимоги до організму кваліфікованого
спортсмена, є стрес. Останній до певної межі є мобілізуючим фактором, але поруч з цим він
може суттєво обмежувати спеціальну працездатність спортсмена.

Витрати пластичних, енергетичних, психічних резервів організму спортсмена за час
його тренувань або змагань не можуть бути повноцінно відновлені без певних відповідних
відновлювальних заходів.

Сучасній спортивній науці притаманний значний арсенал заходів і методів, які
дозволяють з достатньою ефективністю поповнити енергетичні, пластичні та психічні
ресурси, витрачені під час тренувальних та змагальних навантажень, коли метаболічні
процеси в організмі спортсмена здійснюються з великою швидкістю [3; 6]

До останнього часу ряд факторів, таких як спрямованість тренувального процесу,
механізм дії адаптогену, враховувались недостатньо, що певною мірою обумовлювало
невисоку ефективність їх застосування. Зважаючи на те, що сам процес адаптації організму
спортсмена до вимог тренувальних і змагальних навантажень є багатокомпонентним
процесом, в результаті чого відбувається кількісна, а іноді і якісна перебудова діяльності
основних функціональних систем,  для  оцінки адекватність даної перебудови необхідно не
тільки відстежувати стан певних активних фізіологічних систем, але також враховувати
результати їх взаємодії.

Особливо важливе значення набуває використання адекватних методів дослідження –
найбільш сенситивних до найменших змін діяльності системи, яка вивчається, а значить
найбільш інформативних.

В даному дослідженні детально відстежувався механізм дії адаптогену який вивчали,
його відповідність ”слабкій” ланці адаптації в організмі спортсмена в залежності від
спрямованості тренувального процесу, періоду підготовки, кваліфікації спортсмена, його
статі та віку.

Тенденції розвитку баскетболу передбачають зростання наступального характеру та
підвищенню якості при захисті сприяє динамічності та маневреності ігрових дій гармонічній
взаємодії атаки та оборони. Не менш дієвим фактором вважається скорочення підготовчих
фаз за швидкого переходу від оборони до атаки і навпаки. Важливою особливістю сучасного
баскетболу є збільшення зросту гравців, універсалізація їх підготовки, розширення функцій
та діапазону гри центральних гравців, збільшення успішності кидка з середньої або дальньої
відстані після розіграшу м’яча. Характерною рисою сучасного баскетболу є наявність в
команді гравців – лідерів, як у нападі, так і в обороні [4]. Такі тенденції розвитку баскетболу
обумовлюють постійне зростання атлетизму гравця, його віртуозності, стабільності,
успішності ігрових дій. Функціональна підготовка кваліфікованого баскетболіста  набуває
виключно важливого значення, що обумовлює необхідність використання відновлювальних
заходів.

Останнім часом в спортивній практиці використовуються фармакологічні препарати
(рослинного або тваринного походження, а також штучно синтезовані), що прискорюють
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адаптаційні процеси в організмі спортсмена до фізичного навантаження, та нівелюють вплив
інших екстремальних факторів. Такі препарати отримали загальну назву-адаптогенів. До
адаптогенів відносяться  препарати женьшеню, який виявляє тонізуючий вплив, покращує
кровопостачання мозку, активізує кровотворення [1; 3; 6]. В нашому дослідженні женьшень
використовувався у вигляді препарату „Герімакс женьшень”. 1 таблетка якого містить
екстракт кореню женьшеню GGE - 200 мг.

Мета дослідження - вивчення ізольованого впливу препарату „Герімакс женьшень”
на стан системної гемодинаміки, а також метаболічні процеси та рівень спеціальної
працездатності кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в баскетболі.

Методи та організація дослідження. Дослідження провадилось на базі Державного
науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту за допомогою методів тонометрії
та тетраполярної імпедансної реоплетизмографії. Програма – реоэнцефалографія; в межах
даної програми використовували фронтомастоїдальне (FM) та окципітомастоїдальне (OM)
відведення, що дозволяє реєструвати кровотік у басейні внутрішніх сонних та хребцевих
артерій (Reo-Com Medic XAI). З метою дослідження метаболічних процесів визначали рівень
гемоглобіну (г·л-1) та концентрації сечовини в крові (ммоль·л-1) за допомогою біохімічного
аналізатору LP-400 фірми "Dr. Lange" (Німеччина), з використанням стандартних реактивів
тієї ж фірми.

У дослідженні прийняли участь 13 кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в
баскетболі 1985-1975 рр. народження, з них 3 – кандидати в майстри спорту, 10 - майстри
спорту. До контрольної групи було віднесено 6 спортсменів, до експериментальної – 7
спортсменів.

Реєстрували та розраховували показники рівня артеріального тиску (систолічного,
АТс,  мм рт.ст.;  діастолічного,  АТд,  мм рт.ст.;  пульсового,  АТп.,  мм рт.ст.;  середнього,  АД
середн., мм рт.ст.) та частоту серцевих скорочень (ЧСС, уд/хв.). За програмою
реоенцефалографія реєструвались наступні показники: час швидкого наповнення судин
(ЧШНС, мс), час повільного наповнення судин (ЧПНС, мс) - ці показники характеризують
тонус артерій великого та середнього діаметру; тривалість анакроти (ТА, мс), тривалість
катакроти (ТК, мс), які характеризують рівень тонічної напруги мозкових судин;
дікротичний індекс (ДКІ, %), діастолічний індекс (ДСІ, %) – ці показники характеризують
тонус артеріол і венул; час запізнення хвилі відбиття (ЧЗХВ, мс), максимальна швидкість
кровонаповнення (МШК/Н, Ом/с), середня швидкість повільного кровонаповнення
(СШПК/Н, Ом/с) – ці показники характеризують тонус артерій різного діаметру; амплітуда
систолічної хвилі (АСХ, Ом), максимальна зміна діаметру артерії (МЗДА, мм2), пульсовий
об’єм крові (ПОК, мм3), хвилинний об’єм крові (ХОК, мм3 · хв-1), питоме кровонаповнення
(ПК/Н, %) – ці показники характеризують кровопостачання головного мозку. Вищенаведені
параметри реєструвались вранці в положенні сидячи після 10 хвилинного відпочинку.

Поряд з тим провадився аналіз техніко-тактичних дій спортсменів контрольної та
експериментальної груп під час виступів на змаганнях (жовтень – грудень 2004 року).

Результати досліджень та їх обговорення. Середні величини більшості вихідних
гемодинамічних параметрів кваліфікованих баскетболістів знаходились у межах вікової
норми для нетренованої здорової людини того ж віку і статі,  в той же час рівень
артеріального тиску систолічного (АТс – 140,0 та 133,0 мм рт. ст. ) а також пульсового (АТп
– 59,3 та 57,0 мм рт. ст.) перевищував нормативні величини. Детальний аналіз отриманих
даних виявив індивідуальні відмінності в характері адаптаційних перебудов діяльності
серцево-судинної системи у обстеженої групи спортсменів: у 2х спортсменів ЧСС у стані
спокою перевищувала 80 уд/хв., у дев’яти обстежених виявлені зміни тонусу мозкових
артерій великого і середнього діаметра, у п’ятьох - зміни тонічного напруження стінки
артеріол, у семи – підвищення тонусу венул, а у трьох – зменшення кровопостачання
головного мозку. Такими були вихідні дані про стан серцево-судинної системи у спортсменів
обох груп на початку експерименту.
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Аналіз даних, отриманих через 4 тижні від початку прийому препарату „Герімакс
женьшень”, свідчить про позитивну динаміку стану системної та регіонарної (мозкової)
гемодинаміки у спортсменів експериментальної групи, а саме виявлено нормалізацію рівню
АТс,  АТд та АТп в той же час у спортсменів контрольної групи рівень АТс та АТд
залишався підвищеним, близьким до вихідних величин. Дещо зменшилася ЧСС у
спортсменів експериментальної групи, яка становила 58,2 ± 1,1 проти 63,8 ± 2,7 уд.хв-1 у
контрольної групи. Виявлена також відчутна позитивна динаміка величин параметрів, які
характеризують мозковий кровотік: зменшились величини ЧПН, мс, ТА, мс та ТК, мс, що
свідчить про нормалізацію тонусу артерій великого та середнього діаметру басейну
внутрішніх сонних, а також хребцевих артерій у баскетболістів експериментальної групи.
Слід зазначити, що на кінець курсу прийому препарату „Герімакс женьшень” чітко
простежувалось покращання кровопостачання задніх відділів головного мозку,  у спорсменів
екстремальної групи, в той час як у спортсменів контрольної групи, навпаки, спостерігалось
погіршення кровопостачання даної судинної ділянки мозку (особливо лівої півкулі) (табл. 1).

Таблиця 1
Кровопостачання задніх відділів головного мозку (в басейні хребцевих артерій) у

кваліфікованих баскетболістів контрольної та експериментальної груп до (1) та по
завершенню експерименту (2)
Контрольна (n=6) Експериментальна (n=7)Показники 1 2 1 2

d 6,0±1,0 7,6±1,8 7,3±1,1 7,4±1,1ПОК, мм3 s 8,0±0,8 4,8±1,3 6,1±0,9 7,0±1,2
d 400,0±33,6 483,2±23,8 438,1±29,3 433,3±28,9ХОК, мм3·хв-1 s 547,7±38,1 304,2±21,5 367,4±28,7 411,6±32,7

d – права -, s – ліва півкулі головного мозку.

Як видно з даних, наведених у таблиці 1, у спортсменів експериментальної групи
спостерігалось певне збільшення величин ПОК та ХОК, які характеризують кровопостачання
головного мозку, зменшення асиметрії парних гемодинамічних показників, тоді як у
спортсменів контрольної групи величини ПОК та ХОК на час повторного дослідження навіть
зменшились, а асиметрія парних гемодинамічних показників зросла.

Проводячи дослідження, метою яких було вивчення впливу препарату „Герімакс” –
адаптогену – на функціональний стан та фізичну працездатність баскетболістів, ми вважали
за доцільне використання таких біохімічних показників , як вміст гемоглобіну, концентрація
сечовини в крові спортсменів. Вивчення вмісту гемоглобіну в крові спортсмена дало
можливість характеризувати аеробні резерви організму, ефективність аеробних тренувальних
занять, а також стан здоров’я. Показник концентрації сечовини в крові в практиці спорту
використовується з метою оцінки сприйняття спортсменом тренувальних і змагальних
фізичних навантажень та процесів відновлення його організму. В процесі адаптації організму
людини до фізичних навантажень, за умов виникнення „перенавантаження” а також у
випадку розвитку патологічних станів, обмін речовин змінюється, що приводить до появи в
тканинах та рідинах окремих метаболітів, які віддзеркалюють функціональні зрушення і
можуть слугувати біохімічними маркерами подібних змін. Кров використовується як один із
найбільш важливих об’єктів біохімічних досліджень,  оскільки в ній відображаються всі
метаболічні зміни в тканинних рідинах організму людини. Вивчення змін складу крові, або
лише рідкої її частини – плазми, дає можливість оцінювати гомеостатичний стан
внутрішнього середовища організму, а також його активної діяльності. Отже, аналізуючи
складові крові, можна охарактеризувати стан здоров’я людини, рівень його тренованості,
плин адаптаційних процесів і т. п.

Результати проведеного дослідження свідчать про позитивний вплив досліджуваного
адаптогену на окисно-відновні процеси в організмі спортсменів, а саме: зменшення
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концентрації сечовини крові спортсмена після інтенсивної тренувальної та змагальної
діяльності, тоді як у спортсменів контрольної групи прослідковувалася тенденція до
збільшення концентрації сечовини в крові (5,87±2,20 ммоль·л-1 та 6,73±0,85 ммоль·л-1). Цей
факт можна пояснити тим, що препарат „Герімакс женьшень”, будучи адаптогеном, проявляє
характерний ефект – неспецифічне підвищення функціональних та збільшення адаптивних
можливостей організму до впливу ускладнених умов функціонування, а саме дії
екстремальних факторів, в тому числі і фізичних навантажень. Основним шляхом реалізації
дії препарату є його тонізуючий вплив на центральну нервову систему і через неї на інші
системи, органи та тканини організму спортсмена, що дозволяє збільшити об’єм та
інтенсивність фізичних навантажень і разом з тим, підвищити спеціальну працездатність
спортсмена.

а

б
Рис 1. Динаміка ефективності техніко-тактичних дій баскетболістів БК «Будівельник»

контрольної (а) та експериментальної (б) груп протягом жовтня - грудня 2004 року
Х – середньо – групове значення
23.10.04. (Кривбасс), 5 – 24.11.04. (Київ),
2 – 30.10.04. (Львів), 6 – 27.11.04. (Київ),
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Слід відмітити, що на період експерименту у спортсменів обох груп, спостерігалось
зниження вмісту гемоглобіну крові, але у спортсменів експериментальної групи воно було
менш виражене в порівнянні спортсменами контрольної групи.

Для визначення рівня спеціальної працездатності баскетболістів було використано
показник ефективності технікотактичних дій гравця (ЕТТД) під час виступів на змаганнях,
який визначали впродовж всього періоду досліджень – з 23.10.04 р. до 11.12.04 р; За цей
період баскетбольний клуб „будівельник” провів 8 ігор.

Аналіз динаміки ефективності техніко-тактичних дій баскетболістів
експериментальної та контрольної групи (рис.1) свідчить про значну індивідуальну
варіабельність інтегрального показника ЕТТД, який віддзеркалює рівень спеціальної
працездатності гравця під час змагальної діяльності. Встановлено, що у баскетболістів
експериментальної групи цей показник, в цілому, був вищим відносно спортсменів
контрольної групи. Як видно із даних, наведених на рис. 1, у спортсменів контрольної групи
величини ЕТТД в більшості були нижчими за середньокомандний рівень (X = 24,6 %), в той
час як у спортсменів експериментальної групи вони в більшості випадків його
перевищували.

Висновок. Вживання адаптогену „Герімакс женьшень” спортсменами, що
спеціалізуються в спортивних іграх (баскетбол), під час змагального періоду
супроводжується покращенням функціонального стану системної та регіонарної (мозкової)
гемодинаміки, підвищенням тактивності до стресу та сприяє збереженню необхідного рівня
спеціальної працездатності,  та підвищенням його вихідного рівня.
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THE INFLUENCE OF THE ADAPTOGENES ON FUNCTIONAL STATE OF BODY AND
SPECIAL WORKABILITY IN ELITE BASKETBALL PLAYERS

1 State Scientific Research Institute of Physical Culture and Sports,
2 Basketball Club “Kyivsky budivelnik”,

3 National University of physical education and Sport, Kyiv, Ukraine
Summary. It was investigated the influence of using adaptogene – Gerimax Ginseng – on

the functional state of systemic and regional (brain) blood circulation in elite basketball players. It
was shown, that using adaptogene “Gerimax Ginseng” by the athletes, specialized in sport games
(basketball), during competitive period influenced positive the functional state of systemic and
regional (brain) hemodynamic, tolerance to the stress as also necessary level of special workability
to preservation, or even to its elevation.
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ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Dudkiewicz Krystyna

NADWAGA I OTYŁOŚĆ U DZIECI PRZEDSZKOLNYCH JAKO ZJAWISKO
SPOŁECZNE NIEKORZYSTNE DLA ZDROWIA

Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytet Łódzki

Wprowadzenie
W dzisiejszych czasach nadwaga i otyłość, to zjawisko powszechnie występujące w krajach

wysoko i jak i nisko uprzemysłowionych. Otyłość urosła do rangi poważnego problemu
społecznego i zdrowotnego. W 1997 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że
zjawisko  otyłości  przybrało  charakter  epidemii.  Statystyki  są alarmujące  i  pokazują,  że  od
kilkudziesięciu lat liczba osób otyłych ciągle rośnie. Wysoce niepokojący jest fakt, że zwiększa się
nie tylko odsetek otyłych dorosłych, ale również otyłych dzieci.

Tabela 1
Rozwój otyłości w różnych krajach-porównanie (1)

Kraj Wiek Czas badań % otyłych
chłopców

Wzrost
otyłości %

% otyłych
dziewczynek

Wzrost
otyłości w

%

Francja 9-10 1980
1996

3,6
10,7 197 6,4

14,8 131

USA 6-11 1974
1991

18,2
22,3 22 13,9

22,7 14

Japonia 6-14 1979
1988

6,4
9,8 53 7,7

8,8 14

Wielka
Brytania 5-11 1972

1981
9,5
12,2 28 8,2

12,2 48

Niemcy 7-13
1975
1985
1995

5,3
6,1
8,2

55
4,7
5,3
9,9

110

Finlandia 9-18 1980 3,6

Dania 7-13 1940
1980

1,0
4,5

Brak danych

Wyniki badań zamieszczone w tabeli 1 wskazują na stałą tendencje wzrostową nadwagi i
otyłości wśród dzieci. Zdecydowanie w największym stopniu problem ten dotyczy Stanów
Zjednoczonych, gdzie otyłość stwierdzono u około 22% dzieci 6-11 letnich.

Wyniki badań potwierdzają, że również w Polsce nadwaga i otyłość stanowią poważny
problem epistemologiczny. Otyłość traktowana jest jako najczęstsze zaburzenie w rozwoju dzieci i
młodzieży. Badania wykazują, że między 9 a 15 rokiem życia otyłość pojawia się u około 9%
dziewcząt i 5% chłopców. Inne wyniki wskazują, że częstość występowania otyłości u dzieci i
młodzieży w Polsce waha się od 2,5% do12% populacji, zależnie od płci, wieku, kryterium
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nadwagi. Nadmierną masę ciała(nadwagę i otyłość włącznie) stwierdza się więc u co czternastego
dziecka w pierwszej dekadzie życia i u co dziesiątego w drugiej dekadzie życia.(2)

Od 10% do 25% osób dorosłych zamieszkujących Europę uznaje się za ludzi otyłych,
podczas gdy w Stanach Zjednoczonych próg otyłości przekroczył już 33%. W krajach Europy
Wschodniej (szczególnie w Rosji) od 40 do 50% kobiet, w zależności od regionów uważa się już za
ofiary  otyłości.  Problem  ten  pojawił się nawet  w  krajach,  w  których  dokonują się przemiany
gospodarcze, to jest w Indiach, gdzie 20% mieszkańców to ludzie otyli.(3)

Jak podaje Tatoń, większość przeglądów epistemologicznych wskazuje, że około 50%
społeczeństwa z kręgu cywilizacji zachodniej wykazuje nadwagę lub otyłość. Sumując ten
wskaźnik z liczbą osób z normalnym BMI dzięki temu, że aktywnie stosuje przeciwdziałanie
otyłości, wynoszą około 25%, uzyskuje się ogólny wskaźnik częstości występowania problemów
wynikających z otyłości i predyspozycji do tego stanu na poziomie 75% całej populacji (4).

Tabela 2
Rozwój otyłości w XX wieku (5)

Kraj 1910 1935 1960 1997 Wzrost
USA 3% 8% 16% % 1000%

Francja 2% 4% 6,5% 8,5 325%
Niemcy 3% 5% 10% 22 633%

W.Brytania 2% 4% 7% 16 700%
Hiszpania 2% 3% 5% 9 300%

W Polsce jak wynika z badań Szponara i wsp. nadwaga występuje u około 44% mężczyzn i
30% kobiet. Wśród osób dorosłych odnotowano istotny wzrost częstości występowania nadwagi
wraz z wiekiem. U kobiet w wieku 20-29 lat nadwagę stwierdzono u 12,9%, a w wieku powyżej 60
lat odsetek ten zwiększył się do 47,4%. W przypadku otyłości obserwowano blisko kilkukrotny
wzrost częstości występowania tej nieprawidłowości w omawianych grupach wiekowych (od 2,4%
do 21%). U mężczyzn sytuacja przedstawia się podobnie. Odsetek osób, u których występuje
nadwaga, wynosił w wieku 20-29 lat 26,2%, a w wieku powyżej 60 lat 62,9%. Otyłość natomiast
stwierdzono odpowiednio u 3,2% i 11,4%.(6)

Badania Pol-MONICA wykazały, że w populacji warszawskiej, wśród osób w wieku 35-64
lata nadwaga występowała u 45% mężczyzn i 35% kobiet, natomiast otyłość stwierdzono u 22%
mężczyzn i 29% kobiet.(7).

Tabela 3
Główne przyczyny zgonów u kobiet i mężczyzn z otyłością (8)

Nadumieralność w stosunku do wielkości
wskaźnika umieralności typowej dla ogólnej

populacji przyjętej za 100%Przyczyny zgonów

kobiety mężczyźni
Choroby serca 177 149
Cukrzyca 372 383
Marskość wątroby 177 249
Zapalenie wyrostka robaczkowego 195 223
Kamica pęcherzyka żółciowego 284 206
Rak 110 97
Białaczka i ziarnica 110 100
Zapalenie płuc 129 102
Wypadki 135 111
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Wyniki badań różnych grup reprezentatywnych dla populacji polskiej, pozwalają stwierdzić,
że skala problemu nadwagi i otyłości (niezależnie od różnic procentowych) wśród dzieci,
młodzieży i osób dorosłych jest znacząca.

Otyłość dzieci  wydaje się pozornie w niewielkim stopniu zagrażać zdrowiu i  życiu,  trzeba
jednak na nią patrzeć w perspektywie lat przyszłych. Należy zdać sobie sprawę z tego ,że około
40% dzieci otyłych przed 6 rokiem życia i dwie trzecie otyłych nastolatków powiększy grono osób
otyłych. Nie leczona, długo trwająca otyłość jest przyczyną wieku groźnych chorób.

Liczne badania potwierdziły istnienie związku między otyłością w dzieciństwie a rozwojem
różnych schorzeń w wieku dorosłym:

-Steinberger i wsp. potwierdzili, że otyłość dziecięca koreluje z rozwojem otyłości u
dorosłych i że ryzyko chorób serca jest związane z otyłością dziecięcą,

-Srinivasan i wsp. wykazali, że otyłość u młodzieży sprzyja otyłości w wieku dorosłym
(>50%) oraz zwiększonej zachorowalności i umieralności z powodu chorób serca, cukrzycy i
niektórych nowotworów. Tylko u osobników z nadwagą wykazano zaburzenia cholesterolu,
insulinemii, ciśnienia krwi. Fakty te przemawiają za potrzebą prewencji we wczesnym okresie życia.

-Must i wsp. stwierdzili również, że nadwaga w wieku młodzieńczym (13-18 r.ż) jest
niekorzystnym prognostycznym wskaźnikiem powyżej 55 roku życia. Obserwowano w tej grupie
1,8  razy  większą śmiertelność wśród  mężczyzn,  w  tym  4,1  razy  większą z  powodu  chorób  serca
(miażdżycy).(9)

Materiał i metoda
Celem przeprowadzonych badań była ocena częstości występowania nadwagi i otyłości u

dzieci sześcioletnich.
Problematykę podjętych badań zawarłam w pytaniach:

1. Jaki jest poziom rozwoju fizycznego dzieci 6 letnich w zakresie masy i wysokości
ciała?

2. Jaka jest skala nadwagi i otyłości u dziewczynek i chłopców?
3. Jak rodzice dzieci oceniają ich stan zdrowia, poziom rozwoju fizycznego i

sprawności motorycznej ?
Badaniami przeprowadzono w 2004 roku na terenie jednego z miast Polski środkowej o

liczbie 50 tys. mieszkańców i objęto nimi 320 dzieci z przedszkoli.
Na terenie przedszkoli zostały przeprowadzane badania antropometryczne w zakresie dwóch

podstawowych cech,  tj.  masy  i  wysokości  ciała  przy  zachowaniu  podstawowych zasad  dla  tego  typu
prób ( czas, warunki higieniczne, dokładność pomiarów).Dla oceny rozwoju fizycznego w zakresie
wysokości i masy ciała uzyskane wartości zostały naniesione na siatki centylowe wysokości i masy
ciała dla płci dziecka(aktualne dla danego regionu). W celu ustalenia częstości występowania nadwagi i
otyłości u badanych dzieci obliczono wskaźnik BMI (masa rzeczywista ciała w kg/wzrost w m2.).

Kolejnym etapem badań było skierowanie ankiety do rodziców dzieci u których zastała stwierdzona
nadwaga lub otyłość. Następnym etapem była analiza jakościowa i ilościowa zebranych wyników.

Wyniki badań
W zakresie oceny rozwoju fizycznego zbadano dwie podstawowe cechy tj. masę i wysokość

ciała, które są istotnymi wskaźnikami stanu zdrowia.
Tabela 4

Diagnoza masy i wysokości ciała dzieci 6 letnich

Płeć/liczba
Masa ciała
min-max

kg/centyle

-
X

Wysokość ciała
min-max

cm/centyle

-
X

DZ -176 18,0 –39,6
10 -97 23,3 110,0-130,1

10¯-130.0¯ 120,2

CH -154 16,5 –42,0
3¯-97 24,1 108,5 -133,0

3¯-97 121,4
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Analiza danych zawartych w tabeli wskazuje na zróżnicowanie masy i wysokości ciała
dzieci w zależności od płci.

Po określeniu pozycji badanych cech na siatkach centylowych wysokości i masy ciała,
stwierdzono zróżnicowania od poniżej 3 do powyżej 97 centyla w zakresie dwóch badanych cech
zarówno u dziewczynek jak i u chłopców.

Tabela 5
Diagnoza rozwoju fizycznego dzieci 6 letnich

Masa ciała Wysokość ciała
Płeć/Liczba Powyżej

normy Norma Poniżej
normy

Powyżej
normy Norma Poniżej

normy
DZ -176 47 120 9 24 135 7
CH -154 43 99 12 26 115 13

Z danych zaprezentowanych w tabeli wynika, że przeważająca liczba dziewcząt i chłopców
6 letnich pod względem zarówno masy i wysokości ciała znajduje się w granicach normy
rozwojowej. Niepokojącym jest fakt, że szacunkowo duża liczba dziewczynek i chłopców 6 letnich
, znajduje się powyżej normy masy ciała , należnej dla tej grupy wiekowej. Natomiast poniżej
normy rozwojowej zarówno dla masy jak i wysokości ciała znajduje się niewielka liczba (9 i 7)
dziewczynek i (12 i 13) chłopców.

Nadwaga i otyłość u badanych dzieci 6 letnich została zdiagnozowana na podstawie
wskaźnika BMI z uwzględnieniem wieku i podziału na płeć. Wskaźnik ten charakteryzuje się
wysoką korelacją wysoką korelacją z masą ciała i otłuszczeniem przy stosunkowo małej zależności
od wysokości ciała.

Tabela 6
Skala występowania nadwagi i otyłości u dzieci 6 letnich

Nadwaga OtyłośćPleć/Liczba
Liczba dzieci % Liczba dzieci %

DZ -176 34 19,3 13 7,4
CH -154 37 24,4 6 3,9

Nadwagę stwierdzono u 34 a otyłość u 13 dziewczynek, 37 i 6 chłopców., co stanowi 28,1%
ogólnej liczby badanych dzieci.

Dalsza analiza wyników badań ankietowych prezentuje opinie rodziców dzieci u których
stwierdzono występowanie nadwagi i otyłości.

Tabela 7
Ocena stanu zdrowia, poziomu rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej dzieci 6 letnich z

nadwagą i otyłością w opiniach rodziców
Stan zdrowia Rozwój fizyczny Sprawność motoryczna

Skala ocen Liczba
odpowiedz % Liczba

odpowiedzi % Liczba
odpowiedzi %

Bardzo dobry
Dobry
Przeciętny
Niski
Wymagający
konsultacji z
lekarzem

28
50
3
5
4

31,1
55,5
3,3
5,5
4,4

54
23
8
1
4

60
25,5
8,8
1,1
4,4

39
28
15
6
2

43,3
31,1
17,4
6,6
2,2
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Rodzice dzieci z nadwagą i otyłością oceniają zarówno stan zdrowia , rozwój fizyczny jak i
sprawność motoryczną swoich dzieci w sposób zróżnicowany. W ocenie stanu zdrowia dzieci z nadwagą i
otyłością przeważają opinie ,że jest dobry i bardzo dobry, natomiast rozwój fizyczny dzieci rodzice
oceniają jako bardzo dobry i dobry. Sprawność motoryczną dzieci otrzymała oceny bardzo dobre, dobre i
przeciętne. Jak na rozmiar i skalę problemu jakim jest nadwaga i otyłość u dzieci 6 letnich, rodzice bardzo
wysoko ocenili wskaźniki , które warunkują zdrowie ich dzieci. A zatem można wnioskować, że
zdecydowana większość rodziców nie uznaje za konieczne patrzenie na problem nadwagi i otyłości jako
zjawisko szkodliwe dla zdrowia. Przeważały opinie ,że jest to stan przejściowy i tylko 12 rodziców na 90,
uznało konieczność podejmowania wczesnych działań zapobiegających nadwadze i otyłości.

Wnioski
Współczesne społeczeństwo narażone jest na występowanie wielu chorób, tzw.

cywilizacyjnych, do których zaliczamy nadwagę i otyłość. Liczne badania prowadzone na ten temat
wykazują, że problem ten dotyczy wciąż zwiększającej się liczby ludzi, którzy narażeni są na
poważne problemy zdrowotne, psychiczne i społeczne. Należy podkreślić, że problemy te w coraz
większym zakresem obejmują nie tylko ludzi dorosłych, ale również dzieci i młodzież. Prezentowane
wyniki są wycinkiem szerszych badań nad problematyką nadwagi i otyłości małych dzieci.

Odpowiadając na postawione pytania badawcze można stwierdzić:
1. U 20 % populacji badanych dziewczynek i chłopców 6 letnich występuje nadwaga i otyłość co

jest zjawiskiem niepokojącym,
2. Poziom rozwoju fizycznego dziewczynek i chłopców 6 letnich jest zróżnicowany i wskazuje na

istnienie dużej liczby dzieci z masą i wysokością ciała powyżej normy rozwojowej
3. Ponieważ badania były robione na stosunkowo nielicznej grupie dzieci 6 letnich (320) , nie

można stwierdzić, że przyrosty masy i wysokości ciała są spowodowane akceleracją rozwoju,
4. Wobec licznej grupy 19% i 7,4% dziewczynek z nadwagą i otyłością oraz 24,4% i 3,9%

chłopców, można stwierdzić, że jest to powód do podjęcia skutecznej interwencji,
5. Niepokojący jest fakt, że rodzice dzieci z nadwagą i otyłością, dobrze i bardzo dobrze ocenili

ich stan zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej,
6. Zaledwie 12 z 90 rodziców widzi skutki przyszłych następstw występującej u dzieci nadwagi i otyłości.
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Анотація. У статті розглядаються питання надмірної ваги та ожиріння у дітей
дошкільного віку,  яка у Польщі в наш час має складну суспільну проблему.  Результати
дослідження, які отримані після обстеження 320 дітей 6-річного віку доводять, що 20% з них
мають надмірну масу тіла.

Annotation. Overweight and corpulence of pre-school children as a social phenomenon,
unprofitable for health. The research embraced 320 children from kindergartens in some cities of 50
thousand population in central Poland. It has been found tha overweight and corpulence hurt about
20%  of  6  year  old  children.  Alarming  is  that  only  12  parents  of  children,  who  were  overweight(
from 90), perceive possible future results in numerous health problems.
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ СФЕРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА

ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Вільчковський Е., Вільчковська А., Пасічник В.

САМООЦІНКА ВЧИТЕЛЯМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СВОЄЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ

Свентокризька академія,  Польща

Актуальність. Підготовка та професійне удосконалення вчителя школи посідає
головне місце у кожної сучасної системі освіти. Ця проблема має тісний зв’язок з суспільним
та економічним розвитком кожної країни.

Ефективність підготовки вчителя фізичного виховання та результативність його
педагогічної діяльності активно вивчають як українські, так і зарубіжні вчені (Я.Бельський,
О.Куц, Б.Шиян, А.Цьось, З.Яворський та ін.).

Вимоги реформування освіти, які у значній мірі стосуються удосконалення існуючої
системи підготовки педагогічних кадрів для всіх типів шкіл, визначають необхідність
розробки нових концептуальних підходів до змісту та форм навчально-виховного процесу
студентів факультетів фізичного виховання вищих навчальних закладів та академій фізичної
культури Польщі. Це можна зробити тільки аналізуючи результативність педагогічної праці
вчителів шкіл, узагальнюючи позитивні та негативні сторони їх діяльності, для того, щоб
вносити певні корективи в організацію та зміст їхньої професійної підготовки.

Не дивлячись на те, що переважна більшість вчителів фізичного виховання, які
працюють у польських школах мають вищу освіти і є магістрами, якість їх професійної
підготовки має значні відміни. Частина з них за останні 6 – 8 років не закінчила вищих
фізкультурних навчальних закладів, а отримала право викладати предмет “Фізичне
виховання” у школі після закінчення по дипломних курсів ( їх тривалість 1-1,5 року ). Ці
вчителі вже мають ступень магістра. Однак, навчались вони на інших факультетах
(філологічному, хімічному, історичному, біологічному та ін.) університетів або педагогічних
академій.

Аналіз педагогічної діяльності цих вчителів показує, що більшість з них мають
недостатню фізичну підготовленість. Тому, що практичні заняття з тих спортивних
дисциплін, які включено до шкільних програм з фізичного виховання ( легка атлетика,
гімнастика, акробатика, спортивні ігри, плавання та ін.) на по дипломних курсах проводяться
у значно меншому обсязі і до того ж, вимоги до заліків з цих дисциплін нижче, ніж у вищих
фізкультурних закладах. Так саме обмежена кількість годин, визначених на профілюючи
дисципліни: теорію і методику фізичного виховання, методику рекреації, спортивну
психологію, методики навчання спортивних дисциплін та ін. Якщо науковою інформацією,
яка пов’язана із спеціальними предметами, можна опанувати за відносно короткий час за
власним бажанням, то формування вмінь і навичок в складних за координацією фізичних
вправах не можливе за той час, що відведений на практичні заняття навчальним планом
курсів після дипломної підготовки вчителя. Все це, безумовно, негативно відбивається на
якості реалізації освітніх та оздоровчих завдань з фізичного виховання школярів.
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Мета дослідження. Визначити думку вчителів фізичного виховання, які працюють в
школі, щодо спеціальної підготовки у вищому навчальному закладі та системи
удосконалення їх педагогічної майстерності після його закінчення.

Методи дослідження: аналіз педагогічної та спеціальної літератури, спостереження,
анкетування, інтерв’ю.

Розробка державної концепції, щодо підготовки вчителя для загальноосвітніх шкіл і
зокрема, спеціаліста фізичного виховання, почалась у 20-х роках минулого століття. Коли
Польща отримала незалежність (1918 рік), повстала гостра необхідність у підготовці
національних кадрів для загальноосвітніх шкіл. В основу вимог до особистості вчителя в той
час було покладено: професіоналізм, любов та повага до дітей, вміння спілкуватись з
батьками та ін.[5].

У 30-х роках були зроблені спроби науково обґрунтувати обсяг базових
(обов’язкових) вимог, щодо професійних знань, умінь та навичок вчителя, необхідних для
успішної праці у школі.  Це мало свій вираз у базовому навчальному плані для факультетів
фізичного виховання, які були створені при Познанському, Краківському університетах та
Варшавський АФВ. До другій світової війни існувала думка, що вчитель, який закінчив
вищий навчальний заклад, має достатній багаж наукових знань, вмінь та навичок, що
дозволяє йому тривалий час успішно працювати у школі, удосконалювати свою майстерність
у відповідності із збільшенням особистого педагогічного досвіду.

Тільки після другої світової війни була прийнята нова концепція,  в основу якої була
покладена ідея, що вчитель не може бути педагогом-ремісником, який після закінчення
навчального закладу отримав знання на весь період його активної праці в школі. Підготовка
вчителя повинна обов’язково відповідати сучасним вимогам суспільства до освіти у
загальноосвітньої школі.

У 50-х роках почала існувати думка, що вчитель фізичного виховання, навіть той,
який має вищу освіту, повинен удосконалювати свою педагогічну майстерність самостійно, в
основному, за рахунок ознайомлення з новими публікаціями з методики фізичного
виховання школярів, статтями з журналів, брати активну участь у науково-практичних
конференціях та семінарах.

У наступних,  60-х роках,  в публікаціях,  виступах та дискусіях на наукових
конференціях спеціалісти фізичного виховання висували думку, що нова система підготовки
вчителя фізичного виховання повинна бути більш гнучкою. Вищі педагогічні заклади
отримали право вносити деякі корективи у навчальні плани, щодо кількості годин на
навчальні дисципліни та внесення у разі необхідності нові предмети. У науково-педагогічної
пресі підкреслювалось, що удосконалення своїх професійних якостей необхідно для кожного
педагога не залежно від стажу його праці в школі. Тому що навіть вищий навчальний заклад
не може дати своїм випускникам професійні знання на тривалий період у зв’язку з
інтенсивним розвитком педагогічної науки, збільшенням теоретичної та методичної
інформації з питань фізичного виховання дітей та молоді.

Починаючи з 70-х років більшість факультетів фізичного виховання вищих
навчальних закладів почала проводити підготовку вчителя з двох предметів: фізичне
виховання і біологія або початкове навчання та ін. 52% всіх годин у навчальному плані було
призначено на спеціальні предмети у підготовці вчителя фізичного виховання (анатомія,
фізіологія, теорія і методика фізичного виховання, методики різних видів спорту та ін.). На
психолого-педагогічні предмети ( загальна та вікова психологія, педагогіка, теорія та
методика виховної роботи в школі та ін.) відводилось 17%. На предмети політично-
філологічні ( філософія, політекономія, іноземна мова ) планувалось 10%. На педагогічні
практики студентів, літні та зимові спортивні табори призначалось 21%.

Однак концепція підготовки вчителя фізичного виховання з додатковим предметом
була сприйнята педагогічною громадськістю не однозначно. Її перевага була в тому, що
вчитель мав можливість працювати з меншою кількістю класів, він частіше зустрічався із
своїми учнями й тому мав більшу можливість впливати на їх виховання. Якщо за станом
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здоров’я або похилим віком йому було важко викладати навчальну дисципліну “Фізичне
виховання”, він починав викладати тільки другий предмет.

Певна частина викладачів вищих навчальних закладів та вчених вважали, що
підготовка вчителя з двох предметів має також негативну сторону в тому, що у навчальному
плані обмежуються години на спеціальні дисципліни (лекції, а особливо практичні заняття),
що відбивається на теоретичної і практичної підготовці спеціаліста фізичного виховання [2].

Слід вважати, що для багатьох шкіл, особливо сільських, підготовка вчителя до
викладання двох предметів була позитивною тому,  що такій педагог мав можливість
отримати нормальне навантаження (повну ставку). Досвід західноєвропейських країн, де
така практика застосована вже давно, підтверджував її позитивні наслідки.

В період реформування освіти у Польщі (1999 р.) вимоги до педагогічної діяльності
вчителя фізичного виховання значно підвищились. Як висловлюються авторитетні польські
вчені (Я.Бельський, Р.Похоцинський, З.Яворський та ін.) спеціаліст фізичного виховання,
поряд з професійними якостями, повинен бути творчою людиною, вільним у своїй
педагогічної діяльності, демократичним, відкритим для учнів та їх батьків.

Сучасному вчителю не може вистачити тих знань, умінь та навичок, які він отримав у
вищому навчальному закладі, щоб добре вчити і виховувати дітей та молодь. У цьому плані
можна згадати К.Д.Ушинського який писав, вчитель який не працює над собою, схожий на
телеграфного стовпа, що стоїть на місці, а іншим вказує дорогу. Вчитель повинен постійно
розвивати свою особистість та підвищувати педагогічну майстерність. Яка передбачає його
високу загальну культуру, гуманістичну спрямованість у роботі з учнями та їх батьками,
глибокі професійні знання, вміння і навички у реалізації завдань фізичного виховання
школярів, творчість у педагогічної діяльності, технологічну компетентність ( О.Куц, Б.Шиян
та ін.).

Вчитель удосконалює свою професійну майстерність не тільки в школі чи на курсах
підвищення кваліфікації, а також систематично працюючи над педагогічною літературою,
вивчаючи досвід своїх колег та вчителів-новаторів, аналізуючи і оцінюючи свою педагогічну
діяльність. Від застосування різноманітних форм удосконалення педагогічної майстерності
залежить професійний розвиток вчителя, в якому Я.Бельський виділяє чотири етапи:

1.Етап методичних зразків. Цей етап починається, в основному, на початку
педагогічної діяльності вчителя, коли він очікує готових зразків праці більш досвідчених
педагогів, використовує рекомендовані органами освіти програми, конспекти уроків з
фізичної культури та інші методичні матеріали.

2. Етап критичного підходу до педагогічної діяльності (рефлексії). Він наступає після
подолання попереднього етапу. У вчителя з’являється початок критичного аналізу своєї
власної професійної діяльності, тих методів, які ним застосовуються. Він починає поступово
фіксувати свої помилки у навчально-виховному процесі з фізичного виховання школярів,
більш впевнено виконує свої педагогічні обов’язки.

3. Етап самооцінки. У вчителя поглиблюється самоаналіз і вміння самоконтролю,
об’єктивної оцінки своєї педагогічної праці. Все це допомагає йому виправляти помилки у
навчанні учнів та їх вихованні під час уроків та у позакласних заняттях з фізичного
виховання та спорту.

4. Етап новаторства (творчості). У вчителя з’являється початок новаторських підходів
до своєї діяльності.  Він виробляє власну позицію в оцінюванні праці своїх колег,  а також
методичних рекомендацій різних авторів, має свою концепцію в реалізації завдань фізичного
виховання учнів, а пізніше починає цікавитись науковими дослідженнями, які дозволяють
більш глибоко вивчити цікаві для нього питання з фізичної культури та спорту.

Головне, що виникає з вище розглянутих етапів професійного розвитку вчителя
фізичного виховання те, що Я.Бельським визначено головні механізми самопізнання та
самоконтролю, як провідні чинники, що стимулюють подальше удосконалення майстерності
педагога.
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Нова реформа освіти у Польщі стала стимулом для подальшого професійного
розвитку вчителя. Міністерство освіти затвердило так звану Карту вчителя, в якій визначено
чотири ступеня його кваліфікації: вчитель- стажер, контрактовий, призначений (м’янований)
та дипломований.

1.Вчитель – стажер. Цю ступінь отримує випускник навчального закладу, який не має
педагогічного стажу. У перший рік його праці адміністрація школи призначає йому
наставника з досвідчених педагогів, який допомагає такому вчителю швидше адаптуватись
до його педагогічної діяльності у школі. Після закінчення навчального року кваліфікаційна
комісія школи аналізує роботу цього вчителя, проводить з ним співбесіду і приймає
рекомендацію для дирекції школи, щодо подальшої його праці за контрактом.

2. Вчитель контрактовий, повинен показати свої вміння у проведенні уроків
фізкультури і реалізації вимог програми з фізичного виховання у тих класах, де він працює.
Мати знання з питань дидактики та методики виховання учнів засобами фізичної культури.
Вміти аналізувати уроки своїх колег, об’єктивно оцінювати проведення своїх навчальних та
позакласних занять з фізкультури та спорту. Знати організаційні основи функціонування
школи, в якій він працює. Для отримання цієї кваліфікації вчитель проводить відкриті уроки,
на яких крім колег присутні також представники адміністрації школи. Оцінка цих уроків
повинна бути доброю. Для того, щоб претендувати на наступну ступінь кваліфікації, вчитель
контрактовий повинен скласти екзамен перед комісією відділу освіти.

3. Вчитель призначений (м’янований) повинен посідати вміння удосконалення
особистої педагогічної діяльності, об’єктивного оцінювання своєї праці і внесення
необхідної корекції з метою усунення її недоліків. Брати активну участь в реалізації
навчальних та виховних завдань, які поставлено перед школою, де він працює. Вміти
використовувати у своїй праці інформаційні і комп’ютерні технології. Мати знайомість з
сучасними проблемами педагогіки, психології та методики фізичного виховання школярів.
Знати вимоги, що стосуються системи шкільної освіти (накази Міністерства освіти,
регіональних органів), функціонування школи, а також вміння реалізувати їх у своєї
діяльності. Для отримання наступного ступеня кваліфікації він складає певну документацію,
яку оцінює комісія воєводського відділу освіти.

4. Вчитель дипломований повинен мати вміння самостійно складати і реалізувати
програми удосконалення своєї праці та підвищення ефективності виховного процесу в школі.
Вміння застосовувати інформаційні та комп’ютерні технології. Ділитись своїм досвідом з
іншими вчителями, особливо з тими, хто має малий педагогічний стаж, проводити відкриті
уроки для своїх колег. Розробляти авторські програми для тих класів, де він працює. Брати
участь у регіональній кваліфікаційній комісії, знати іноземну мову, виконувати обов’язки
методиста–консультанта для вчителів свого регіону (міста) . Ця кваліфікація присуджується
комісією Міністерства освіти Польщі.

З метою оцінки поглядів вчителів на їх підготовку у вищому навчальному закладі та
удосконалення професійної майстерності після його закінчення нами було проведено
анкетування 70 вчителів фізичного виховання, які мали вищу освіти і стаж праці в школі від
5 до 25 років.

На питання, який зміст професійної підготовки вчителя фізичного виховання повинен
бути 68% респондентів відповіли, що навчання з теорії та методики фізичного виховання, а
також педагогіка та психологія повинні спиратись на конкретний практичний матеріал, на
зразки праці кращих вчителів. Під час лекцій та практичних занять із спеціальних дисциплін
студенти повинні отримувати зразки планів-конспектів уроків, планування праці вчителя,
рекомендації щодо розв’язання виховних ситуацій з учнями та ін.

На питання – відкритість навчання на різні погляди і концепції педагогів і спеціалістів
фізичного виховання 80% респондентів вказали, що у процесі навчання студентів з
профілюючих предметів повинні розглядатись різні наукові погляди (концепції) не тільки
вітчизняних, а й зарубіжних науковців.
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На питання, які повинні бути стосунки між викладачами та студентами, 60%
респондентів відповіли, що навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі
повинен бути зорієнтований на демократичні стосунки між педагогом та студентами, який
передбачає обговорення проблем теорії і методики фізичного виховання дітей та молоді,
дискусії, а також міні конференції у процесі семінарських занять. Інша група вчителів 40%
вважає, що повідомлення знань під час навчальних занять повинно, в основному, відбуватись
в одному напрямку від викладача до студентів.

На питання, які повинні бути перспективи у покращенні професійної майстерності
вчителів, частина педагогів 30% відповіла, що вчителя слід так підготувати, щоб він до кінця
своєї активної професійної діяльності працював без потрібності в удосконаленні. Інші, 70%
вважають, що тільки основні знання і вміння повинен надати студентам вищий навчальний
заклад. Однак у них необхідно сформувати стійку мотивацію до постійного поглиблення
своїх знань, удосконалення педагогічних умінь та навичок в процесі педагогічної праці.

На питання, якій зміст підвищення кваліфікації повинен бути у вчителів під час
курсів,  40%  респондентів вважали,  що такі курси належить проводити у межах тижня й,  в
основному, на них потрібно формувати у слухачів практичні вміння. 60% респондентів
вважають, що підвищення кваліфікації вчителів повинне відбуватись довше (два-три тижні),
а також у формі по дипломних курсів (до одного року).  На цих курсах належить давати
слухачам більш широкий обсяг знань з педагогіки, психології та спеціальних дисциплін
(теорія і методика фізичного виховання, рухова рекреація; методика навчання тих фізичних
вправ, які входять до навчальних програм з фізичного виховання школярів).

На питання, чи потрібно студентам розповідати про досвід вчителів-новаторів, 90%
респондентів вважає, що під час лекцій та практичних занять у вищому навчальному закладі
та на курсах підвищення кваліфікації вчителів належить більше розповідати про інновації у
фізичному вихованні дітей та молоді. Також під час курсів підвищення кваліфікації
належить давати слухачам презентувати свої педагогічні досягнення і обговорювати їх з
колегами.

На питання, які інформаційні технології повинні бути застосовані у навчально-
виховному процесі підготовки спеціаліста з фізичного виховання, 80% респондентів
вважають, що у підготовці вчителів та їх удосконаленні належить застосовувати у більшості
занять комп’ютери,  Інтернет,  а також інші технічні засоби (кінопроектори,  магнітофони та
ін.). Інші 20% респондентів вважає, що на навчальних заняттях повинен бути лише мінімум
технічних засобів. Тому, що під час занять ( особливо лекцій) вони тільки відволікають увагу
від викладача.

На питання, чи належить навчати студентів та вчителів (на курсах) написанню
авторських програм з предмета  “Фізичне виховання” 90% респондентів вважає, що вчитель
повинен сам розробляти авторські програми для своїх класів і працювати за тими
програмами (згідно нової реформи освіти). Тому потрібно вчити студентів, а на курсах
підвищення кваліфікації – вчителів писати ці програми. Інші 10% респондентів мали думку
про те, що вчитель повинен отримувати програму з фізичного виховання від Міністерства
освіти, яку належить йому реалізувати. Тому не доцільно вчити студентів та вчителів як
розробляти авторські програми.

Узагальнення проведених досліджень з вчителями фізичного виховання дозволили
сформулювати наступні висновки:

® Вчителі вважають, що під час читання лекцій з педагогіки, психології, теорії та
методики фізичного виховання належить більше звертати уваги на реалізацію
теоретичних постулатів в практичній діяльності педагога. Розглядати та
обговорювати різні погляди та концепції вчених та спеціалістів фізичного
виховання, відходити від рецептурних рекомендацій студентам.

® Демократичні стосунки між викладачами та студентами значно допомагають у
засвоєнні теоретико-методичного та практичного матеріалу. Бажано частіше
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пропонувати дискусії на практичних заняттях та проводити їх у форму міні
конференцій, коли студенти виступають із своїми доповідями.

® Після закінчення вищого навчального закладу потрібно систематично підвищувати
свою кваліфікацію на спеціально організованих курсах. Їх тривалість повинна бути
в межах двох-трьох тижнів.  Під час таких курсів належить давати більше
прикладів з педагогічної діяльності вчителів-новаторів, презентувати свої
професійні досягнення (проведення відкритих уроків, виступи з доповідями з
досвіду роботи).

® У підготовці вчителів та їх удосконаленні бажано широко застосовувати технічні
засоби (комп’ютери, кінофільми, магнітофонні записи та ін.) і вчити їх
використовувати у педагогічної діяльності вчителів фізичного виховання.

® Переважна більшість вчителів вважає, що у навчальних закладах та на курсах
підвищення кваліфікації належить вчити розробляти авторські програми для своїх
класів. Це дає можливість більш чітко враховувати стан здоров’я та фізичну
підготовленість, інтереси учнів, матеріальну базу школи, кліматичні умови даного
регіону та ін.

Підсумовуючи відповіді вчителів можна вважати, що більшість з них знаходиться на
позитивних позиціях і має думку про те, що польська система шкільної освіти повинна бути
у постійному розвитку. Тому система підготовка та удосконалення вчителів фізичного
виховання повинна так само модернізуватись та удосконалюватись, враховуючи вимоги, що
ставить суспільство Польщі перед освітою та вчителями шкіл на сучасному етапі.
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АДАПТАЦІЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДИХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ З УРАХУВАННЯМ СТАНУ ЇХНЬОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди, м. Переяслав-Хмельницький

Постановка проблеми. Подальша інтенсифікація навчального процесу в сучасній
школі призводять до збільшення в учнів психічних навантажень й фізичних зусиль. З огляду
на це, важлива роль у навчально-виховному процесі сучасної школи відведена діяльності
вчителя фізичної культури. Результати наукових досліджень Я.Бєльського [1], М.Данилка
[2], О.Ємця [3], Н.Зубанової [4] й аналіз практики роботи шкіл свідчать, що частина фахівців
фізичної культури недостатньо підготовлена до професійної діяльності.
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На думку науковців [1; 5; 6] молоді вчителів фізичної культури погано орієнтуються
під час відбору навчального матеріалу, не вміють визначити об’єм фізичних вправ та
спрямованість в залежності від проходження навчальної програми, не враховують
можливості учнів, їх фізичну підготовленість, часто захоплюються або процесом навчання
учнів, або тренуванням. Тому проблеми фахової підготовки вчителів фізичної культури
активно досліджуються науковцями.

Предметом наукових досліджень стали питання професійної готовності майбутніх
учителів фізичної культури; створення моделі підготовки фахівців із фізичної культури;
підготовка майбутніх фахівців до розв’язання педагогічних ситуацій; професійно-
педагогічна підготовка спортивних педагогів; профорієнтаційна робота; працевлаштування
випускників; післядипломна освіта фахівців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати дослідження Б.Шияна [7]
вказують на те, що традиційні зміст, форми та методи теоретико-методичної підготовки не
відповідають вимогам сьогодення, не сприяють формуванню вчителя як активної
особистості, здатної творити й забезпечувати ефективне функціонування національної
системи фізичного виховання. Сучасний учитель фізичної культури зорієнтований на суворо
регламентовану репродуктивну діяльність. Це зумовлено практикою підготовки вчителів
фізичного виховання, яка існує  у вищих навчальних закладах, де студенти засвоюють
переважно розрізнені компоненти професійної діяльності, а не її цілісну структуру.

Більше того, самостійна професійна діяльність молодих учителів фізичної культури
вимагає включення його в нову систему відносин,  нових форм поведінки у зв’язку з
виконанням нової соціальної ролі.  Тому молоді вчителі,  в залежності від психологічних
особливостей та рівня професійної готовності, по різному адаптуються до професійної
діяльності.

У науковій літературі досліджувалися окремі аспекти адаптації молодих учителів до
професійної діяльності [2; 6]. У дослідженнях наголошувалось, що використання
проблемних методів навчання може забезпечити ефективну підготовку майбутніх фахівців
фізичної культури та швидку адаптацію до діяльності.

Мета дослідження – визначити шляхи підвищення адаптації до професійної
діяльності молодих учителів фізичної культури з урахуванням стану їхньої підготовленості.

Методи та організація дослідження. Для визначення стану готовності молодих
учителів фізичного культури до професійної діяльності проводилась експертна оцінка (за 5
бальною шкалою). Експертами виступали керівники шкіл. Всього у дослідженні взяли участь
56 респондентів стаж роботи яких в школі становить 1-3 роки.

Результати дослідження та їх обговорення. У процесі дослідження встановлено, що
загальна оцінка готовності вчителів фізичної культури до перспективного планування
складає 3,48 бали. Додамо, що експерти доволі високо оцінили вміння аналізувати наявні
умови роботи і вихідний рівень підготовленості учнів, вибирати необхідні форми
педагогічної діяльності, засоби і методи.

Взявши за основу наявні відомості, можна сказати, що вчителі фізичної культури
недостатньо усвідомлюють вимоги державної програми стосовно специфіки школи, а також
недоладно встановлюють взаємозв’язок між навчальними заняттями з фізичного виховання
та заняттями з інших дисциплін школи.

Недостатній рівень їх готовності вибору оптимального шляху досягнення мети
діяльності та передбаченні можливих труднощів учнів при складанні перспективного плану
свідчить про їх недоліки у методичній підготовці до планування навчально-виховного
процесу у вузі. Очевидно, у процесі навчання в інститутах і на факультетах фізичної
культури студенти мало практикувались у розробці даного типу планів і тому не зовсім чітко
засвоїли технологію їх складання.

Аналогічні недоліки відмічено експертами і в складанні молодими вчителями
фізичної культури плану-конспекту уроку, хоча загальна кількісна оцінка якості
оперативного планування складає 3,49  бали.  Так,  невисока якість виконання ними такої
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важливої професійної дії як “аналіз задіяності учнів і можливостей їх фізичного
вдосконалення у даний період навчального процесу” можна пояснити недостатнім
урахуванням специфічних особливостей самого перебігу навчальних занять з фізичного
виховання в умовах вузу. Цим же фактом можна пояснити й те, що вчителі фізичного
виховання не завжди правильно визначають дозування навчально-тренувального
навантаження, що особливо часто виявляється при плануванні ними навчальної роботи у
підготовчому і спеціальному відділеннях.

Зрозуміло, що вміння визначити композиційну побудову уроку, встановити
взаємозв’язок між його окремими частинами і передбачити можливі утруднення учнів
приходять уже з практикою виконання цього виду діяльності. Досвідчений фахівець завжди
досконало спланує перебіг навчального заняття, виділить місце можливих утруднень учнів,
завчасно передбачить свої дії для їх усунення. Все це говорить про те, що існуюча
професійна підготовка студентів в галузі конструювання та проектування навчальної роботи
у школі потребує певного удосконалення. І перш за все необхідно звернути увагу на ті дії, які
в даний час виконуються ними на недостатньо високому рівні.

Що стосується самооцінки вчителів у плануванні своєї навчальної роботи, то у
більшості випадків вона виявилась статистично вищою від оцінки експертів. Лише в тих
діях, які отримали достатньо високу експертну оцінку, різниця ця статистично незначна.

Загальна оцінка якості виконання вчителями організації складалась із суми оцінок їх
підготовленості до організації цілісного навчально-виховного процесу й організації кожного
уроку. Так, оцінюючи їх уміння виконувати професійні дії, що необхідні для організації
навчально-виховного процесу, виявлено декілька вагомих недоліків, які підкреслюють
прогалини у підготовці фахівців до цієї роботи в умовах школи. При цьому низькими
виявилися такі ознаки як “комплектування навчальних груп класу”, “встановлення контактів
з керівництвом школи, профспілковою організацією учнів”, “вживання заходів до
дотримання учнями режиму дня”. На досить низькому рівні діяльності знаходиться їх уміння
укладати договір на оренду”.  Все це призвело до того,  що загальний підсумковий ваговий
коефіцієнт готовності вчителів до цієї роботи складає 3,27 бали. При цьому важливо
відмітити, що вчителі, зазнаючи труднощів при організації цілісного навчально-виховного
процесу у школі, дали порівняно невисоку оцінку своєї підготовленості за декількома
ознаками.

Аналізуючи причини низької якості виконання даного виду роботи, слід відмітити, що
це перш за все пов’язано із низьким рівнем розвитку у них комунікативних умінь. Адже
комунікативні уміння і навики необхідні фахівцеві даного профілю роботи не лише при
встановленні контакту із керівництвом школи і самими учнями, але й при комплектуванні
спеціальних медичних груп, укладанні договорів на оренду та вирішенні інших завдань.

Крім того, невміння молодих учителів фізичної культури укладати договір на оренду
пов’язане з відсутністю у них практичних навиків в оформленні необхідної для цього
документації, наприклад, кошторису витрат. Низький рівень діяльності у виборі
фізкультурно-спортивного активу із складу учнів і вживанні заходів щодо дотримання
учнями режиму дня, очевидно, викликаний недостатнім розумінням важливого значення цих
професійних дій в умовах школи.

Що ж стосується оцінки якості виконання вчителями організації кожного навчального
заняття, то картина тут зовсім інша. Так, експерти доволі високо оцінили їх уміння
вишикувати клас, простежити відвідування заняття, перевірити підготовленість до нього
учнів, встановити необхідне обладнання та спортивний інвентар, організувати безпеку учнів
при виконанні вправ.  Не випадково і готовність фахівців до організації уроку фізичного
виховання була оцінена доволі високо і складає величину 3,69 бали. Цей показник міг би
бути ще вищим, якби молоді вчителі більше уваги приділяли таким важливим у ході уроку
моментам, як “повідомлення учням мети і завдань навчального заняття” та “підведення
підсумків заняття”.
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У результаті можна відмітити, що загальний показник рівня готовності молодих
учителів до організації навчального процесу знаходиться на належному рівні. Однак відомо,
що він отриманий, в основному, за рахунок їх кращих умінь організувати урок фізичної
культури. Це свідчить, що на практичних заняттях із спеціалізації на факультетах фізичної
культури доцільно приділяти більшу увагу формуванню у майбутніх фахівців
організаторських умінь та навичок.

Кількісна оцінка якості підготовленості вчителів до оперативного управління
складалася із оцінок їх умінь здійснювати безпосередню педагогічну дію і поточний
контроль на навчальних заняттях.

Що стосується безпосередньої педагогічної дії, то слід відмітити, що експерти
достатньо високо оцінили здібність молодих учителів фізичної культури здійснювати показ
вправ, надати допомогу учням при їх навчанні, поставити перед ними питання чи задачу.
Однак, не дивлячись на це, загальний показник якості виконання ними цього важливого виду
роботи невисокий.

Аналізуючи причини такого явища, слід сказати, що низько оцінено такі словесні
способи передачі необхідної інформації учням, як “пояснення навчального матеріалу”. Ще
нижчою виявилася їх готовність до читання лекції.  Крім того,  невисоким виявилося уміння
використовувати у процесі навчання і виховання метод демонстрації.

Наведені матеріали засвідчують існуючі недоліки у професійній підготовці фахівців
до виконання цієї діяльності, значимість якої у педагогічній діяльності вчителя фізичного
виховання досить велика. За нашими судженнями, для формування у молодих учителів
фізичної культури умінь чітко і зрозуміло висловлювати свої думки, вміло демонструвати
таблиці, схеми, кінограми та інші аудіовізуальні засоби необхідно у навчально-виховному
процесі вищого закладу освіти більше уваги приділяти спеціальним методичним заняттям із
професійно-педагогічної майстерності, використовуючи при цьому проблемні ситуації,
ділові ігри та інші сучасні методи навчання.

Аналізуючи думку експертів про рівень професійної готовності вчителів до поточного
контролю на уроках, слід додати, що якість виконання ними таких важливих ознак, як
спостереження за діями учнів, слухання-осмислення їх відповідей, перевірка відповідності
характеру зворотної реакції організму на навантаження виявилася абсолютно достатньою.
Однак, загальний (сумарний) показник якості їх готовності до цього виду роботи, як і
безпосередній педагогічний вплив, виявився досить низьким – 3,4 бали.

Таким чином, рівень готовності молодих учителів фізичної культури до виконання
основних видів професійної діяльності невисокий і обумовлюється характером навчального
процесу у вищих закладах освіти.

Результати дослідження свідчать, що для поліпшення адаптації учителів фізичної
культури до професійної діяльності необхідно дотримуватися таких чинників:

- Відвідувати і аналізувати уроки фізичної культури, які проводять досвідчені вчителі.
- Постійно підвищувати свою професійну та загальну ерудицію.
- Щоденно аналізувати свою педагогічну діяльність.
- Проводити науково-дослідну роботу.
Висновки.
Результати дослідження свідчать, що найкраще молоді вчителі фізичної культури

володіють навичками організації уроку, перспективного і оперативного планування, гірше -
організації навчально-виховного процесу. Для поліпшення адаптації учителів фізичної
культури до професійної діяльності необхідно відвідувати і аналізувати уроки фізичної
культури;  підвищувати свою професійну та загальну ерудицію;  щоденно аналізувати свою
педагогічну діяльність; проводити науково-дослідну роботу.

Література
1. Бєльський Я. Теоретичні і методичні основи підвищення праці вчителів фізичного

виховання: Автореф. дис… докт. пед. наук: 13.00.04 / Ін-т педагогіки і психології
професійної освіти АПН України. – К., 2000. – 46 с.



СУЧАСНІ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ   2005,  № 1

195

2. Данилко М.Т. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх учителів
фізичної культури: Автореф. дис… канд. наук фіз. вихов. і спорту: 24.00.02 / Волинський
держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – 19 с.

3. Ємець О. Метод ситуації в підготовці вчителя фізичної культури // Фізичне виховання,
спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. Зб. наук. пр. – Луцьк: Медіа, 1999. –
С.158-161.

4. Зубанова Н.Ю. Формування професійно-педагогічної спрямованості особистості
майбутнього вчителя фізичної культури: Автореф. дис… канд. наук фіз. вихов. і спорту:
24.00.02 / Волинський держ. ун-т ім.Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 17 с.

5. Карпюк Р.П. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до розв’язання
педагогічних ситуацій: Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / Вінницький держ. пед.
ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2005. – 21 с.

6. Петунин О.В. Теоретические основы подготовки студентов к профессиональной
деятельности учителя физической культуры: Автореф. дис… докт. пед наук: 13.00.04 /
Санкт-Петербургская гос. а-ия физ. культуры им.П.Ф.Лесгафта. – Санкт-Петербург,
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Danylko Т., Movchan R.
ADAPTATION OF  PROFESSIONAL ACTIVITY YOUNG TEACHERS OF PHYSICAL

CULTURE WITH CONSIDERATION OF THEIR TRAINING LEVEL
Perejaslav-Hmelnytskyi state Grigorij Skovoroda pedagogical university

Annotation. Young teachers of physical culture possess the skills of the organization of the
lesson, perspective and operative planning better and the organization of educational and
training process-worse. To better the adaptation of physical culture teachers for professional
activity. It is necessary to attend and analyze lessons of physical culture; to increase the professional
and general erudition, to carry out the scientific and research work.

Данилко М., Толкач В.

CТРУКТУРА ДІЯЛЬНОСТІ ТРЕНЕРА
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди, м. Переяслав-Хмельницький

Постановка проблеми. Спорт є невід’ємним компонентом сучасного суспільства,
сферою активної діяльності багатьох людей. Відмінна особливість спорту – наявність
змагальної діяльності і спеціальної до неї підготовки, а основна мета занять – досягнення
максимального спортивного результату.

В процесі підготовки спортсменів важливе значення має тренер, який вирішує цілий
ряд важливих педагогічних завдань, пов’язаних не лише з підготовкою спортсмена до
змагань, але і з розвитком його як особистості. Ефективність роботи тренера залежить, з
одного боку від уміння “знайти” обдаровану дитину, а з другого - привити йому любов до
спорту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних джерел свідчить, що
діяльність тренера стала предметом досліджень порівняно недавно. В наукових працях [1; 2;
3; 4] проаналізовані окремі сторони роботи тренера. Водночас, до сьогоднішнього дня
діяльність тренера розкрита значно менше ніж проблеми теорії і методики спортивного
тренування.
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Мета дослідження полягає у визначенні структури діяльності тренера.
Методи дослідження. У роботі використовувалися такі методи дослідження:

теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, педагогічні спостереження.
Результати дослідження та їх обговорення. Діяльність тренера реалізується на

основі загальних організаційно-методичних принципів: демократичності; нормативності;
відповідальності; зацікавленості; економічності. Тренерська діяльність є також й видом
соціальної діяльності, спрямованої на гармонійний розвиток особистості дитини. Вирішити
ці завдання повноцінно лише на основі знань “технології” формування рухових навичків та
розвитку фізичних якостей неможливо. Тренер повинен знати соціальні і психологічні
фактори, які впливають на поведінку особистості, на формування поглядів, ставлення дітей
до суспільства, до праці.

Проведені дослідження [2] дозволили виділити ключові ланки структури педагогічної
праці тренера: підготовка до навчально-тренувальних занять, спортивних і організаційно-
виховних заходів; проведення навчально-тренувальних занять; проведення організаційно-
виховних і спортивних заходів; методичну роботу.

В структуру педагогічних здібностей тренера входять такі їх види:
- перцентивні здібності (спостереження тренера, аналіз дій вихованців);
- конструктивні здібності (передбачення результатів своєї праці, поведінки вихованців);
- дидактичні здібності (доступність подання потрібного матеріалу, стимулювання

самостійного мислення вихованців);
- експресивні здібності (культура мови, чітка побудова фраз);
- комунікативні здібності (навики уникати конфліктів як із спортсменами, так і з

колегами);
- організаторські здібності (організація умов навчанні, праці, відпочинку спортсменів);
- академічні здібності (здібності до дослідження);
- спеціальні здібності (здібність до роботи у обраному виді спорту).

Можна умовно виділити такі рівні діяльності тренера.
1.Рівень високих досягнень і високої спортивної майстерності (спортсмени майстри

спорту міжнародного класу і майстри спорту, члени збірної команди країни). Тренер
виступає в ролі наставника, який дає спортсмену поради для тренування і опікає його в
подальшому під час тренувальних зборів та змагань.

2.Рівень базової спортивної майстерності (спортсмени кандидати в майстри спорту і
першого розряду). Тренер виступає в ролі організатора підготовки спортсменів, вирішуючи
питання не лише їх тренування, але і побуту, роботи.

3.Рівень масового спорту (спортсмени другого і третього спортивного розряду).
Тренер виступає безпосередньо в ролі організатора тренувального процесу.

4.Рівень початкової підготовки (діти, які лише починають займатися спортом). Тренер
виступає в значній мірі як організатор, селекціонер, підбираючи в навчальні групи бажаючих
займатися, прищеплюючи їм любов до виконання фізичних вправ.

5.Тренер-адміністратор. Функція цього тренера – організаційне і адміністративне
управління на рівні збірних команд ДСО, відомств або спорткомітетів. Основні завдання, які
вирішує такий тренер – визначення багатолітньої стратегії підготовки спортсменів, відбір,
комплектування команд, організація і проведення тренувальних зборів, матеріально-технічне
забезпечення процесу підготовки, координація і контроль діяльності тренерів.

Науковці [3] класифікують тренерів за рівнем діяльності:
1.Репродуктивний (мінімальний). Тренер на власному прикладі показує як виконувати

систему вправ і комбінацій.
2.Адаптивний (низький). Тренер вміє не лише розказувати те, що знає і вміє сам, але і

застосовує свої знання та вміння відповідно до вікових і індивідуальних особливостей дітей.
3.Локально-моделюючий (середній). Тренер може не лише передати знання і вміння

дітям, відповідно до їх особливостей, але і моделювати систему знань, вмінь, навиків за
окремими темами, розділами.
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4.Системно-моделюючий (високий). Тренер здатен так моделювати систему
діяльності юних спортсменів, щоб формувати у них систему знань, вмінь і навичок в
обраному виді спорту.

Кожен новий рівень діяльності  включає попередній і характеризується якісними
змінами в структурі знань і вмінь тренера.

Потрібно відмітити, що тренерська діяльність не забезпечується лише технологією
тренувального процесу, а і включає в себе соціологічні, психологічні, організаційні та інші
аспекти.

В діяльності тренера поряд з конструктивними, організаційними, комунікативними,
безпосередньо гностичні вміння. Згідно спрямованості гностичних вмінь на об’єкти
діяльності виділяють такі групи: навички, пов’язані з особистісною діяльністю і діяльністю
колег; навички, пов’язані з навчанням особистості спортсмена; навички, пов’язані з
навчанням спортивного колективу, його суперників, їх спортивної діяльності.

Гностична діяльність тренера обумовлена такими основними вміннями:
1. Адекватно оцінювати стан вихованців.
2. Аналізувати спеціальну літературу і вибирати необхідне.
3. Знаходити причини неправильного виконання завдань і проблеми при виконанні

спортивних рухів.
4. Аналізувати свою діяльність, діяльність своїх вихованців і колег.
5. Аналізувати явища і знаходити в них головне.
Аналіз будь-якого виду творчої діяльності, в тому числі і педагогічної, показує, що

важливе значення для її результативності має конструктивний компонент. В зміст
конструктивного компонента діяльності тренера (досліджувались тренери вищої ліги з
волейболу жіночих команд) входять такі компоненти:

- прогнозування (висновок про попередні результати, техніки і тактики світового
спорту, даної команди або ж окремих спортсменів);

- проектування (визначення цілі своєї діяльності і її загального плану);
- планування (визначення об’єму і складу тренуючих заходів, характеру своїх дій і дій

спортсменів, розподіл їх дій і заходів за часом);
- композиція (побудова навчально-тренувального заняття);
- імпровізація (уточнення завдань на сонові термінової інформації, внесення змін у

хід процесу тренування).
Комунікативна діяльність, як і організаторська, є практичною діяльністю тренера і

залежить від гностичної. До складу основних комунікативних навичків входить:
- навички спілкування з людьми;
- навички передбачити виникнення конфліктів і попереджати їх;
- навички спілкування;
- навички розуміти психічний стан спортсменів;
- навички контролювати свою поведінку при спілкуванні з людьми.
Організаційний компонент включає в себе реалізацію своїх планів на практиці. В

роботі тренера важливе значення мають такі основні організаційні навички:
- організовувати тренувальні заняття, змагання, процес навчання;
- організувати особистісну діяльність;
- організувати спортивний колектив і керувати ним;
- створити хороший психологічний клімат;
- організувати взаємодію вихованців.
Творчо-дослідний компонент діяльності тренера передбачає роботу з навчальною

літературою, пошуку нових заходів і методів тренування і застосування їх в підготовці
спортсменів.

Пізнавальний компонент пов’язаний з навчанням систематизувати, узагальнювати,
вивчати особистісний підхід, отримувати нові знання із загальних науках в галузі культури,
інших галузях, пов’язаних зі спортом, навчанням.
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Руховий компонент –  це специфічний вид діяльності тренера,  який включає в себе:
навики спортивним майстерностям (показ техніки виконання); допомога, страхування, дій;
вміння знайти правильне своє місцезнаходження при вивченні спортивних вправ, дій.

Перераховані компоненти діяльності знаходяться у тісному взаємозв’язку один з
одним і постійно виявляються в процесі самостійної роботи тренера при наявності до цього
мотивації. Перевага того чи іншого компоненту буде знаходити своє відображення в
діяльності тренера і характеризувати його як “тренер-організатор”, “тренер-новатор”,
“тренер-знаток”, “тренер-конструктор”, “тренер-комунікатор”.

Специфіка виду спорту потребує різного значення прояву здібностей в структурі
діяльності спортивного тренера. Стиль є засобом ефективного пристосування людини до
об’єктивних потреб професії. Він визначається сукупністю загальних та індивідуальних
засобів роботи, які дозволяють фахівцю максимально використовувати свої якості та
компенсувати недоліки.

Висновки.
Структура діяльності тренера включає конструктивні, організаційні, комунікативні,

гностичні та організаційні вміння. Перераховані компоненти діяльності знаходяться у
тісному взаємозв’язку один з одним і постійно виявляються в процесі самостійної роботи
тренера.
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Danylko N.,  Folkach V.
COACH ACTIVITY STRUCTURE

Pereyaslav- Khmelnyts`kii Hrygorii Skovoroda
State Pedagogical University

Annotation. Coach Activity Structures contains constructive, organizational,
communicative and gnostic skills. Above- mentioned components are closely interconnected and
constantly displayed in the coach independent work process.

Поташнюк Р.З.

РОЗВИТОК ФАКУЛЬТЕТУ ЗДОРОВ'Я, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ МЕГУ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ'ЯНЧУКА ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ

КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ІДЕЙ ПРОФЕСОРА В.І. ЗАВАЦЬКОГО
Міжнародний економіко-гуманітарний університет

імені академіка Степана Дем'янчука, м. Рівне

Постановка проблеми. Значне зростання вимог до фахівців галузі "Фізичне
виховання і спорт", професійна діяльність яких повинна бути спрямована на підтримання і
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зміцнення здоров'я людини, обумовило появу нових напрямків багатоступеневої підготовки
кадрів, орієнтацію на це системи підвищення кваліфікації спеціалістів, необхідність
утворення відповідних інфраструктур та навчальних закладів.

Система кадрового забезпечення галузі, окрім вирішення завдань підготовки
кваліфікованих фахівців для роботи у різних її ланках, мусить вирішувати і завдання
підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів.

У процесі професійної підготовки майбутніх фахівців та наукових працівників
наступним поколінням слід знати про яскраві постаті організаторів,  вчених,  які зробили
суттєвий вплив у розвиток фундаментальних і прикладних проблем галузі "Фізичного
виховання і спорту".

Мета дослідження: узагальнити основні етапи життєвого шляху професора
В.І.Завацького - вченого, організатора галузі та навести матеріали про факультет здоров'я,
фізичної культури і спорту в контексті втілення в життя розроблених ним концептуальних
ідей.

Результати дослідження. Міжнародний університет "РЕГІ" імені академіка Степана
Дем'янчука - перший у Західному регіоні приватний навчальний заклад, акредитований до
2011 року за III освітньо-кваліфікаційним рівнем (спеціаліст). Рішенням Атестаційної колегії
Міністерства освіти і науки України університету надано право відкриття власної
аспірантури, а рішенням ДАК - магістратури. На основі вивчення потреб регіону у фахівцях
в університеті упродовж 2004 року відкрито 8 нових спеціальностей.

У 2002 році вуз перейменовано у Міжнародний університет "РЕГІ" імені академіка
Степана Дем'янчука, а у 2005 році - у Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем'янчука.

У 1998 році було створено факультет здоров'я, фізичної культури і спорту. Створення
факультету було обумовлено перш за все тим, що у Рівненській області відчувається дефіцит
фахівців фізичної культури і спорту. Крім того, жоден вищий навчальний заклад у
Рівненській області не готує фахівців фізичного виховання і спорту.  Рівненська область
найбільше постраждала від наслідків Чорнобильської катастрофи, стан здоров'я, фізичного
розвитку дітей і молоді вимагають впровадження нового змісту і нових підходів до
організації системи фізичного виховання, забезпечення оптимальних режимів рухової
активності різних груп населення в залежності від стану здоров'я, віку, інтересів, потреб, в т.
ч. професійної діяльності [1].

Організатором факультету здоров'я, фізичної культури і спорту став професор В.І.
Завацький.

Завацький В.І. (1946-2002 рр.) - доктор біологічних наук, професор, член-
кореспондент Української Академії наук національного прогресу, широко відомий вчений,
стратег, чудовий організатор в галузі "Фізичне виховання і спорт", його наукові досягнення,
організація вирішення професійної підготовки кадрів за спеціальністю "Фізичне виховання"
(ФВ) і "Фізична реабілітація" (ФР) становлять вагомий внесок у розвиток фундаментальних і
прикладних проблем галузі.

Віктор Іванович - це яскрава зірка, яка на жаль рано згасла, він 30 років (1968-1998
рр.) успішно працював у Волинському державному університеті імені Лесі Українки
завідувачем кафедри фізичного виховання, деканом факультету фізичної культури і спорту,
проректором з навчальної роботи, організував і відкрив Інститут здоров'я, фізичної культури
і спорту.

З 1998  р.  В.І.Завацький працював на Рівненщині.  В м.  Рівне створив факультет
здоров'я, фізичної культури і спорту, працював проректором з наукової роботи, з його
ініціативи відновлено спортивний комплекс, який носить тепер його ім'я.

В.І. Завацький був неординарною особистістю: за менталітетом — стратег
професійної підготовки вчителів фізичної культури, фахівців здоров'я, за системою
цінностей - вчений, інтелігент. Ми були свідками його яскравих полемічних виступів під
назвою "Чому занепала наша медицина?". Він завжди надавав перевагу профілактиці хвороб,
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а не їх лікуванню. Його кредо полягало в тому, що охорону здоров'я народу на належний
рівень можуть піднести лише професіонали, які, об'єднавшись за фахом, візьмуть на себе
відповідальність за рівень підготовки фахівців здоров'я та якість збереження,  відновлення і
зміцнення здоров'я засобами фізичної культури [2]. Тому особливої актуальності набуває
підготовка фахівців ФВ,  ФР,  адаптивної фізичної культури,  які в процесі навчання у вузі
сформувалися б як фахівці здоров'я.

В.І.Завацький розробив концепцію розвитку факультету. У змісті і формах роботи
пріоритетна роль відведена підготовці студентів до збереження, зміцнення та відновлення
здоров'я людини засобами фізичної культури і це визначило назву створеного ним
факультету - здоров'я, фізичної культури і спорту. У своїх наукових працях переконливо
доводив необхідність підготовки фахівців з фізичної реабілітації, що дозволить
конструктивно вирішувати немедикаментозними засобами проблеми збереження та
зміцнення здоров'я нації, забезпечити високу працездатність людини, її гармонійний
фізичний і розумовий розвиток, готовність до високоефективного навчання і служби у
збройних силах, творче довголіття, повноцінне дозвілля тощо [2].

Концептуальні ідеї, які розробляв професор В.І. Завацький, втілюють в життя його
колеги, учні, колектив факультету, вузу. Слід підкреслити, що адміністрація вузу, зокрема
засновник вузу академік С.Я.Дем'янчук, ректор, академік А.С.Дем'янчук - палкі прихильники
спорту, завжди підтримували ідеї В.І.Завацького, створювали доброзичливу атмосферу для їх
реалізації.

На факультеті підготовку фахівців здійснюють 5 кафедр: фізичної реабілітації
(завідувач - доктор медичних наук, професор Р.З. Поташнюк), педагогічних і біологічних
основ фізичного виховання і оздоровчої роботи (завідувач - кандидат біологічних наук,
професор В.П.Бенедь), оздоровчих спортивно-педагогічних дисциплін (завідувач - кандидат
з фізичного виховання і спорту, доцент Ж.Г.Сотник), адаптивної фізичної культури
(завідувач - кандидат педагогічних наук, доцент В.В.Ковальський), фізичного виховання
(завідувач - М.М.Кукалець) [4].

Сьогодні факультет очолює Л.А.Завацька - кандидат педагогічних наук, професор,
член-кореспондент Української Академії наук - активний продовжувач ідей професора
В.І.Завацького.

Реалізація концептуальних ідей професора В.І Завацького продовжується:
1) на основі аналізу навчальних планів ВНЗ України і країн зарубіжжя (Росія,

Польща), аналізу практичних проблем охорони здоров'я, фізичного розвитку та способу
життя дітей, підлітків, студентської молоді розроблено зміст навчального процесу. Студенти
вивчають не тільки фундаментальні наук але й спеціальні навчальні дисципліни (ФР в
педіатрії, ФР в неврології, ФР при захворюваннях окремих фізіологічних систем організму,
фізіотерапію, фітотерапію, ЛФК, масаж і ін.) [3];

2) не можна навчити фахівця тільки теоретично, потрібна база для формування
навичок відновлення здоров'я, тому укладено угоди про співпрацю з лікувальними
установами м. Рівне (обласна лікарня, центральна міська лікарня, реабілітаційні центри,
Інваспорт, спецшколи, спецдитсадки). Виробнича практика проводиться на базі лікувальних
установ. На факультеті працюють лікарі-клініцисти, більшість з яких мають вищу і першу
кваліфікаційні категорії;

3) В.І.Завацький приділяв увагу фахівцям, які б забезпечили формування творчого
майбутнього фахівця через організацію наукового спрямування студентів. Починаючи з
першого-другого курсу студент може вибирати спрямування, яке пов'язане з його
інтересами,  видом спорту.  Різні аспекти обраної наукової проблеми студент розробляє в
курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських роботах. Лише через наукову діяльність
можна сформувати творчий потенціал фахівця, сформувати вміння аналізувати, навчити
відновлювати здоров'я.  На факультеті працює 27  кандидатів наук,  доцентів,  докторів наук,
професорів;
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4) активно проводиться позанавчальна робота. Для багатьох випускників факультету
це пов'язано зі спортом високих досягнень. Розроблена система індивідуального навчання
для спортсменів, надання консультацій, співпраця з тренерами. Значна частина студентів
залучена до волонтерської роботи. Через "Інваспорт" студенти працюють в цьому напрямку,
надають соціально-педагогічну і реабілітаційну допомогу дітям-інвалідам;

5) В.І.Завацький виношував ідею про відкриття нових спеціальностей, зокрема:
спортивна медицина, олімпійський професійний спорт. Аналіз стану справ свідчить, що
потрібно працювати в цьому напрямку;

6) колектив факультету плідно працює над розробкою і виданням наукової продукції:
викладачі підготували ряд монографій, навчальних посібників, методичних розробок
навчальних курсів. Систематично видаються три фахові видання, де мають можливість
друкувати свої наукові праці як досвідчені викладачі, так і аспіранти, пошукувачі, молоді
спеціалісти, студенти;

7) В.І.Завацький започаткував роботу спеціалізованої ради по захисту дисертацій
спочатку в м. Луцьку, потім в м. Рівне. Діяльність спеціалізованої ради за спеціальністю фізична
культура і фізичне виховання різних груп населення базувалася на факультеті ЗФКіС;

8) кадрове забезпечення установ освіти фахівцями фізичного виховання має бути
кращим. В Рівненській області 50% вчителів фізичної культури і переважна більшість
тренерів не мають вищої спеціальної освіти,  тому потреба в підготовці фахівців велика.  У
2003 н.р. відкрито відділення післядипломної освіти для спеціалістів фізичного виховання і
фізичної реабілітації, перший випуск яких відбувся в 2005 році. У 2004 році відкрито
магістратуру з фізичної реабілітації. У 2000-2001 н. р. здійснено перший випуск 70
бакалаврів (28 денної та 42 заочної форми навчання). У 2002-2003 н.р. здійснено перший
випуск 52 спеціалістів фізичної реабілітації (24 денної та 28 заочної форми навчання).
Перший випуск магістрів фізичної реабілітації відбувся у 2005 році;

9) проводиться співпраця з вузами України і зарубіжжя. Запрошуються викладачі з
вузів для читання лекцій,  наукового керівництва роботою молодих науковців,  студентів.
Проводяться студентські наукові олімпіади;

10) працюють творчі колективи, проводяться спортивні змагання, студентські
фестивалі, вечори художньої самодіяльності.

Висновки. Професор В.І. Завацький зробив суттєвий внесок у розвиток
фундаментальних і прикладних проблем галузі "Фізичного виховання і спорту", його
життєвий шлях, наукові праці будуть прикладом для професійної підготовки фахівців галузі,
його концептуальні ідеї втілюються в життя і сприяють розвитку організованого ним
факультету здоров'я, фізичної культури і спорту.
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Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, м. Чернігів

Постановка проблеми. Сучасне життя та вимоги школи потребують значного
покращення компетентності спеціалістів з фізичного виховання, їх високого рівня
педагогічного професіоналізму, соціальної відповідальності за результати своєї праці. Значно
підвищується роль педагога у формуванні здорового способу життя школярів, у створенні
сприятливих умов для формування культури здоров’я особистості та розвитку фізичних,
морально-вольових та загальнолюдських якостей молоді, що є водночас і джерелами
відродження і збагачення духовного потенціалу суспільства [4; 5].

У значній мірі відношення учнів до фізичної культури обумовлюється відношенням їх
до вчителя фізичної культури. Сучасні школярі, раніше дорослішають і фізично, раніше і
гостріше відчуваючи необхідність в соціальному призванні і соціальному утвердженні своєї
особистості [1].

Відомо, що ефективність фізичного виховання учнівської молоді та рівень її фізичної
культури, а в майбутньому і рівень працездатності безпосередньо залежать від вчителя
фізичної культури – від рівня його фізичної, професійно-педагогічної та психолого-
педагогічної підготовленості, його особистого приклада здорового способу життя, від
позитивного відношення школярів до уроків фізичної культури, від стану спортивного
обладнання та інвентарю тощо [7; 8].

Проблема рухової активності та формування особистого здорового способу життя
школярів вимагає, безпосередньо, постійної підвищеної уваги педагогів-науковців до рухової
активності та підтримання високого рівня розвитку фізичної підготовленості у вчителів
фізичної культури.

На жаль, у сучасній науково-педагогічній літературі недостатньо висвітлюється
питання впливу особистої рухової активності вчителя фізичної культури на формування
культури фізичних рухів та здорового способу життя учнівської молоді в системі шкільної
освіти.

Аналіз літературних джерел. Молодій українській державі потрібні активні, енергійні,
діяльні педагоги-творці, котрі, у першу чергу, відчувають відповідальність за своє особисте
здоров’я та активно впроваджують засади здорового способу життя.

Здоровий спосіб життя – це діяльність, активність людей, спрямована на створення
умов для збереження та зміцнення особистого здоров’я. Зміна способу життя людини, її
оздоровлення, боротьба зі шкідливими звичками та факторами ризику для здоров’я,
подолання інших несприятливих сторін способу життя, виховання психологічної установки
на збереження, примноження, зміцнення свого здоров’я та здоров’я оточуючих й у
відповідності з нею розвиток таких форм поведінки, які здійснюють сприятливий вплив на
здоров’я [3; 9].

Автентичне визначення здоров’я, наведене Е.Голдсмітом: “Здоров’я – такий стан
організму,  який дає можливість зберігати здоров’я”,  підкреслює роль свідомості людини в
забезпеченні умов, спрямованих на зміцнення здоров’я [2]. Таке визначення в повній мірі
стосується педагогічної діяльності вчителя фізичної культури.

Саме тому створення дієвої системи позитивного впливу на школярів у формуванні
здорового способу життя є одним з найважливіших завдань педагогічного процесу в
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загальноосвітньому навчальному закладі [6]. А однією з основопокладаючих ознак
функціонування системи за визначенням П.К.Анохіна є перехід взаємодії елементів системи
у взаємоспівдію на отримання заздалегідь запрограмованого результату.

Мета роботи: Дослідити стан рухової активності вчителів фізичної культури та її
вплив на формування рухової активності школяра та його потреби у фізичних вправах.

Результати дослідження. Як ніколи, у сучасних умовах життя суспільства, особливо
важливою постає проблема рухової активності та здорового способу життя педагога й,
зокрема, вчителя фізичної культури. Саме його творча особистість та особистий приклад
здорового способу життя мають стати тим позитивним зразком для молоді,  який вона буде
наслідувати, та на який буде рівнятись у своєму майбутньому дорослому житті.

Враховуючи вищезгадане нами було проведене дослідження з метою визначення
рівня рухової активності вчителів фізичної культури. Усього було опитано 100 фахівців з
фізичного виховання які працюють у загальноосвітніх школах м. Чернігова. Перш за все, ми
хотіли визначити систематичність рухової активності вчителів на основі виконання ними
ранкової гімнастики або самостійних занять з фізичної культури.

За результатами проведеного дослідження стало можливим визначити, яке місце
зазначена діяльність займає у складі рухової активності. Педагогам було запропоновано
наступну градацію виконання ранкової гімнастики або самостійних занять з фізичної
культури: а) постійно (5-6  р.  на тиждень),  б) епізодично (3-4  р.  на тиж.),  в) рідко (1-2р. на
тиж.),г) не виконую (1-2р. на місяць).

Результати дослідження показують, що 25% вчителів фізичної культури надають
великого значення виконанню ранкової гімнастики – вони виконують її постійно. Такий
показник рухової активності, безумовно, має високий позитивний вплив на формування
фізкультурного світогляду школярів. Половина опитаних педагогів – 49% епізодично
приділяють увагу самостійним заняттям фізичними вправами. Рідко вдаються до
самостійних фізичних занять - 18 % фахівців, безперечно, знижуючи особисту рухову
активність і тим самим зменшують позитивний вплив на учнів. І як не прикро 8% вчителів
фізичної культури не приділяють достатньої уваги цьому виду рухової активності.

Наші спостереження показують, що успішність включення школярів у формування
здорового способу життя багато в чому визначається тим,  наскільки вони володіють
необхідними для здійснення цієї діяльності знаннями та уміннями. Особливого значення
набуває також особисте розуміння та зацікавлення учнів у збереженні та зміцненні
особистого здоров’я. І, нарешті, найвагомішу роль у цьому процесі виконує особистий
приклад вчителя фізичної культури.

Рухова активність вчителя фізичної культури не тільки стимулює захисні сили
організму та забезпечує підвищення потенціалу особистого здоров’я, а й створює
безперечний позитивний вплив на школярів у процесі формування в учнів потреби до
збереження та зміцнення особистого здоров’я. Оскільки саме приклад особистого здоров’я
педагога спонукає молоду людину наслідувати свого наставника, формувати всі ті позитивні
якості,  які стануть в нагоді у майбутньому дорослому житті.  І навпаки,  низький рівень
рухової активності вчителя фізичної культури, безперечно, детермінує негативне ставлення
школярів як до уроків фізичної культури, так і до особистого здорового способу життя.

Якісним показником ефективного впливу особистої рухової активності вчителя
фізичної культури на формування здорового способу життя школярів є залучення учнівської
молоді до участі у спортивних змаганнях. Аналіз проведеного дослідження дозволяє
визначити, що існує певна залежність між руховою активністю вчителя та участю школярів у
спортивних змаганнях.

Аналіз результатів проведеного дослідження показує, що часто приймають участь у
змаганнях учні у 34% вчителів. 57% вчителів зазначили, що їхні вихованці приймають участь
у змаганнях епізодично. І нарешті, 9% вчителів відповіли, що діти підпорядкованих їм класів
не приймають участі у спортивних змаганнях.
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Отримані результати свідчать, що вчителі фізичної культури недостатньо ефективно
використовують можливості фізичної культури і спорту у розвитку потреби здорового
способу життя в учнів. Порівняння аналізу рівня рухової активності вчителів фізичної
культури з аналізом показників участі учнів у спортивних змаганнях дозволяє зазначити, що
високий рівень рухової активності вчителя позитивно впливає на свідомість школярів і є
певною детермінантою участі учнівської молоді у спортивних змаганнях. З іншого боку,
низький рівень особистої рухової активності вчителя детермінує створення в учнів
негативного відношення як до фізичних вправ, так і до особистого фізичного
самовдосконалення, що в свою чергу викликає зниження їхньої рухової активності.

Однією з найважливіших умов функціонування системи формування рухової
активності та здорового способу життя на досить тривалих відрізках часу є раціональна
побудова педагогічного впливу особистої рухової активності вчителів фізичної культури
спрямованого на формування потреби у школярів до високого рівня особистої рухової
активності, збереження та зміцнення особистого здоров’я. Необхідність раціональної
побудови педагогічного впливу пов’язана перш за все з тим, що за тиждень, місяць, а іноді й
за цілий рік, практично неможливо сформувати в учнівської молоді потребу у здоровому
способі життя. Це довготривалий, багаторічний процес спрямований на формування рухових
умінь та навичок, на розвиток потреби у систематичному удосконаленню фізичних та
психічних якостей, на свідоме збереження та зміцнення особистого здоров’я.

Саме тому особиста рухова активність вчителя фізичної культури стає однією з
головних умов формування в учнівської молоді позитивного відношення до фізкультурно-
спортивної активності, та, безумовно, закладення основ здорового способу життя майбутніх
громадян суспільства.

Подальші дослідження необхідно спрямовувати на розробку ефективних заходів та
методик, спрямованих на свідоме формування у школярів потреби до високої особистої
рухової активності та здорового способу життя.

Висновки:
1. Отриманий фактичний матеріал беззаперечно свідчить про недостатнє використання

вчителями фізичної культури ранкової гімнастики та самостійних занять для підвищення
рівня особистої рухової активності.

2. Високий рівень рухової активності педагога безумовно детермінує створення
позитивного ставлення учнівської молоді до фізичної культури та високої рухової
активності особистості.

3. Одним зі шляхів залучення учнівської молоді до фізичного виховання та формування
здорового способу життя є особистий приклад ставлення фахівця з фізичного виховання
до систематичного фізичного самовдосконалення.
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