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ЯКІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

 
УДК 378.14 

 
І. В. Леонтьєва, О. В. Леонтьєв 

 
КОНТРОЛЬ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНО-
НАУКОВОГО ІНСТИТУТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

І СПОРТА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТУРИЗМ  
ТА РУХЛИВІ ІГРИ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ» 

 
Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та 

спорту передбачає здійснення дослідження у двох площинах, одна з 
яких визначається специфікою професійної підготовки, інша – 
різноманітністю навчальних дисциплін, створення умов для 
гармонійного розвитку особистості і надання можливостей до 
професійного самовизначення та професійної самореалізації упродовж 
життя [2, с. 55]. 

Якість підготовки майбутніх спеціалістів в галузі фізичного 
виховання і спорту може бути забезпечена не тільки суттєвим 
удосконаленням методів навчання, але і надійним зворотнім зв’язком, 
що реалізується через наукову, навчальну, творчу та практичну 
діяльність студентів. Контроль якості результатів навчання – одна з 
важливих проблем підготовки кадрів. Звернемо увагу на те, що 
контроль та оцінювання повинні виконувати найважливіші 
контролюючу, мотивуючу та виховну функції. В оцінці знань та вмінь 
студентів повинен відображатися спосіб визначення праці кожного 
студента при вивченні певної дисципліни. 

За О. Отравенко інструментом впливу на студента, а значить, і на 
якість його знань впливає особистість творчого викладача, розвиток 
творчого потенціалу та професійних умінь і навичок, упровадження і 
поширення нових ідей та методів навчання [2, с. 60]. Навчально-
виховний процес є головною процедурою закладу вищої освіти як 
багаторівневої педагогічної системи, тому й контроль за якістю 
навчання теж має бути багаторівневим [2, с. 59].  

Слід підкреслити, що за вимогами кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу у вищих навчальних закладах 
основною формою контролю знань та вмінь студентів є складання ними 
всіх модулів, запланованих з даної дисципліни [1]. Обрана система 
контролю повинна забезпечувати об’єктивний контроль знань студентів 
з кожного модуля, що вивчається, і забирати невелику кількість часу 
аудиторних занять [3; 4]. 

Підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів 
фізичної культури розглядали у своїх працях дослідники: О. Ажиппо, 
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Е. Вільчковський, М. Герцик, О. Вацеба, О. Демінський, Ю. Лянной, 
О. Отравенко, О. Тимошенко та ін.  

Мета даної роботи полягає у вдосконаленні педагогічного 
контролю на основі запровадження багатобальної системи оцінювання 
знань та вмінь студентів в умовах кредитно-модульної системи 
навчання. 

Завдання, які вирішувалися в процесі дослідження: 
1. Дослідити стан проблеми контролю та оцінювання знань та 

вмінь студентів ВНЗ. 
2. Визначити та обґрунтувати методику оцінювання студентів 

навчально-наукового інституту фізичного виховання з дисципліни 
«Туризм та рухливі ігри з методикою викладання». 

Для вирішення поставлених завдань ми використали такі методи: 
аналіз літературних джерел та педагогічне спостереження. 

Якість навчання та управління навчальним процесом можливе на 
підставі даних контролю. Завдання контролю зводяться до того, щоб: 

1) виявити обсяг, глибину і якість сприйняття (засвоєння) 
матеріалу, що вивчається;  

2) визначити недоліки у знаннях і намітити шляхи їх усунення;  
3) виявити ступінь відповідальності студентів і ставлення їх до 

роботи, встановивши причини, які перешкоджають їх роботі; 
4) виявити рівень опанування навиків самостійної роботи і 

намітити шляхи і засоби їх розвитку; 
5) стимулювати інтерес студентів до предмета і їх активність у 

пізнанні. 
Контроль – це продовження навчальної діяльності педагога і 

педагогічного колективу, він пов’язаний з усіма видами навчальної 
роботи і має навчити студентів готуватись до перевірки з першого дня 
занять і кожного дня, а не наприкінці семестру або навчального року. 

Підготовка студентів навчально-наукового інститута фізичного 
виховання і спорта до практичної діяльності передбачає спеціалізацію 
за різними видами спорту, серед яких чинне місце займають туризм та 
рухливі ігри. 

Основна увага при вивченні цієї дисципліни знання: історії 
виникнення, походження і розвитку туризму та рухливих ігор, їх роль та 
місце в системі фізичного виховання; взаємозв’язок рухливих ігор з 
професійною діяльністю людини; правил проведення рухливих ігор; – 
знання і оволодіння: технікою та тактикою рухливих ігор; теорією та 
методикою туризму та рухливих ігор, використовувати виховні, освітні, 
оздоровчі, гігієнічні можливості туризму та рухливих ігор у різних 
формах фізичного виховання, народних святах з дітьми та молоддю 
різного віку, різної підготовленості; методикою суддівства; правилами 
техніки безпеки; оволодіння: організацією і методикою проведення 
туризму та рухливих ігор, плануванням навчально-виховного процесу в 
різних ланках системи фізичного виховання; володіти знаннями, 
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вміннями, навичками керівництва і управління навчально-виховним 
процесом з використанням рухливих ігор; виховувати особисті і 
професійні якості; здійснення керівництва і управління навчально-
виховним процесом з використанням туризму та рухливих ігор за будь-
яких навчальних завдань; знання і оволодіння правилами безпеки при 
проведенні занять з рухливих ігор; методикою використання рухливих 
ігор, естафет з учнями спеціальних медичних груп; методикою 
самостійного поповнення, оновлення знань та умінь з розділу «Туризм 
та рухливи ігри». 

Модульна програма навчання з дисципліни «Туризм та рухливі 
ігри з методикою викладання» була розподілена на змістовні модулі, 
кожен з яких містить окремі теми аудиторної та самостійної роботи. 
Оцінювання успішності студента при засвоєнні змістового модулю 
здійснювалась на основі результатів поточного і підсумкового 
контролю. Кожен змістовний модуль оцінювали певною кількістю 
балів, загальна сума яких за всі модулі дисципліни дорівнювала 
100 балів (табл. 1). 

Таблиця 1 
Змістові модулі з предмету «Турим та рухливі ігри з 

методикою викладання» 
ЗМІСТ І СТРУТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ Сума балів 

ЗМіа Теоретичний блок 10 
ЗМ2 а Практичний блок 39 Модуль І 

Аудиторна 
робота 

ЗМз а Контрольний захід (залік) 10 

59 

ЗМ1 і 
Індивідуальні заняття (техніко- 
тактичне та фізичне 
удосконалення) 

6 
Модуль П 

Індивідуальна 
робота 

ЗМ2 і ІНДЗ 15 

21 

ЗМ1 с 
Скласти картотеку науко-во-
методичної літератури, 
Інтернет джерел 

ЗМ2 с 

Скласти комплекс вправ для 
навчання окремого технічного 
прийому. 
Підібрати рухливі ігри та 
естафети для удосконалення 
технічних прийомів та тактичних 
дій. Специфіка туристичного 
спорядження. Особливості та 
основні вимоги до спорядження з 
різних видів туризму. Підготовка 
спорядження до турпоходу. 

Модуль Ш 
Самостійна 
робота 

ЗМз с 

Аналіз навчального матеріалу 
гри з туризму та рухивих ігр в 
існую-чій програмі з фізичної 
культури для учнів ЗОШ 

20 

Усього балів: 100 
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Нарахування балів проводилось у встановлений термін, 
передбачений робочим планом дисципліни. При цьому у кожному 
змістовному модулі встановлювали форми контролю знань і їхню 
кількість (навчальна активність студента на занятті, навчальна практика, 
нормативи, результати тестування, написання індивідуального науково-
дослідного завдання, самостійна робота, якість конспекту лекцій). 

У практичний блок ми включили наступні форми контролю: 
контрольні вправи для визначення рівня оволодіння технічними 
прийомами (19 балів) (див. табл.2 та 3); практичне суддівство (5 балів); 
оцінка за підготовку і проведення фрагментів уроку «фізична культура» 
(15 балів). 

Таблиця 2 
Контрольні вправи для визначення рівня оволодіння 

технічними прийомами з рухливих ігор 
№ Нормативи Результат 

1. 
Рухливі ігри для дітей молодшого шкільного віку 6-8 
ігор 

3 б. 

8 ігр. 4 б. 
6 ігр. 3 б. 
4 гри. 2 б. 

2. Рухливі ігри для дітей 4-6 класу 

2 гри. 1 б. 
8 ігр. 4 б. 
6 іер. 3 б. 
4 гри. 2 б. 

3. Рухливі ігри для дітей 7-9 класу 

2 гри. 1 б. 
8 б. 

4. 
Підбір і моделювання комбінованих естафет до змагань 
типу «Веселі старти» Всього: 19 балів 

 
Таблиця 3 

Контрольні вправи для визначення рівня оволодіння 
технічними прийомами з туризму 

Група 
учнів 

Вправи в 
техніці 
орієнтува

ння 

Вправи в техніці 
пересування та  

страховки 

Вправи в 
техніці 

транспортува
ння 

потерпілого 

Вправи в 
техніці 

туристськог
о біваку 

Сумар
на 

початк
ова 

оцінка 
(Бал) 

Учні 4-
5 
класів 

Азиму-
тальне 
орієнтува
ння - 2КП, 
довжина 
етапу 0.3-
0.4 км. 
Вихідна 
оцінка - 2 
бали. 

Вязка вузлів - вузли 
прямий і провідник. 
Вихідна оцінка - 2 
бали.  
Переправа по колоді 
з перилами (над 
умовним струмком), 
3м; вихідна оцінка - 
2 бали.  

Транспортува
ння 
«потерпілого
» на ношах з 
двох жердин і 
двох курток; 
рівну ділянку 
місцевості 
протяжністю 
0.2 км. 
Вихідна 

Встановлен
ня намету. 
Вихідна 
оцінка - 2 
бали.  

10  
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оцінка - 2 
бали.  

Учні 8-
9 
класів.  

Орієнтува
ння в 
заданому 
напрямку 
(4 КП, 
довжина 
етапу 1.5-
1.8 км). 
Вихідна 
оцінка - 4 
бали. 
Або 
орієнтува
ння за 
вибором - 
4 КП, 
довжина 
етапу 1.0-
1.5 км.  

Вязка вузлів - 
вузли зустрічний, 
брамшкотовий, 
вісімка (одним 
кінцем), подвійний 
провідник, що 
схоплює (одним 
кінцем). Вихідна 
оцінка - 6 балів.  
Підйом і спуск по 
схилу з перепадом 
висот 10-15м, з 
використанням 
перильних мотузок 
з самостраховкою 
схоплюють 
вузлами, з 
перестежкой.  
Вихідна оцінка - 4 
бали.  
Переправа по колоді 
через річку з 
самостраховкою 
ковзаючим 
карабіном на 
перилах. Вихідна 
оцінка - 3 бали.  

Транспортува
ння 
«потерпілого
» на в'язаних 
ношах; рівну 
ділянку 
місцевості - 
0.3 км; 
ділянка 
підйому з 
перепадом 
висот 10-15м 
і довжиною 
0.1 км. 
Вихідна 
оцінка - 4 
бали.  

Установка, 
зняття 
та упаковка 
намету; 
розведення 
багаття.  
Вихідна 
оцінка - 4 
бали.  

25  

 
У процесі навчання в період 2015-2017 н.р. за кредитно-

модульною системою здійснювали контроль успішності з дисципліни 
«Туризм та рухливі ігри з методикою викладання» студентів навчально-
наукового інститута фізичного виховання і спорта Державного закладу 
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 
(50 осіб) (див. табл. 4). 

 
Таблиця 4 

Показники успішності студентів з дисципліни «Туризм та 
рухливі ігри з методикою викладання» 

За шкалою 
ECTS 

За національною шкалою 
За шкалою 

ЛНУ 
Результати 
успішності 

Середній 
бал 

А Відмінно 90-100 20% ( 10 студ.) 
ВС Добре 75-89 50% ( 25 студ.) 
DЕ Задовільно 60-74 25% (13 студ.) 

FX 
Незадовільно з можливістю 
повторного складання 

35-59 5% (2 студ.) 

F 
Незадовільно з 
обов’язковим повторним 
курсом 

1-34 0% (0 осіб) 

81 бал 
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Висновки. Отже, запровадження кредитно-модульної системи 
організації навчання й контролю знань сприяло підвищенню рівня 
успішності навчання студентів. Така система оцінювання спрямована на 
зміну мотиваційних настанов майбутнього викладача. Студенти знають, 
що для отримання високої оцінки вони повинні плідно працювати 
упродовж усього семестру. Нова система навчання стимулює студентів 
до постійної самостійної роботи, активності, творчості, і таким чином 
дозволяє досягати вищого рівня підготовки фахівців у галузі фізичного 
виховання і спорту. 

Подальшу роботу плануємо здійснити з більш детального 
вивчення методики проведення занять студентів з навчальної 
дисципліни «Туризм та рухливі ігри з методикою викладання». 
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Леонтьєва І. В., Леонтьєв О. В. Контроль успішності студентів 

інституту фізичного виховання і спорту в процесі навчання 
дисципліни «Туризм та рухливі ігри з методикою викладання» 

У даній статті розглядається проблема поліпшення якості 
підготовки майбутніх фахівців у сфері фізичного виховання і спорту, 
яке може бути забезпечене не тільки значним поліпшенням методів 
навчання, але і зворотним зв’язком, який реалізується через навчальну, 
творчу, практичну діяльність студентів. Особливу увагу при вивченні 
даної дисципліни на першому етапі приділяється історії виникнення, 
походження і розвитку туризму та рухливих ігор, їх роль та місце в 
системі фізичного виховання. 

У статті аналізується модульна програма навчання дисципліни 
«Туризм та рухливіі ігри з методикою викладання», які розділені на 
змістовні модулі, кожен з яких містить. окремі теми аудиторної та 
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самостійної роботи. Оцінювання успішності студента при освоєнні 
змістовного модуля здійснювалася на основі результатів поточного і 
підсумкового контролю.  

Ключові слова: оцінювання, педагогічний контроль, туризм та 
рухливі ігри, кредитно-модульна система. 

 
Леонтьева И. В, Леонтьев О. В. Контроль успеваемости 

студентов института физического воспитания спорта в процессе 
обучения дисциплины «Турим и подвижные игры с методикой 
преподавания» 

В данной статье рассматривается проблема улучшения качества 
подготовки будущих специалистов в сфере физического воспитания и 
спорта, которое может быть обеспечено не только значительным 
улучшения методов обучения, но и обратной связью, которая 
реализуется через учебную, творческую, практическую деятельность 
студентов. Особое внимание при обучении данной дисциплины на 
первом этапе уделяется истории возникновения происхождению и 
развитие туризма и подвижных игр, роль и место в системе физического 
воспитания. 

В статье анализируется модульная программа обучения 
дисциплины «Туризм и подвижные игры с методикой преподавания», 
которые разделены на содержательные модули, каждый с которых 
содержит отдельные темы аудиторной и самостоятельной работы. 
Оценивание успешности студента при освоении содержатильного 
модуля осуществлялась на основе результатов текущего и итогового 
контроля.  

Ключевые слова: оценивание, педагогический контроль, туризм и 
подвижные игры,кредитно-модульная система. 

 
Leontiev I., Leontiev O. Monitoring Students' Progress Institute of 

Physical Education Sports in the Process of Learning the Discipline of 
«Tourism and Outdoor Games with the Methods of Teaching» 

Annotation deals with the problem of radical improvement of the 
quality of training of future specialists in the sphere of physical education and 
sport, which can be provided not only a significant improvement of teaching 
methods, but also the feedback that is realized through educational, creative, 
practical work of students. It traced the idea of improving the pedagogical 
control through the introduction of a points assessment system knowledge 
and skills of students in terms of credit-modular system of training. Particular 
attention in the training of this discipline at the first stage is given to the 
tourism and outdoor game technology in defense and offense.  

At the same time with the development of technical activities, students 
learn the tactics of the game, work out the rules of the game and refereeing 
technique in practice, learn different ways of interacting with partners in 
double, triple, simple tactics. The article analyzes the modular training 
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program of discipline tourism and outdoor games with the methods of 
teaching, which are divided into meaningful units, each with a separate theme 
which includes classroom and independent work. Assessing the success of a 
student during the development of the module was carried out on the basis of 
the current and final control. The authors proposed that the Scoring was 
conducted within the prescribed term, provided the work plan of discipline. 
With this module installed forms of knowledge and control of their number 
(the student's educational activities in the classroom learning the practice test 
standards of independent work). 

Key words: assessment, teaching control, tourism and outdoor games, 
credit-modular system. 
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УДК 376 
 
В. М. Мазін  

 
ПОДВІЙНЕ ДИПЛОМУВАННЯ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ І СПОРТУ У КОНТЕКСТІ  
БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

 
Стійкий запит з боку суспільства на фахівців фізичної культури і 

спорту обумовлює спрямування державою зусиль на організацію їхньої 
фахової підготовки. 

Утім, вітчизняна система підготовки цих спеціалістів перестає 
відповідати викликам часу. Однією з головних причин цього виступає 
суперечність між вимогами ринку праці, який потребує креативних, 
ерудованих, мобільних, мотивованих спеціалістів та невідповідністю 
змісту підготовки студентів специфіці, різноплановості та 
інноваційному характеру сучасної професійної діяльності у 
фізкультурно-спортивної галузі. 

Подоланню цієї суперечності має сприяти оновлення теоретичних 
(концепцій, моделей) і методичних (навчальних планів, робочих 
програм, засобів моніторингу якості навчання, а також методів 
формування і розвитку професійних якостей) засад професійної 
підготовки тренерів, вчителів фізичного виховання, а також 
інструкторів оздоровчих занять. 

У світлі імперативів Болонського процесу оновлення професійної 
підготовки зазначеної категорії фахівців має відбуватися у рамках 
формування і гармонізації єдиного освітнього простору між країнами 
Східного Партнерства та ЄС, що передбачає впровадження 
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міжнародних програм студентського обміну між українськими та 
західними університетами.  

Перспективним напрямком удосконалення професійної підготовки 
фахівців фізичної культури і спорту є організація їхнього сумісного 
навчання вишами України та Європи за програмами подвійного 
дипломування (ППД).  

Завдання розвитку міжвузівських програм, метою яких є 
отримання подвійних або спільних ступенів обговорювалися в 2001 році 
на зустрічі європейських міністрів освіти в Празі [10]. З того часу до 
сьогодні ППД між європейськими університетами. Фактично, вони 
визнаються в якості одного з головних інструментів створення 
загальноєвропейського простору вищої освіти у рамках Болонського 
процесу [1]. 

Впровадження програм подвійних або спільних ступенів у 
навчальний процес закладів освіти, по суті, є практичним втіленням 
основних ідей Болонського процесу (порівняння ступенів і програм, 
багаторівнева система навчання, академічна мобільність, якість, 
визнання дипломів, конкурентоспроможність). Означене зробило 
подвійне дипломування одним з пріоритетів європейської освітньої 
політики, в останні роки [5; 10].  

Хоча на сьогодні успішні приклади подвійного дипломування у 
підготовці фахівців різних спеціальностей вже існують, аналіз 
публікацій за визначеною тематикою (Є. Гордійчук, Л. Грицюк, 
М. Дебич, І. Золотарьова, В. Лісовий, В. Лозовий, О. Любіцева, 
В. Мороз, О. Романовський, І. Тревого, Т. Фініков, Г. Шубартовський) 
свідчить про те, що на сьогодні не розроблено цілісної концепції 
підготовки фахівців фізичної культури і спорту за програмами 
подвійного дипломування, а також науково не підтверджено 
ефективність таких програм.  

Останнє обумовлює актуальність розроблення програм подвійного 
дипломування фахівців фізичної культури і спорту. 

Мета дослідження – визначити оптимальні характеристики 
програми подвійного дипломування фахівців фізичної культури і спорту 
на рівні бакалаврату. Завдання дослідження – проаналізувати наявні 
моделі подвійного дипломування різних категорій фахівців, виявити 
перешкоди на шляху впровадження ППД в підготовку фахівців фізичної 
культури і спорту, визначити основні атрибути перспективної моделі 
ППД, що дозволяла б подолати ці перешкоди. Методи – аналіз 
наукових джерел та методичного досвіду вишів України та Європи. 

Аналіз джерел з проблематики впровадження ППД виявив 
різноманіття форм та моделей подвійного дипломування. У результаті 
проведеної роботи також стало очевидним те, що різні автори 
розуміють зміст подвійного дипломування дещо по-різному. Для 
подолання означеної невизначеності, уточнимо дефініцію ППД.  
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У слід за Є. Гордійчуком, під програмами подвійного 
дипломування будемо розуміти освітні програми, засновані на 
порівнянності і синхронізації змісту навчання університетів-партнерів, 
які характеризуються прийняттям сторонами загальних зобов’язань з 
таких питань, як визначення цілей і завдань освіти, підготовка 
навчального плану, організація навчального процесу, для отримуваної 
кваліфікації [1].  

Невід’ємними атрибутами ППД можуть розглядатися такі 
характеристики:  

 навчальний план повинен бути розроблений і затверджений 
двома або більше інститутами-партнерами;  

 студенти з одного університету вивчають частину програми в 
університеті-партнері;  

 перебування студентів в університетах-учасниках 
міжвузівських програм має зіставну тривалість;  

 періоди навчання і результати іспитів у партнерському закладі 
вищої освіти (ЗВО) повинні цілком визнаватися і автоматично 
зараховуватися на основі діючих в університетах-партнерах 
домовленостей, загальних принципів і стандартів забезпечення якості 
освіти;  

 викладачі ЗВО, які беруть участь в спільній програмі, повинні 
викладати і у ЗВО-партнерах, спільно розробляти навчальний план і 
входити до складу загальних прийомних або атестаційних комісій;  

 по закінченні навчання студентам присвоюються ступені 
кожного ЗВО-партнера, або ж один спільний ступінь, про який існує 
домовленість між ЗВО-партнерами [7]. 

Ключовими критеріями програм подвійних дипломів є те, що вони 
базуються на спільній розробці та здійсненні інтегрованих навчальних 
планів. При цьому елемент міжнародної мобільності є вбудованим і 
обов’язковим для вищої професійної освіти, яка завершувалася 
одержанням спільного ступеня [1]. 

Як відмічають В. Мороз та О. Романовський, національне 
законодавство, що регламентує діяльність закладів вищої освіти не 
містить конкретних норм щодо регулювання порядку реалізації вишами 
програм подвійного дипломування. Означене, з одного боку, 
унеможливлює створення універсального алгоритму для складення 
навчальних програм, переліку освітніх технологій, форм, методів і 
засобів навчання, а з іншого – дозволяє закладам вищої освіти 
розробляти та реалізовувати дійсно унікальний освітній продукт, 
конкурентоспроможність якого залежить лише від професіоналізму та 
вмотивованості професорсько-викладацького складу вітчизняного вишу 
і від репутації виша-партнера та його досвіду в реалізації подібних 
проектів [6].  

Аналіз наявних джерел дозволив визначити, що моделі подвійного 
дипломування різняться за формою педагогічної взаємодії: очна, 
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дистанційна, змішана. Також моделі різняться за кінцевим результатом 
– освітнім ступенем студента, який він здобуває у результаті навчання 
[3].  

Зокрема, практикуються основні моделі подвійного дипломування: 
 програма подвійних ступенів, коли кожний ЗВО-партнер 

присвоює свій власний ступінь студентові, який виконав усі визначені 
взаємними домовленостями вимоги. 

 спільний ступінь, навпаки, становить єдиний документ, що 
затверджується всіма ЗВО-учасниками консорціуму. Іноді модель 
подвійних ступенів включають до категорії спільного ступеня, що 
викликає нерозуміння не тільки у студентства, а й серед академічної 
громадськості та освітніх установ і влади.  

 комбінація двох перших з більшим чи меншим ухилом у бік 
однієї з них [3]. 

Утім, на шляху реалізації ППД лежить низка перешкод 
методичного та організаційного характеру. 

Серед таких перешкод В. Мороз та О. Романовський називають 
відсутність нормативної бази щодо механізмів реалізації відповідних 
напрямів освітньої діяльності (кожен заклад вищої освіти у межах 
двосторонніх домовленостей з закладом-партнером розбудовує власну 
модель програми подвійного дипломування, що, з одного боку, дозволяє 
опрацювати ексклюзивну пропозицію на ринку освітніх послуг, а з 
іншого – потребує від адміністрації ЗВО неабияких зусиль, знань та 
досвіду щодо реалізації відповідних проектів) [6]. 

Авторами відмічається також складність процедури гармонізації 
змісту освітніх програм та механізму узгодження форм, методів та 
освітніх технологій, які використовуються у вишах-партнерах (зміст 
навчальних планів опрацьовується відповідно до вимог Державного 
стандарту підготовки фахівців зі спеціальності на весь період реалізації 
відповідної освітньо-професійної програми, а отже, його корегування 
обумовлює у тому числі і перегляд усієї структурно-логічної схеми 
викладання навчальних дисциплін, зі зміною (уточненням) навчальних 
планів та програм тих навчальних дисциплін, які є опосередкованими до 
основного змісту програми подвійного диплома) [6].  

Серед перешкод називається також низький рівень володіння 
іноземними мовами професорсько-викладацьким складом, а також 
студентами вітчизняних закладів вищої освіти. 

Окрім сказаного, серед перешкод на шляху широкого 
впровадження ППД вченими називаються:  

 несумісність термінів навчального року,  
 неузгодженість навчальних планів,  
 низька платоспроможність потенційних об’єктів навчального 

процесу [2; 3; 8; 9]. 
Разом з тим, впровадження ППД має декілька переваг над 

традиційним навчальним процесом: 
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 по-перше, у студентів з’являються додаткові перспективні 
можливості для працевлаштування за обраною спеціальністю у країнах 
Європи, без необхідності здійснення додаткових процедур 
підтвердження вітчизняного диплома;  

 по-друге, навчання за програмою подвійного дипломування 
дає змогу сплачувати за навчання у європейському університеті майже в 
третину менше; 

 по-третє, під час навчання студенти мають змогу отримати 
додаткові міжнародні сертифікати з різновидів діяльності в рамках 
обраної професії (наприклад, сертифікат інструктора з плавання для 
немовлят, інструктор з дайвінгу PADI Open Water Diver та ін.);  

 по-четверте, українські студенти потрапляють у середовище, 
яке сприятиме комфортному засвоєнню європейської культури та 
іноземних мов; 

 по-п’яте, підготовка вітчизняних студентів за програмами 
подвійного дипломування значно підвищує їхню 
конкурентоспроможність на ринку праці за рахунок набуття ними 
передового досвіду.  

Зважаючи на сказане, очікуємо, що сумісна робота з 
європейськими закладами вищої освіти у контексті розроблення ППД 
сприятиме підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців 
спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». Зокрема, вважаємо, що 
перспективним є розроблення концепції підготовки студентів 
спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» за програмою подвійного 
дипломування у закладах вищої освіти України та Польщі. 

Розроблення концепції передбачає два етапи. 
На першому етапі планується: 
 аналіз вітчизняного і польського досвіду підготовки за 

програмами подвійного дипломування майбутніх тренерів, вчителів 
фізичного виховання, а також фахівців оздоровчого тренування; 

 обмін ідеями між молодими науковцями України та Польщі; 
 формулювання концепції підготовки студентів спеціальності 

017 «Фізична культура і спорт» за програмою подвійного дипломування 
у ЗВО України та Польщі; 

 створення універсальної моделі подвійного дипломування 
студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»у ЗВО України 
та Польщі; 

 узгодження навчальних планів, навчальних робочих програм, 
засобів контролю якості навчання студентів спеціальності 017 «Фізична 
культура і спорт» для сумісної підготовки фахівців; 

 розроблення програми подвійного дипломування студентів 
спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»; 
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 розроблення на основі платформи «Moodle» системи 
підтримки індивідуальних освітніх траєкторій студентів, спеціальності 
017 «Фізична культура і спорт». 

На другому етапі планується: 
 впровадження системи підтримки індивідуальних освітніх 

траєкторій студентів, спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»; 
 впровадження програми подвійного україно-польського 

дипломування студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»; 
 експериментальна перевірка ефективності програми 

подвійного україно-польського дипломування студентів спеціальності 
017 «Фізична культура і спорт»; 

 аналіз наукових і практичних результатів проекту. 
Очікуємо, що у процесі роботи уперше буде сформульована 

концепція та модель подвійного дипломування фахівців фізичної 
культури і спорту у вишах України та Польщі; науково перевірено 
ефективність впровадження програми подвійного україно-польського 
дипломування. 

Подальшого розвитку набуватимуть ідеї і принципи Болонської 
угоди (зокрема, щодо впровадження кредитно-модульної системи, 
підвищення академічної мобільності студентів і викладачів, підвищення 
значення самостійної роботи студентів); положення компетентнісного 
підходу до професійної підготовки фахівців спеціальності 017 «Фізична 
культура і спорт». 

Практичний ефект від реалізації проекту полягатиме у 
наступному: 

 впровадженні в освітній процес програми подвійного україно-
польського дипломування студентів спеціальності 017 «Фізичне 
культура і спорт»; 

 впровадженні системи підтримки індивідуальних освітніх 
траєкторій студентів, спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», які 
навчаються за програмою подвійного дипломування; 

 оновленні навчально-методичного забезпечення (навчальних 
планів, робочих програм з дисциплін, засобів контролю якості навчання 
тощо) професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культурі і 
спорту. 

Підсумками проведеної роботи є такі висновки. 
1. На ринку освітніх послуг розповсюджено очну, дистанційну та 

очно-дистанційну форми подвійного дипломування, при цьому сьогодні 
розповсюдження набули три моделі ППД: 

 програма подвійних ступенів, коли кожний виш-партнер 
присвоює свій власний ступінь студентові, який виконав усі визначені 
взаємними домовленостями вимоги; 

 спільний ступінь, навпаки, становить єдиний документ, що 
затверджується всіма вишами-учасниками консорціуму;  
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 комбінація двох перших моделей.  
2. Перешкодами на шляху впровадження ППД для фахівців 

спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» є: несумісність термінів 
навчального року; неузгодженість навчальних планів; недосконале 
знання мови українськими студентами та викладачами; відсутність 
нормативно-правової бази щодо механізмів реалізації відповідних 
напрямів освітньої діяльності; складність процедури гармонізації змісту 
освітніх програм; відсутність стійкого попиту на ринку освітніх послуг 
на програми подвійного диплома. 

3. На сьогодні не розроблено цілісної концепції підготовки 
фахівців фізичної культури і спорту за програмами подвійного 
дипломування, а також науково не підтверджено ефективність таких 
програм. 

4. Подолати означені перешкоди дозволяє впровадження програми 
подвійного дипломування, яка дозволяє органічно поєднувати у своїх 
межах форми очного та дистанційного навчання. Загальний механізм 
організації навчання за програмою подвійного диплома може мати 
такий вигляд. 

По закінченні першого курсу українського вишу, студенти 
подають документи до польського вишу. При цьому польською 
стороною зараховуються дисципліни, присутні у навчальному плані 
українського вишу.  

Навчання проводиться польською, російською і українською 
мовами на дистанційній основі, з виїздом майбутніх фахівців кожного 
року до Польщі на семестрове навчання. Студенти, які беруть участь у 
програмі щорічно здають академічну різницю між навчальними 
планами вітчизняного та польського вишів, витрачаючи на це один-два 
літні місяці. У разі успішного навчання вони отримують український та 
польський дипломи в один рік. 

Перспективи подальших досліджень полягають у подальшій 
розробленні концепції підготовки фахівців фізичної культури і спорту 
за програмою подвійного дипломування у вишах України та Польщі, 
налагодженні співробітництва між науковцями обох країн з цього 
приводу. 
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Мазін В. М. Подвійне дипломування фахівців фізичної 

культури і спорту у контексті Болонського процесу 
В статті обґрунтовано актуальність подвійного дипломування 

фахівців фізичної культури і спорту. Визначено найбільш 
розповсюджені моделі подвійного дипломування. На основі аналізу 
джерел виявлено позитивні сторони подвійного дипломування, а також 
перешкоди, що стоять на шляху впровадження відповідних програм. 
Висвітлено плани створення програми подвійного дипломування 
студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт». Обґрунтовано 
доцільність розроблення концепції подвійного дипломування фахівців 
фізичної культури і спорту. 

Навчання проводиться польською, російською і українською 
мовами на дистанційній основі, з виїздом майбутніх фахівців кожного 
року до Польщі на семестрове навчання. 

Ключові слова: програма, подвійне дипломування, фахівці 
фізичної культури і спорту. 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 4 (318), 2018  
 

 20

Мазин В. М. Двойное дипломирование специалистов 
физической культуры и спорта в контексте Болонского процесса 

В статье обоснована актуальность двойного дипломирования 
специалистов физической культуры и спорта. Определены наиболее 
распространенные модели двойного дипломирования. На основе 
анализа источников выявлены положительные стороны двойного 
дипломирования, а также препятствия, стоящие на пути внедрения 
соответствующих программ. Освещены планы создания программы 
двойного дипломирования студентов специальности 017 «Физическая 
культура и спорт». Обоснована целесообразность разработки концепции 
двойного дипломирования специалистов физической культуры и 
спорта. 

Обучение проводится на польском, русском и украинском языках 
на дистанционной основе, с выездом будущих специалистов ежегодно в 
Польшу на семестровое обучения. 

Ключевые слова: программа, двойное дипломирование, 
специалисты физической культуры и спорта. 

 
Mazin V. Double Certification of Specialists in Physical Culture 

and Sports in the Context of the Bologna Process 
The article substantiates the urgency of double certification of 

specialists in physical culture and sports. The most common models of 
double certification are defined. Based on the analysis of the sources, the 
positive aspects of double diplomacy, as well as the obstacles to the 
implementation of relevant programs. 

The plans for the creation of a program for double-graduating students 
of the specialty 017 «Physical Culture and Sport» are covered. The 
expediency of development of the concept of double certification of 
specialists in physical culture and sports is substantiated. 

According to the first course of the Ukrainian language, students should 
file documents to the Polish one. With the help of the Polish side, we learn 
the disciplinary, present at the naval plane of the Ukrainian Vichy. 

Training is conducted in Polish, Russian and Ukrainian languages on a 
distance basis, with the departure of future specialists annually to Poland for 
semester training. 

Studenti, yakі take the fate of the program to build the academychnuyu 
rіznitsu mіzh navchalnimi plans vitschiznyаnogo ta polskogo vishiv, 
vitrachayuchi na tse-two liіtnі mіsyats. At different times, the Navians can 
take off Ukrainian and Polish diplomas in one district. 

Key words: program, double diploma, specialists in physical culture 
and sports. 
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О. В. Отравенко  

 
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА 

ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
В останні роки все більше уваги науковці приділяють необхідності 

розвитку професійно важливих якостей особистості майбутнього 
вчителя та його професійних компетентностей у закладах освіти. 
Сучасний зміст освіти в закладах вищої освіти – це, передусім, нові 
стандарти на базі компетентнісних підходів та сучасні освітні програми. 

Нові стандарти базуються на компетентністному підході і 
поділяють концепцію визначення вимог до фахівця, закладену в основу 
Болонського процесу та в міжнародному Проекті Європейської Комісії 
«Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures 
in Europe, TUNING) [9].  

Вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і 
практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 
громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших 
компетентностей, здобутих у закладі вищої освіти у відповідній галузі 
знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю 
є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти. Заклад вищої 
освіти – окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного 
або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження 
освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, 
науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує 
організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, 
післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і 
здібностей [3].  

У Законі України «Про вищу освіту» наголошено, що якість вищої 
освіти – це відповідність результатів навчання вимогам, встановленим 
законодавством, відповідним стандартом вищої освіти та/або договором 
про надання освітніх послуг [3]. Отже, якість підготовки бакалавра, 
магістра повинна стати інтегральним результатом взаємопов’язаного 
засвоєння академічних знань і практичних умінь і навичок, результатом 
оволодіння фундаментальним змістом наук як орієнтовною основою і 
засобом здійснення практичної дії та вчинку в умовах майбутньої 
професійної діяльності. 

Зосередимо увагу на тому, що сучасні завдання закладів вищої 
освіти з організації якісної підготовки майбутніх фахівців окреслено у 
таких документах: «Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти  
України та її інтеграції в європейській освітній простір (2004), Наказах 
МОН України «Про впровадження кредитно-модульної системи 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 4 (318), 2018  
 

 22

організації навчального процесу (2005), Про затвердження Плану дій 
щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в 
Європейське та світове освітнє співтовариство на період до 2010 року» 
(2007), «Методичних рекомендаціях з розроблення галузевих стандартів 
вищої освіти (компетентнісний підхід) Інституту інноваційних 
технологій та змісту освіти МОН України (2013) та ін. 

Компетентнісний підхід у системі освіті є предметом наукового 
дослідження І. Драча, І. Бабина, П. Бачинського, Г. Гаврищак, І. Гудзик, 
Н. Дворнікової, Я. Кодлюк, О. Локшиної, С. Ніколаєнко, О. Овчарук, 
Л. Пильгун, О. Пометун, І. Родигіна, О. Савченко, С. Сисоєвої, 
О. Ситник, Т. Смагіної, Г. Терещук, С. Трубачевої, Н. Фоменко та ін. 

Питання застосування компетентнісного підходу ґрунтовно 
розглянуто в роботах В. Вербицького, Г. Зайчука, Е. Зеєра, І. Зимньої, 
Д. Заводчикова, Н. Мурованої, О. Овчарук, О. Пометун, М. Пустового, 
М. Сосніна, Н. Табачук, М. Філатова, А. Хуторського та ін. 

Метою статті є характеристика компетентнісного підходу як 
основи модернізації вітчизняної системи освіти та складової частини 
якісної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в закладах 
вищої освіти, розкритті сутності поняття «професійна компетентність» 
та «професійно-креативна компетентність майбутнього учителя 
фізичної культури. 

Як показує аналіз практики, сучасна вища освіта має потребу у 
висококваліфікованих фахівцях, які здатні творчо працювати, критично 
мислити, бути конкуренто здібними, швидко адаптуватись до змін і 
досягати високих якісних результатів у креативній професійній 
діяльності. 

Нам імпонує думка Н. Степанченко, що професійна підготовка 
майбутніх учителів фізичного виховання є цілісною системою 
професійно-педагогічної освіти (передбачає органічну єдність 
духовного, фізичного та морального виховання, мети, завдань, змісту, 
організаційних форм, методів, засобів, технологій, діагностичних 
завдань, етапів, критеріїв, результатів навчання тощо), що спонукає до 
комплексного розгляду та розв’язання нагальних проблем підготовки 
учителів фізичного виховання в контексті новітніх тенденцій галузі 
знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» і сучасних 
цивілізаційно-парадигмальних трансформацій [12, с. 4].  

Професійну підготовку майбутнього вчителя фізичної культури в 
умовах інноваційного освітньо-інформаційного простору ми 
розглядаємо з одного боку, як складну багатогранну систему, яка 
спрямована на здобуття та розвиток достатнього для продуктивної 
креативної професійної діяльності рівня компетентності у процесі 
навчання у закладі вищої освіти і практичній діяльності, з іншого – це 
система організаційних і педагогічних заходів, які забезпечують 
формування в особистості професійної спрямованості знань, умінь, 
навичок, володіння сучасними фізкультурно-оздоровчими, 
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інноваційними та інформаційними технологіями, професійної 
готовності до певної діяльності та професійної взаємодії. 

Так, зокрема, упровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчально-виховний процес впливає практично на всі 
функції педагога. Це зумовлює необхідність набуття ним новітніх знань, 
умінь, навичок, уявлень, тобто вихід на новий рівень професійно 
креативної компетентності, пов’язаний з діяльністю в інноваційному 
освітньо-інформаційному просторі вищої школи.  

У Законі України «Про вищу освіту» (№1556-VII від 01.07.2014 p.) 
компетентність визначається, як динамічна комбінація знань, вмінь і 
практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 
громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає 
здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу 
навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої 
освіти [3]. 

В Україні у 2011 р. було затверджено Національну рамку 
кваліфікацій, що є системним і структурованим за компетентностями 
описом кваліфікаційних рівнів. Фактично рамка кваліфікацій є 
прикладним аспектом компетентнісної моделі, оскільки не тільки 
формулює вичерпаний набір досягнень та якостей студентів, що 
відповідають інтересам роботодавців, вишів, суспільства, але й вказує 
ключові завдання освітніх програм, забезпечує взаємодію між 
викладанням, навчанням та оцінюванням, створює можливості до освіти 
впродовж життя [4, с. 7]. Аналізуючи положення Національної рамки 
кваліфікацій, можемо вважати, що компетентність − це не специфічні 
предметні уміння та навички, навіть не абстрактні розумові дії або 
логічні операції, а конкретні, життєво необхідні людині будь-якої 
професії та віку. 

Науковець В. Сидоренко компетентність визначає як реалізацію 
компетенцій у професійно-педагогічній діяльності. Інтелектуально-
педагогічна компетентність – це професійно значуща якість педагога, 
що виявляється в умінні застосовувати власний інтелектуальний 
потенціал для налагодження педагогічно цілеспрямованих 
взаємовідносин, набуття знань і вироблення способів інноваційної 
діяльності [11]. 

На наш погляд, творче виконання професійних обов’язків, 
спроможність генерувати незвичні інноваційні ідеї, відходити від 
традиційних схем і поведінкових та змістових шаблонів, діяти 
оригінально, застосовуючи елементи педагогічної імпровізації, новизни, 
уможливлює формування креативної компетентності. Підкреслимо, що 
людина «творчого» типу характеризується перетворювальним 
ставленням до предмета. Тому педагог, який володіє високим рівнем 
креативної компетентності, вирізняється внутрішньою установкою на 
креативну самореалізацію, прагне до вдосконалення відомих і розробки 
нових методів, прийомів і форм співробітництва. 
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Як показують розвідки, професійну підготовку майбутніх учителів 
фізичної культури можна реалізувати повніше, якщо її головна мета 
буде полягати в особистісно-професійному розвитку студента, що 
виражено, перш за все, в його здатності до творчої та професійної 
взаємодії, самостійного досягнення успішних індивідуальних 
результатів професійного росту як фахівця, постійного збагачення своєї 
духовної і професійної культури. Слід підкреслити, що майбутній 
вчитель фізичної культури у процесі професійної підготовки повинен 
оволодіти такими функціями, як [7]: 

 світоглядна; 
 інструментальна; 
 культурологічна; 
 інноваційна; 
 комунікативна; 
 мотиваційна; 
 функція цілепокладання. 
Отже, зміст професійної освіти несе в собі сукупність знань, умінь 

і навичок, володіння якими дають змогу творчо працювати за обраною 
професією. 

За Ю. Бойчуком, професійна компетентність належить до 
динамічних особистісних утворень, оскільки його змістовне наповнення 
й якісний рівень залежать від багатьох чинників: рівня розвитку 
психології, педагогіки, антропології й культурології, соціальних та 
економічних умов тощо. Професійна компетентність як єдність 
теоретичної та практичної готовності фахівця до виконання професійної 
функції характеризує не тільки його діяльність, а й самого фахівця як 
суб’єкта в його самостійній, відповідальній та ініціативній взаємодії зі 
соціальним світом [2]. Тому професійна компетентність інтегрує 
професійні та особистісні якості людини, спрямовує їх на опанування 
знань і практичних навичок та цілеспрямоване застосування знань й 
навичок у прогнозуванні, плануванні й реалізації професійної 
діяльності, активізує фахівця в розвитку особистих здібностей, у 
прагненні до самореалізації у професійній діяльності вже в період 
навчання у закладах вищої освіти. 

Професійна компетентність має свою структуру та класифікаційні 
ознаки. За О. Дубасенюком, до основних складових елементів 
професійно-педагогічної компетентності  входять [8]: 

 компетентність у сфері теорії та методики виховного процесу; 
 компетентність у сфері фахових предметів; 
 соціально-педагогічну компетентність; 
 диференціально-психологічну компетентність; 
 аутопсихологічну компетентність. 
Професійно-креативна компетентність майбутнього вчителя 

фізичної культури, на наш погляд, визначає наявність інноваційного 
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потенціалу, креативність мислення, готовність до творчої та 
професійної взаємодії, вміння застосовувати методи активного 
навчання, впроваджувати освітні інновації та сучасні інформаційні 
технології, здатність до самореалізації суб’єктів освітнього процесу на 
основі інноваційної, прогностичної і діагностичної функцій, досягнення 
професійного зростання як фахівця. 

Наші розвідки засвідчили, що компетентний викладач виступає 
вчителем-новатором, проводить дослідницьку, наукову роботу зі 
студентами, швидко реагує на різні ситуації, здатний прогнозувати і 
проектувати свою діяльність, творчо управляти педагогічним процесом 
і досягати високих результатів у навчанні та вихованні молодого 
покоління. 

За О. Савченко, загальною ідеєю компетентнісного підходу є 
компетентнісно-орієнтована освіта, яка спрямована на комплексне 
засвоєння знань та способів практичної діяльності, завдяки яким 
людина успішно реалізує себе в різних галузях своєї життєдіяльності та 
дозволяє майбутнім педагогам бути мобільними, гнучкими, 
конкурентоспроможними, вміти презентувати себе на ринку праці. 
Компетентнісний підхід є основою кардинальних змін, орієнтирів і 
завдань сучасної системи вищої освіти. У системі компетентнісного 
підходу до навчання у вищій школі нових акцентів набувають вимоги 
до засобів навчання. Доцільно віддати перевагу тим із них, які містять 
комунікативно-ситуативні та творчі завдання, завдання, що вимагають 
залучення досвіду студентів, наближені до життя, майбутньої 
педагогічної діяльності, стимулюють їхню активну мисленнєву 
діяльність [10]. 

Компетентнісний підхід у сучасній парадигмі освіти розглядається 
науковцями як один із напрямів модернізації освіти, оскільки він дозволяє 
ліквідувати дистанцію між когнітивним, діяльнісним, і особистісним 
рівнями розвитку особистості. Зокрема, І. Матійків підкреслює, що 
компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців 
підсилює практичну орієнтованість освіти, її предметнопрофесійний 
аспект, підкреслює роль досвіду, висуває на перший план не лише 
інформованість, а й уміння вирішувати життєві та професійні проблеми, 
акцентує увагу на результатах освіти. За такого підходу як результат 
розглядається здатність людини діяти в різних проблемних ситуаціях. 
Компетентнісний підхід – це підхід, за якого результати освіти 
визначаються значущими за межами освітньої системи [5, с. 48–49].  

Цінним для нашого дослідження є розуміння компетентнісного 
підходу Н. Батечко, як інтеграції змісту й технологій реалізації 
загальнонаукового та процесуально-діяльнісного компонентів 
підготовки з метою формування певних компетенцій майбутніх 
педагогів, що сприяють їх швидкій адаптації у вищій школі, успішній 
професійно-педагогічній діяльності та розв’язанню життєвих 
особистісних завдань впродовж усього життя [1, с. 50]. 
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Висновки  
1. Упровадження компетентнісного підходу у навчальний процес 

закладів вищої освіти передбачає розробку нових стандартів вищої освіти 
(ОКХ, ОПП, навчальних планів, педагогічних технологій тощо), 
розширення в структурі навчальних програм міжпредметного компоненту, 
упровадження інтегрованих навчальних дисциплін / курсів, у яких 
предметні галузі співвідносяться з різними видами компетентностей. 

2. У нашому дослідженні формування професійно-педагогічної 
компетентності майбутніх учителів фізичної культури в умовах 
модернізації змісту освіти ми розглядаємо у контексті компетентнісного 
підходу як результат їх навчально-наукової та професійно-педагогічної 
підготовки. Формування професійно креативних компетенцій майбутніх 
фахівців в закладах вищої освіти повинно відбуватись з урахуванням 
компетентнісної моделі випускника. Професіоналізм, ділові та лідерські 
якості, вміння використовувати сучасні фізкультурно-оздоровчі, 
інноваційні та інформаційні технології, прагнення до самоосвіти, 
самовдосконалення, творче і відповідальне ставлення до справи 
допоможуть сформувати особистість майбутнього вчителя фізичної 
культури з новим світоглядом та мисленням, що дозволить йому гнучко, 
оперативно реагувати на запити суспільства та успішно конкурувати з 
іншими фахівцями на ринку праці.  

3. Перспективність компетентнісного підходу полягає в тому, що 
буде забезпечено умови для реалізації освітнього і наукового процесу; 
створено ефективну організацію навчання та нових технологій 
навчання; компетентнісний підхід дає можливість підготувати 
випускника до майбутньої професійної діяльності та потребує 
відповідну високу фахову, педагогічну компетентність майбутнього 
вчителя фізичної культури. 

4. Компетентнісний підхід у закладах вищої освіти необхідно 
спрямовувати на визначення рівня соціально-професійної 
компенетності випускника як результату якісної освіти майбутнього 
учителя фізичної культури. Взаємодія аксіологічного та 
компетентнісного підходів реалізується у гуманістичній місії, на яку має 
бути спрямована креативна професійно-педагогічна діяльність 
майбутнього фахівця у закладах вищої освіти. 

Дана проблема актуалізує перспективи подальших теоретичних 
розробок щодо визначення переліку компетентностей, їх ієрархії, 
осмислення їх структурних компонентів, змісту та функціональної ролі 
у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури. 
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3_2010_st_16/. 11. Сидоренко В. В. Розвиток професійної 
компетентності сучасного педагога в умовах відкритої освіти: 
кластерний аналіз // Професійна компетентність педагога в умовах 
оновленого змісту освіти та вимог ринку праці: ІІІ регіональна науково-
практична конференція. – Вінниця: Вінницька міська друкарня, 2017. – 
С. 8–17. 12. Степанченко Н. І. Система професійної підготовки 
майбутніх учителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах : 
дис... докт. пед. наук за спец. : 13.00.04 / Степанченко Наталія Іванівна. 
– Вінниця –2017. – 629 с. 

 
Отравенко О. В. Компетентнісний підхід як складова частина 

якісної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в 
закладах вищої освіти 

Стаття присвячена дослідженню проблеми якісної підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури з позиції компетентнісного 
підходу.  

Метою статті є характеристика компетентнісного підходу як 
основи модернізації вітчизняної системи освіти та складової частини 
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якісної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в закладах 
вищої освіти, розкритті сутності поняття «професійна компетентність» 
та «професійно-креативна компетентність» майбутнього учителя 
фізичної культури. 

Професійно-креативна компетентність майбутнього вчителя 
фізичної культури, на наш погляд, підкреслює його професіоналізм, 
визначає наявність інноваційного потенціалу, креативність мислення, 
готовність до професійної взаємодії, вміння застосовувати методи 
активного навчання, впроваджувати освітні інновації й сучасні 
фізкультурно-оздоровчі та інформаційні технології, здатність до 
самореалізації суб’єктів освітнього процесу на основі інноваційної, 
прогностичної і діагностичної функцій, досягнення професійного 
зростання як фахівця. 

Перспективність компетентнісного підходу полягає в тому, що 
буде забезпечено умови для реалізації освітнього і наукового процесу; 
створено ефективну організацію навчання та нових технологій 
навчання; компетентнісний підхід дає можливість підготувати 
випускника до майбутньої професійної діяльності та потребує 
відповідну високу фахову, педагогічну компетентність майбутнього 
вчителя фізичної культури. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, професійна 
компетентність, якість професійної підготовки, майбутні учителі 
фізичної культури. 

 
Отравенко Е. В. Компетентностный подход как составная 

часть качественной подготовки будущих учителей физической 
культуры в учреждениях высшего образования  

Статья посвящена исследованию проблемы качественной 
подготовки будущих учителей физической культуры с позиции 
компетентностного подхода.  

Целью статьи является характеристика компетентностного 
подхода как основы модернизации отечественной системы образования 
и составной части качественной подготовки будущих учителей 
физической культуры в учреждениях высшего образования, раскрытии 
сущности понятия «профессиональная компетентность» и 
«профессионально-креативная компетентность» будущего учителя 
физической культуры. 

Профессионально-креативная компетентность будущего учителя 
физической культуры, на наш взгляд, подчеркивает его 
профессионализм, определяет наличие инновационного потенциала, 
креативность мышления, готовность к профессиональной 
взаимодействия, умение применять методы активного обучения, 
внедрять образовательные инновации, современные физкультурно-
оздоровительные и информационные технологии, способность к 
самореализации субъектов образовательного процесса на основе 
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инновационной, прогностической и диагностической функций, 
достижения профессионального роста как специалиста. 

Перспективность компетентностного подхода заключается в том, 
что будет обеспечены условия для реализации образовательного и 
научного процесса; создана эффективная организация обучения и новых 
технологий обучения; компетентностный подход дает возможность 
подготовить выпускника к будущей профессиональной деятельности и 
требует соответствующую высокую профессиональную, педагогическую 
компетентность будущего учителя физической культуры.  

Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональная 
компетентность, качество профессиональной подготовки, будущие 
учителя физической культуры. 

 
Otravenko O. Competence Approach as an Integral Part of 

Qualitative Preparation of Future Physical Education Teachers of 
Higher Educational Institutions 

The article is devoted to the study of a problem of qualitative 
preparation of future physical education teachers from the perspective of a 
competence approach. 

The objective of the article is to define a competence approach as the 
basis for modernization of national education system and the constituent of 
qualitative training of future physical education teachers in higher 
educational institutions, as well as to reveal the notion of "professional 
competence" and "professional and creative competence" of the future 
physical education teacher. 

Professional and creative competence of a future physical education 
teacher, in our opinion, emphasizes their professionalism, determines the 
availability of innovative potential, creativity of thinking, readiness for 
professional interaction, the ability to apply active teaching methods, 
introduce educational innovations, modern fitness and information 
technologies, self-actualization of the subjects of educational process on the 
basis of innovative, prognostic and diagnostic functions, as well as 
development of professional growth as a specialist. 

The perspective of the competence approach is it will establish 
conditions for the implementation of educational and scientific process; an 
effective organization of training and new learning technologies; the 
competence approach makes it possible to make the graduate ready for future 
professional activity and requires the corresponding highly professional, 
educational competence of the future physical education teacher. 

Keywords: competence approach, professional competence, quality of 
vocational training, future physical education teachers. 
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НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ  
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
УДК 378:796.071.4 

 
В. В. Бицюк 
 

ОЗНАКИ ПРОФЕСІЙНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 
У Конституції нашої країни пріоритетним завданням визначено 

створення умов для найбільш повного прояву людиною свого 
особистісного потенціалу в професійній діяльності. Утім, на сьогодні 
реалізація цього суспільного запиту у площині професійної підготовки 
учителів фізичного виховання стикається з протиріччям: з одного боку, 
соціальні інститути вимагають від учителя «бути як усі», а з іншого 
постійно і творчо у певних ситуаціях виходити за рамки правил. 

Запорукою подолання цієї суперечності виступає професійна 
суб’єктність педагога, дослідженню якої присвячені роботи О. Бартків, 
Є. Волкової, C. Глазачьова, Д. Зубової, Ю. Журат, Н. Ларіонової, 
О. Мешко, С. Певної, Т. Северіна, О. Цимбал, С. Шехавцової. У роботах 
авторів ця професійна якість пов’язується з відношенням педагога до 
себе як суб’єкту професійної діяльності, яке виражається в здатності 
виступати її стратегом, ставити й корегувати завдання, усвідомлювати 
мотиви, самостійно планувати та оцінювати професійні дії. 

Разом з тим, аналіз наукових джерел показав, що кожен з авторів 
обґрунтовує власну дефініцію суб’єктності, а також визначає її 
показники, вимірювання яких дає змогу зафіксувати рівень суб’єктності 
особи. 

Зважаючи на сказане, а також на те, що у науковому дослідженні 
будь-якого педагогічного феномена бажаним є не тільки обґрунтування 
дефініції, а й визначення  ознак, за допомогою яких прояви цього 
феномену можуть бути зафіксовані, мета статті – уточнення ознак 
професійної суб’єктності майбутнього вчителя фізичного виховання, а 
також їхнє представлення у формі структурної моделі.  

Методи дослідження – аналіз наукових джерел з наступним 
узагальненням його результатів; сесія експертів; статистичні методи. 

Ми виходимо з того, що професійна суб’єктність вчителя 
фізичного виховання – це професійна якість, що характеризується його 
здатністю бути суб’єктом педагогічної діяльності й виражається у 
спроможності ставити й корегувати її мету у відповідності до 
соціальних вимог, а також самостійно планувати та оцінювати дії з 
опредметнення власної педагогічної позиції у ситуаціях навчального 
процесу. 
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Для виконання поставлених завдань проведено емпіричне 
дослідження, яке інтегрувало такі етапи: 

 групова сесія експертів; 
 складання матриці, стовпці якої розглядаються як варіаційні 

ряди (що відповідають змінним), а рядки відображають відповіді 
експертів; 

 визначення  кількості респондентів, які відмітили певну ознаку 
професійної суб’єктності вчителя фізичного виховання, як важливу, а 
також середній бал цієї ознаки; 

 визначення рейтингу ознак за кількістю респондентів, які 
відзначили їх як важливі; 

 обговорення та узагальнення результатів. 
Отже, першим етапом дослідження стало проведення групової 

сесії експертів – зборів фахівців з метою організації взаємодії та 
з’ясування їх поглядів на предмет дослідження [2, с. 26]. 

Ця сесія дозволила забезпечити усебічний аналіз ознак 
суб’єктності з точки зору системи освіти. У нашому випадку 
експертами виступили викладачі кафедри управління фізичною 
культурою та спортом Запорізького національного технічного 
університету, загальна чисельність яких становила 16 осіб.  

Сесія фахівців була проведена на науковому семінарі кафедри 
управління фізичною культурою та спортом Запорізького національного 
технічного університету. Відмітимо, що проведення сесії передбачало 
присутність модератора, яким виступила авторка статті. Завдання 
модератора полягало у мотивації групи до конструктивної співпраці.  

Експертам було запропоновано обрати із переліку 3–8 найбільш 
важливих ознак суб’єктності вчителя фізичного виховання (у 
професійному контексті) і оцінити їхню значущість у балах від 1 до 8. 
Анкетування проходило анонімно (результат не ідентифікувався). 

Після первинної обробки даних дослідження і вилучення 
недостовірних анкет, в електронній таблиці Exel було складено 
матрицю стовпці якої розглядаються як варіаційні ряди (що 
відповідають змінним), а у рядках відображалися дані анкетування. 

Наступним кроком стало визначення кількості респондентів, які 
відмітили ознаку, як важливу, а також середній бал цієї ознаки. 

Після цього отримані дані було упорядковано за рангом згідно з 
їхньою значущістю.  

Останнім кроком стало повторне обговорення отриманих 
результатів з метою надання кожній з них остаточної характеристики у 
професійному контексті та визначення найбільш адекватних та повних 
формулювань характеристик суб’єктності, оскільки фахівці часто 
маючи на увазі одне й теж, висловлювали свої думки дещо по різному. 

Результати описаних дій наведено в таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Рейтинг ознак суб’єктності вчителів фізичного виховання з 
точки зору викладачів профільного факультету (n = 16) 

№ 
з/п 

Ознака суб’єктності 
Кількість 

експертів, % 
Середній бал 

1 
Сприйняття і позиціонування себе як суб’єкту 
у повсякденних та професійних ситуаціях 

91,7 7,8 

2 
Прагнення до професійного та особистісного 
розвитку 

75 7,1 

3 
Здійснення вчинків на основі свідомих 
моральних переконань 

75 7,0 

4 Ситуаційна сміливість, рішучість 75 7,0 
5 Прагнення до самореалізації 58,3 6,6 
6 Спонтанність і легкість особистісних проявів  50 6,0 

7 
Конструктивність розв’язання професійних та 
особистісних конфліктів  

50 7,0 

8 Внутрішній локус контролю 50 6,2 
9 Особиста відповідальність 50 5,3 

10 
Сформованість образу професійного 
майбутнього  

50 5,2 

 
Спираючись на дані, приведені у таблиці 1 нами визначено ознаки, 

що отримали найбільший ступінь одностайності експертів. Зокрема, 
ознаки, які відзначені більше ніж 75% експертів і середньозважений 
ранг яких становитиме найбільш високий бал, розглядалися як найбільш 
важливі характеристики професійної суб’єктності майбутніх вчителів 
фізичного виховання. 

Слід відзначити, що взагалі, експертами було названо близько  
20-ти ознак професійної суб’єктності майбутнього вчителя фізичного 
виховання. Проте, ознаки, що згадані менш ніж 50% респондентів, ми 
не включили до таблиці 1, не вважаючи їх інформативними. 

Вищеописані процедури дали змогу отримати упорядкований й 
обґрунтований перелік найбільш важливих ознак професійної 
суб’єктності майбутнього вчителя фізичного виховання. Цей перелік 
включав наступні позиції. 

По-перше, прийняття суб’єктної позиції у професійних ситуаціях, 
що передбачає активну взаємодію з професійним оточенням у якій 
вчитель виступає суб’єктом, який цілеспрямовано впливає на колег, 
учнів та їхніх батьків з метою утвердження та реалізації своєї 
педагогічної позиції.  

По-друге, прагнення до професійного та особистісного розвитку, 
джерелом якого виступає виникнення, боротьба та подолання 
суперечностей, що виникають  у професійній діяльності.  

По-третє, здійснення вчинків на основі свідомих моральних 
переконань, які виражаються у діях, що є наслідком свідомого 
самовизначення вчителя. У таких актах волі учитель стверджує себе як 
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особистість  стосовно інших людей, себе самого,  групи, суспільства та 
природи.  

По-четверте, ситуаційна сміливість, рішучість, яка виражається у 
здатності в разі виникнення небезпеки для особистісного авторитету або 
престижу зберігати високий рівень організації психічних функцій та не 
знижувати якість професійної діяльності, діючи при цьому на основі 
оцінювання ситуації та уміння йти на виправданий ризик заради 
досягнення мети 

Отже, узагальнюючи результати емпіричних досліджень, 
викладених вище, побудуємо структурну модель професійної 
суб’єктності майбутнього вчителя фізичного виховання (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структурна модель професійної суб’єктності майбутнього 

вчителя фізичного виховання 
 

Вважаємо, що представлена структурна модель адекватно 
представляє суб’єктність майбутнього вчителя фізичного виховання у 
формі, прийнятній для сприйняття науковою спільнотою. Ця структурна 
модель може слугувати також основою для визначення відповідних 
критеріїв та створення на їхній основі інформативної діагностичної 
методики.  

Обговорення результатів дослідження. Обґрунтована  структурна 
модель професійної суб’єктності майбутнього вчителя фізичного 
виховання може вважатися достатньо достовірною, оскільки спирається 
на емпіричні дані, а також значною мірою відповідає результатам 
досліджень О. Бартків [1], С. Глазачьової [3], С. Певної [4], 
А. Плеханової [5], З. Рябикіної [6] та інших дослідників, якими 
визначені схожі характеристики соціальної та професійної суб’єктності 
людини. 

Так, наприклад, на думку А. Плеханової, суб’єкта соціальних 
(професійних) відносин характеризують такі атрибути:  

 активність;  
 свобода (здатність до самовизначення своєї активності і 

несення відповідальності за неї);  

Професійна суб’єктність майбутнього вчителя фізичного виховання  

Ситуаційна сміливість, рішучість

Сприйняття і 
позиціонування себе як 
суб’єкту у професійних 

ситуаціях 

Скоєння вчинків на 
основі свідомих 
моральних 
переконань 

Прагнення до 
професійного та 
особистісного 
розвитку
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 креативність (широкий поведінковий репертуар та поведінкова 
гнучкість);  

 цілісність (психологічна цілісність «Я», наявність меж «Я», 
здатність розширювати межі свого «Я» до розмірів контексту, в якому 
проявляється активність);  

 опосередкованість (знання і уміння застосовувати правила того 
контексту, в якому функціонує суб’єкт;  

 здатністю до рефлексії суб’єктивного досвіду, а також власних 
програм дій);  

 самоцінність (усвідомлення своєї соціальної цінності) [5]. 
У дослідженнях З. Рябикіної подано такі характеристики «істинної 

суб’єктності» особистості, які «працюють» на її розвиток по висхідній 
лінії: 

 власна (невід’ємна) активність на тлі оптимального 
співвідношення потреб з можливостями, наданими умовами життя; 

 оптимальна збалансованість усіх особистісних буттєвих 
просторів; 

 сприйняття і позиціонування себе як суб’єкта, внутрішня 
потреба займати суб’єктну позицію; 

 цілісність сприйняття свого життя, внутрішній локус контролю 
та ситуаційна сміливість; 

 переживання свого буття як «автентичного існування»; 
 спонтанний прояв суб’єктних характеристик у співвідношенні 

із мінімальною ціною особистісних витрат; 
 масштаб виникаючих особистісних суперечностей і рівень 

їхньої конструктивності; 
 гармонійне співвідношення активності і діяльності у кожному з 

особистісних буттєвих просторів; 
 відповідальність за скоєне та не скоєне; 
 уміння приймати рішення на основі свідомих моральних 

переконань, що виступають в якості сталих регуляторів особистісної 
активності [6, c. 34]. 

Як бачимо, визначені у нашому дослідженні ознаки професійної 
суб’єктності лежать в «єдиному полі» думок наших попередників. 

 Таким чином, перелік найбільш важливих ознак професійної 
суб’єктності майбутнього вчителя фізичного виховання  включає такі 
позиції: сприйняття і позиціонування себе як суб’єкту у професійних 
ситуаціях; прагнення до професійного та особистісного розвитку; 
скоєння вчинків на основі свідомих моральних переконань; ситуаційна 
сміливість, рішучість. 

Напрямком подальшого дослідження вважаємо визначення на 
основі визначених ознак суб’єктності критеріїв та показників 
успішності фахової  підготовки вчителів фізичного виховання, а також 
створення діагностичного інструментарію. 
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Бицюк В. В. Ознаки професійної суб’єктності майбутнього 

вчителя фізичного виховання 
У статті на основі даних емпіричного дослідження уточнено зміст 

ознак професійної суб’єктності майбутнього вчителя фізичного 
виховання, які представлено у формі структурної моделі. Встановлено, 
що перелік найбільш важливих ознак професійної суб’єктності 
майбутнього вчителя фізичного виховання включає такі позиції: 
сприйняття і позиціонування себе як суб’єкту у професійних ситуаціях; 
прагнення до професійного та особистісного розвитку; скоєння вчинків 
на основі свідомих моральних переконань; ситуаційна сміливість, 
рішучість. Напрямками подальшого дослідження вважаємо розроблення 
на основі представленого конструкту критеріїв та показників 
професійної суб’єктності, та створення на їхній основі ефективної 
діагностичної методики.  

Ключові слова: професійна суб’єктність, ознаки, майбутній 
вчитель, фізичне виховання. 

 
Бицюк В. В. Признаки профессиональной субъектности 

будущего учителя физического воспитания 
В статье на основе данных эмпирического исследования уточнено 

содержание признаков профессиональной субъектности будущего 
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учителя физического воспитания, которые представлены в форме 
структурной модели. Установлено, что перечень наиболее важных 
признаков профессиональной субъектности будущего учителя 
физического воспитания включает следующие позиции: восприятие и 
позиционирование себя как субъекта в профессиональных ситуациях; 
стремление к профессиональному и личностному развитию; совершение 
поступков на основе сознательных нравственных убеждений; 
ситуационная смелость, решительность. Направлениями дальнейшего 
исследования считаем разработку на основе представленного 
конструкта критериев и показателей профессиональной субъектности, и 
создание на их основе эффективной диагностической методики. 

Ключевые слова: профессиональная субъектность, признаки, 
будущий учитель, физическое воспитание. 

 
Bytsiuk V. Features of Future Physical Education Teacher’s 

Professional Subjectivity  
In the article, basing on empirical research data the author specifies 

content of future physical education teacher’s professional subjectivity features 
and represents them as a structural pattern. It is defined that the most important 
features of future physical education teacher’s professional subjectivity can be 
named several characteristics. First of all, accepting subjective attitude in 
vocational situations, which means active collaboration in vocational 
environment where a teacher acts as a subject that has purposeful influence on 
his colleagues, pupils and their parents aiming to approve and fulfill one’s own 
pedagogical attitude. Secondly, both professional and personal development 
seeking, the source of which, in author’s opinion, can be genesis, struggle and 
coping with contradictions, rising in professional activity. The third 
characteristic should be stressed is that behavior which is based on ethical 
beliefs and represent into actions as a sequence to conscious teacher’s self-
determination. It is claimed that in such volitions a teacher confirms one’s 
personality towards oneself, other people, group, society and natural world. 
Fourthly, situational courage, self-determination which is embodied in ability 
to hold up psychical functions organization on high level in case risk of the 
outbreak of personal authority or reputation failure and not to compromise the 
quality, reducing professional activity performance, acting according to 
situation assessment and justified risk-taker’s skills for meeting goals. The 
author believes that the further research trend should be defined as designing 
professional subjectivity criteria and factors on the submitted construct basis. 
Moreover, efficient diagnosis model is to be created using these data.  

Key words: professional subjectivity, features, future teacher, physical 
education. 
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О. М. Павлюк 
 

ОСНОВНІ ОЗНАКИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
Науково-дослідна робота у закладах вищої освіти є невід’ємною 

складовою освітнього процесу й здійснюється з метою інтеграції 
наукової, навчальної та виробничої діяльності. Зазначені заходи 
проводяться на основі діючих Законів України «Про вищу освіту», «Про 
освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», статутів 
університетів та ін.Закон України «Про вищу освіту» визначає головні 
завдання наукової діяльності у закладах вищої освіти, до яких належать: 
органічна єдність змісту освіти й програм наукової діяльності; 
створення стандартів вищої освіти, підручників і навчальних посібників 
з урахуванням досягнень науки й техніки; упровадження результатів 
наукових досліджень у практику; безпосередня участь суб’єктів 
навчально-виховного процесу в науково-дослідних роботах, що 
проводяться у закладах вищої освіти; організація наукових, науково-
практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, 
конкурсів науково-дослідних, курсових, дипломних та інших робіт 
учасників навчально-виховного процесу [5, с. 3]. 

Питання методології та організації наукових досліджень розкрито 
в дослідженнях таких науковців, як: Н. Демешкант, А. Конверський, 
Б. Мокін, О. Тройнікова, В. Юринець та ін. Дослідники зазначене 
питання розкривали в контексті своїх наукових розвідок [1; 4–7]. 

Разом із тим окремі сторони методології та організації наукових 
досліджень потребують уточнення та систематизації. Тому здійснимо 
аналіз наукових напрацювань в даному напрямку, виокремимо основні 
ознаки та характеристики наукового пошуку. 

В дослідженнях О. Тройнікової зазначено, що поняття «наука» має 
декілька основних значень. По-перше, під наукою розуміється сфера 
людської діяльності, яка направлена на вироблення і систематизування 
нових знань про природу, суспільство, мислення та пізнання 
навколишнього світу. По-друге, значення «наука» виступає як результат 
цієї діяльності – система отриманих наукових знань. По-третє, наука 
розуміється як одна з форм суспільної свідомості, соціальний інститут. 
В останньому значенні, вона являє собою систему взаємозв’язків між 
науковими організаціями та членами наукової спільноти, а також 
включає до себе системи наукової інформації, норми та цінності науки 
[6, с. 4]. 

Кожен фахівець повинен мати уявлення про методику й 
організацію науково-дослідницької діяльності про науку та основні її 
поняття. Однією з головних особливостей науки є доведеність 
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істинності наукових знань. Основна мета науки – отримання нових 
знань і використання їх у практичному освоєнні світу. Однак, оскільки 
наука постійно виходить за межі процесів виробництва і освоєння 
соціального досвіду, вона лише частково може спиратися на наявні 
форми масового практичного освоєння об’єктів. Їй потрібна особлива 
практика, за допомогою якої перевіряється істинність її знань. Такою 
практикою стає науковий експеримент, в ході якого перевіряється 
частина знань [1; 5, с. 5–7]. 

Наука має дві важливих складові: систему наукових знань і 
систему наукової діяльності.Система наукових знань складається з 
таких основних елементів, як теорія, закони, гіпотези, поняття й наукові 
методи. Теорія – вчення, система ідей, поглядів, положень, тверджень, 
спрямованих на тлумачення того чи іншого явища, а закон – це 
внутрішній зв’язок явищ, що зумовлює їхній закономірний розвиток. 
Гіпотеза являє собою наукове припущення, висунуте для пояснення 
будь-яких процесів (явищ) або причин, які зумовлюють даний наслідок. 
Поняття – це думка, відбита в узагальненій формі. Наукові методи, що 
входять до складу знань, – це весь арсенал накопичених методів 
дослідження, а також етап наукової діяльності (методи, методика), які 
використовуються у процесі наукової діяльності в даному конкретному 
циклі. Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, що 
спрямована на здобуття й використання нових знань(включає етапи 
отримання наукової продукції: 1) постановка (виникнення) проблеми, 
2) побудова гіпотез і застосування тих, які вже є; 3) створення та 
впровадження нових методів дослідження, які спрямовані на доведення 
гіпотез, 4) узагальнення результатів наукової діяльності). 

Наукова діяльність існує в різних видах, таких як: науково-дослідна 
діяльність; науково-організаційна діяльність; науково-педагогічна 
діяльність; науково-інформаційна діяльність; науково-допоміжна 
діяльність та ін. Розрізняють дві основні групи наукових досліджень: 
фундаментальні та прикладні. Фундаментальні наукові дослідження – це 
наукова теоретична та експериментальна діяльність, спрямована на 
здобуття нових знань про закономірності розвитку та взаємозв’язку 
природи, суспільства, людини. Завданням фундаментальних наук є 
пізнання законів, що управляють поведінкою і взаємодією базисних 
структур. Прикладні наукові дослідження – це наукова й науково-
технічна діяльність, спрямована на здобуття й використання знань для 
практичних цілей. Безпосередня мета прикладних наук полягає у 
застосуванні результатів фундаментальних наук при вирішенні 
пізнавальних і соціально-практичних проблем [5, с. 5–7]. 

Наука –це особлива форма пізнання, яке здійснюють особливі 
групи людей за допомогою спеціальних засобів (експериментальні 
пристрої, мовні та логічні методи). Формою реалізації та розвитку 
пізнання стає наукове дослідження. Наукове дослідження – це 
систематичне й цілеспрямоване вивчення об’єктів, в яких 
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використовуються засоби і методи науки, і яке 
завершуєтьсяформуванням знань про об’єкт, який вивчається. 
Структура наукового дослідження передбачає: обґрунтування теми, 
актуальність і новизну, мету, завдання, об’єкт, предмет, експеримент, 
опрацювання результатів дослідження, теоретичний аналіз результатів, 
формулювання висновків, упровадження результатів дослідження в 
практику. Тема, обʼєкт і предмет, мета і завдання дослідження 
перебувають у нерозривному звʼязку. Науковець повинен чітко 
визначити предмет і об’єкт дослідження. З предмета дослідження 
випливають його мета та завдання. Мета науки – пізнання законів 
розвитку природи і суспільства, їх вплив на предмети та явища, їх 
властивості та відношення, що виконується за допомогою логічного та 
абстрактного мислення [5, с. 5–6; 7]. 

У процесі проведення наукових досліджень розрізняють поняття 
«обʼєкт» і «предмет». Обʼєктом дослідження прийнято називати те, на 
що спрямована пізнавальна діяльність дослідника. Це процес або явище, 
що породжують проблемну ситуацію і обрані для вивчення. Існують 
наступні характеристики обʼєктів дослідження: просторові 
(підприємства, район, область, регіон); часові (період початку і 
завершення наукового дослідження); галузеві (вид діяльності, яку 
досліджують, наприклад, навчально-тренувальний процес). В обʼєкті 
виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Це можуть 
бути види чи характеристики діяльності людей, потреби, інтереси, 
сукупності підприємств. У предметі відображається взаємозвʼязок 
проблеми і обʼєкта дослідження. Предметом дослідження є 
досліджувані з певною метою властивості, характерні для наукового 
пізнання, це визначення певного «ракурсу» дослідження як припущення 
про найсуттєвіші для вивчення обраної проблеми характеристики 
обʼєкта. Обʼєкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу 
співвідносяться між собою як загальне і часткове.  

Так, наприклад, якщо тему наукового дослідження визначено 
наступним чином: «Підвищення ефективності навчально-тренувального 
процесу легкоатлетів 10-16 років у підготовчому періоді на основі 
комплексної програми відновлювальних заходів», то об’єктом 
дослідження буде – навчально-тренувальний процес легкоатлетів  
10-16 років у підготовчому періоді, а предметом– комплексна програма 
відновлювальних заходів, спрямована на підвищення ефективності 
навчально-тренувального процесу бігунів на короткі дистанції  
10-16 років у підготовчому періоді. 

Ми розглянули лише окремі питання структури наукового 
дослідження. Взагалі вищезазначена проблема потребує більш 
детального вивчення та систематизації. Науково-дослідній роботі зі 
студентами в закладах вищої світи відводитися особливе значення, 
головними напрямами організації якої можуть бути такі: підвищення 
якості навчального процесу за рахунок спільної участі студентів і 
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викладачів у виконанні різних науково-дослідних робіт; участь 
студентів у проведенні прикладних, пошукових і фундаментальних 
наукових дослідженнях; підтримка і розвиток наукових шкіл вузів в 
руслі наступностіпоколінь; розвиток у студентів здатностей до 
самостійних обґрунтованих наукових суджень і висновків; наданням 
студентам можливостей у процесі навчання спробувати свої сили у 
різних напрямах сучасної науки. 

Завданнями науково-дослідної роботи є: навчання студентів 
методиці й засобам самостійного вирішення наукових завдань, 
навичкам роботи в наукових колективах; ознайомлення з методами 
організації творчої роботи; сприяння успішному розв’язанню 
актуальних проблем науки та соціального розвитку суспільства. 
Науково-дослідна робота зі студентами виступає продовженням і 
поглибленням навчально-дослідної роботи, надає студенту можливість 
виявити творчу ініціативу, перевірити у ході виконання практичних і 
лабораторнихробіт (на практиці) вивчений матеріал, вчить збирати, 
систематизувати, аналізувати й узагальнювати його, самостійно вести 
науково-дослідну роботу [5, с. 7]. 

Найбільш поширеною формою науково-дослідної роботи зі 
студентами можуть бути студентські наукові гуртки. Зміст роботи 
наукових гуртків може включати такі різновиди: складання рефератів та 
анотацій на вітчизняну та зарубіжну наукову літературу; написання 
рецензій на статті та книги; підготовка оглядів літератури з певної 
проблеми або теми; підготовка наукових доповідей і повідомлень на 
основі збирання, вивчення й узагальнення документальних і 
літературних джерел, виявлення та аналіз архівних документів з теми 
дослідження; підготовка наочних посібників, збирання матеріалу для 
оформлення стендів у навчальних кабінетах і на кафедрах; підготовка 
до публікації наукових статей у студентських кафедральних і 
факультетських збірниках наукових праць. 

Ще однією формою науково-дослідної роботи зі студентами є 
участь у конкурсах наукових студентських робіт, які організує 
Міністерство освіти й науки України, різні громадські організації, а 
також факультети. Кращі студентські роботи відзначаються і 
заохочуються як морально, так і матеріально, а саме, дипломами, 
подяками, грошовими преміями. Підсумки студентської науково-
дослідної роботи за рік підводять на щорічних «Днях науки». Це не 
одноразова акція – за нею стоїть щоденна праця як студентів, так і 
професорсько-викладацького складу. Упродовж «Днів науки» 
проводяться спільні наукові конференції студентів і викладачів, 
конкурси на найкращу студентську доповідь, на найкращу наукову 
роботу та ін. [4, с. 166–168]. 

Таким чином, у процесі дослідження встановлено, що 
систематичне й цілеспрямоване вивчення об’єктів, в яких 
використовуються засоби і методи науки завершується формуванням 
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знань про те, що вивчається. Однією з головних особливостей наукових 
досліджень  є доведеність істинності наукових знань, а основною метою 
науки є отримання нових знань і використання їх у практичному 
освоєнні світу. Участь студентів у науково-дослідній роботі може 
активніше розвиватися при створенні в університеті, інституті, на 
кафедрі атмосфери творчості, використанні різноманітних форм і 
методів та ін. Саме тоді науково-дослідна робота студентів буде 
реалізовуватисяне лише у вигляді рефератів і доповідей, а студентські 
наукові гуртки зосередять свою увагу на дослідженні сучасних 
актуальних наукових проблем. 

До подальших наукових досліджень ми відносимо детальніше 
висвітлення особливостей низки інших структурних компонентів 
науково-дослідницької роботи. 
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Павлюк О. М. Основні ознаки та характеристики наукового 

дослідження 
В статті встановлено, що наукове дослідження – це систематичне 

й цілеспрямоване вивчення об’єктів, в яких використовуються засоби і 
методи науки, і яке завершується формуванням знань про об’єкт, який 
вивчається. Однією з головних особливостей наукових досліджень є 
доведеність істинності наукових знань, а основною метою науки є 
отримання нових знань і використання їх у практичному освоєнні світу. 
Зазначено, що участь студентів у науково-дослідній роботі може 
активніше розвиватися при створенні в університеті, інституті, на 
кафедрі атмосфери творчості, використанні різноманітних форм і 
методів та ін. Саме тоді науково-дослідна робота студентів буде 
реалізовуватися не лише у вигляді рефератів і доповідей, а студентські 
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наукові гуртки зосередять свою увагу на дослідженні сучасних 
актуальних наукових проблем. 

Найбільш поширеною формою науково-дослідної роботи зі 
студентами можуть бути студентські наукові гуртки. 

Ключові слова: наука, наукове дослідження, об’єкт, предмет, 
знання. 

 
Павлюк Е. М. Основные признаки и характеристики научного 

исследования 
В статье установлено, что научное исследование – это 

систематическое и целенаправленное изучение объектов, в которых 
используются средства и методы науки, завершается формированием 
знаний об объекте, который изучается. Одной из главных особенностей 
научных исследований является доказанность истинности научных 
знаний, а основной целью науки является получение новых знаний и 
использование их в практическом освоении мира. Указано, что участие 
студентов в научно-исследовательской работе может активно 
развиваться при создании в университете, институте, на кафедре 
атмосферы творчества, использовании различных форм и методов и др. 
Именно тогда научно-исследовательская работа студентов будет 
реализовываться не только в виде рефератов и докладов, а студенческие 
научные кружки сосредоточат свое внимание на исследовании 
современных актуальных научных проблем.  

Наиболее распространенной формой научно-исследовательской 
работы со студентами могут быть студенческие научные кружки. 

Ключевые слова: наука, научное исследование, объект, предмет, 
знание. 

 
Pavliuk E. Basic Features and Characteristics of Scientific Research 
The article established that scientific research is a systematic and 

purposeful study of the objects that use tools and methods of science and 
which ends with the formation of knowledge about the object that is being 
studied. One of the main features of scientific research is proof of the truth of 
scientific knowledge, and the main purpose of science is to acquire new 
knowledge and use them in the practical mastering of the world. It is 
indicated that participation of students in research work to develop with the 
establishment of the University, the College, the Department of the 
atmosphere of creativity, using various forms and methods, etc. that's when 
the scientific-research work of students will be implemented not only in the 
form of abstracts and reports, and student clubs and societies will focus on 
the study of contemporary scientific problems. The most common form of 
research work with students can be student scientific circles. Another form of 
research work with the students participation in competitions of student 
work, organized by the Ministry of education and science of Ukraine, various 
social organizations and departments.  
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The best student work is celebrated and encouraged both morally and 
materially, namely, diplomas, commendations, and monetary awards. 

Key words: science, scientific research, object, subject, knowledge. 
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О. Ш. Тонне 

 
УТОЧНЕННЯ ПОНЯТТЯ «ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ 
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ» 
 
Успіх реформи «Нова українська школа», старт якої запланований 

на 2018 рік, залежить від готовності вчителів загальноосвітніх 
навчальних закладів до нових імперативів професійної діяльності, у 
відповідності до яких вони набувають більшої самостійності при 
визначенні стратегії і тактики виконання професійних завдань. 

Утвердження нового формату професійної діяльності вчителів 
пов’язано з їх перманентним професійним розвитком, який не 
можливий без цілеспрямованої, внутрішньо мотивованої самостійної 
пізнавальної діяльності. 

Ідеї щодо сутності самостійної пізнавальної діяльності та 
педагогічних механізмів її організації у здобувачів освіти з різних 
спеціальностей викладено в працях Т. Корогод, С. Переславської, 
Л. Рябченко, М. Солдатенкa. Сутність професійного самовдосконалення 
розкрито в роботах М. Ксьонзенко, Л. Сущенко, В. Фрицюк. Об’єднує 
авторів погляд на самостійну пізнавальну діяльність як на послідовність 
предметних дій і когнітивних операцій здобувача освіти, мета яких 
визначається його потребами та мотивами, а досягається опрацюванням 
інформаційних джерел з наступним упредметненням його результатів у 
професійній діяльності. 

Разом з тим, знайомство з науковими джерелами показало, що для 
позначення педагогічного впливу, спрямованого на упорядкування 
названої діяльності використовуються такі термінологічні конструкти: 
організація навчально-пізнавальної (пізнавальної) діяльності (С. Генкал, 
С. Заскалета, О. Осова); організація самостійної роботи (Н. Бойко); 
управління пізнавальною діяльністю (Л. Рябченко, В. Ястребова); 
розвиток самостійної пізнавальної діяльності (М. Солдатенко); 
формування навчально-пізнавальної (пізнавальної) діяльності 
(Г. Костишина, Т. Тернавська). Окрім дефініцій, у науковій літературі 
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представлені різноманітні алгоритми та моделі процесу управління 
(організації, розвитку, формування) пізнавальною діяльністю. 

Аналіз наукових джерел показав, що кожен з авторів обґрунтовує 
власну дефініцію процесу педагогічного впливу, спрямованого на 
підвищення якості пізнавальної діяльності здобувачів освіти, що 
створює утруднення в розумінні авторського задуму науковою 
спільнотою. 

Зважаючи на сказане, а також на те, що вивчення будь-якого 
педагогічного феномена вимагає не тільки застосування дослідницьких 
методів, а й визначення авторської позиції стосовно змісту ключового 
поняття, мета даної статті – уточнення змісту дефініції «організація 
самостійної пізнавальної діяльності вчителя загальноосвітнього 
навчального закладу у процесі підвищення кваліфікації».  

Метод дослідження – аналіз наукових джерел з наступним 
узагальненням його результатів. 

Зміст дефініції «самостійна пізнавальна діяльність» складається зі 
змісту ключових понять «самостійність», «пізнання», «діяльність», 
«організація». У зв’язку з цим звернемося до їх аналізу. 

Перш за все, спрямуємо зусилля на уточнення змісту поняття 
«самостійність». Прикладами визначень самостійності у науковій 
літературі є такі: 

 якість особистості, що виражається в умінні ставити перед 
собою певні цілі, досягати їх власними силами [6, с 27]; 

 якість особистості, що виявляється в критичному ставленні до 
явищ життя, умінні ставити життєві завдання і знаходити творчі 
способи їхнього вирішення, проявляти ініціативу, прагненні до 
самоактуалізації [4, с. 58]; 

 здатність особистості до діяльності, яка здійснюється без 
втручання з зовні [5, с. 19]; 

 здатність людини ефективно виконувати на певні дії без будь-
якої допомоги з зовні, керуючись лише власним досвідом [22, с. 200]. 

Поняття «самостійність» за змістом тяжіє до таких понять, як 
«самопідтримка» (Ф. Перлз), «спрямованість зсередини» (Д. Рісмен), 
«зрілість» (К. Роджерс), «автономність» (А. Маслоу, Г. Олпорт, 
Е. Фромм). 

На думку представників гуманістичної психології та педагогіки, 
прояв феномену, аспекти якого позначаються названими термінами, 
виражається у таких атрибутах соціальної поведінки людини:  

 постійне прагнення людини відповідати своєму внутрішньому 
образу і досягати вищого рівня зрілості й особистісного зростання 
(Г. Олпорт) [14]; 

 позитивна «свобода для» на відміну від негативної «свободи 
від» (Е. Фромм) [18]; 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 4 (318), 2018  
 

 45

 вибір варіантів поведінки серед різноманітних альтернатив на 
основі власних уявлень людини (А. Маслоу) [14];  

 відносна незалежність дій суб’єкта від соціального оточення 
[16]. 

 Проаналізувавши і порівнявши трактування поняття 
«самостійність», а також близьких до нього понять, нами виділено ряд 
положень, на які будемо спиратися в нашому дослідженні: 

 самостійність – це якість особистості; 
 ця риса може проявлятися в будь-якому виді діяльності; 
 проявами самостійності є прагнення людини до самореалізації; 

наполегливість у досягненні мети, рішучість, ініціативність; 
незалежність дій і суджень від соціального контексту; вміння 
орієнтуватися в новій ситуації та інші поведінкові атрибути, загальним 
моментом яких є бажання суб’єкту через ту чи іншу діяльність змінити 
соціальне оточення у відповідності до власних уявлень. 

За логікою вирішення поставлених у статті задач, нам потрібно 
розглядати самостійність в контексті пізнання, виходячи з чого, 
уточнимо значення терміна «пізнання». 

У сучасній філософії пізнання розглядається як процес, 
спрямований на набуття знань, розуміння закономірностей об’єктивного 
світу (Т. Хілл) [19]. 

У психології «пізнання» розуміється як процес руху думки від 
незнання до знання, нескінченний шлях до пізнаваного об’єкту [11, 
с. 147] або як процес активного творчого відтворення дійсності у 
свідомості людини, що є результатом її діяльного предметно-
практичного взаємозв’язку з навколишнім світом [13].  

У педагогіці пізнання визначається як: «...процес 
цілеспрямованого активного відображення об’єктивного світу у 
свідомості людей. Відмічається, що «пізнання є специфічною, вищою 
формою відображення світу і здатне виходити за межі наявного стану 
речей» [2, с. 261].  

У незалежності від науки, яку представляють учені, вони єдині у 
думці про те, що пізнання дійсності є процесом творчої взаємодії 
суб’єкта і об’єкта (людини з навколишнім світом), що 
опосередковується активною діяльністю людини і спрямовується на 
відображення у її свідомості об’єктивного світу [17]. 

При цьому, сьогодні є актуальною думка про те, що результатом 
пізнання є не тільки створення ідеальної копії стану речей, 
«повторення» у свідомості людини того, що вже існує, а й створення 
образу предметів та явищ, які відсутні у матеріальному світі, а також 
образу усіх можливих їх модифікацій та перетворень [15]. 

Проаналізувавши різні трактування поняття «пізнання», можна 
говорити про те, що здебільшого у науковому дискурсі пізнання 
розглядається як процес, спрямований на набуття знань. Ми, в свою 
чергу, у своїй роботі будемо дотримуватися такого ж розуміння. 
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Відмітимо, що сьогодні пізнання розглядається як похідна від 
трьох взаємопов’язаних видів діяльності людей: практичної (трудової), 
пізнавальної та комунікативної [3, с. 12]. 

Для характеристики наступного поняття – «діяльність» нами 
обрано діяльнісний підхід, розроблений психологами Б. Ананьєвим, 
О. Асмоловим, Л. Виготським, П. Гальперіним, В. Зінченко, 
О. Леонтьєвим та іншими вченими. 

З позицій цього підходу В. Зінченко визначає діяльність як: 
«активну взаємодію людини з навколишньою дійсністю, у ході якої 
вона виступає суб’єктом, який цілеспрямовано впливає на об’єкт і 
задовольняє таким чином власні потреби» [12, с. 95]. 

Слідуючи традиціям діяльнісного підходу, Е. Юдін визначає 
діяльність як «специфічно людську усвідомлену форму активного 
ставлення до навколишнього світу, зміст якої становить його доцільна 
зміна і перетворення» [9]. 

М. Кондратьєв визначає діяльність як систему багатоаспектних і 
багатопланових предметних взаємодій індивіда з навколишнім світом, у 
результаті яких здійснюється виробництво та відтворення суб’єктом 
матеріальних і духовних цінностей [7]. 

В. Юрчук розглядає діяльність як динамічну модель взаємодії 
суб’єкта з об’єктивною предметною та соціальною реальністю, у 
процесі якої відбувається втілення в об’єкті психічної моделі-образу, а 
також ставлення суб’єкта до об’єктивної дійсності [21, с. 135].  

Спираючись на положення діяльнісного підходу, з позицій 
педагогіки С. Гончаренко феномен діяльності визначає як «спосіб буття 
людини у світі, її здатність вносити у дійсність зміни» [2, с. 98]. 

Важливо відмітити, що згідно з діяльнісним підходом, діяльність 
містить у собі два взаємозалежні аспекти:  

 зміну самого суб’єкта за рахунок поступового перетворення 
зовнішньої предметної дії у внутрішні розумові дії – інтеріоризацію;  

 активне перетворення світу суб’єктом – екстеріоризацію.  
У процесі інтеріоризації формуються поняття, узагальнення, 

прийоми дії, внутрішні програми (П. Гальперін). Процес інтеріоризації 
зовнішніх дій здійснюється завдяки слову, яке виступає знаком 
зовнішньої дії (Л. Виготський) [20, с. 11].  

Екстеріоризація виступає як практична реалізація внутрішньої, 
раніше інтеріоризованої дії, програми. Згідно з Б. Ананьєвим, 
екстеріоризація, як перехід внутрішніх дій і операцій у зовнішні, є 
втіленням задумів суб’єкта діяльності, реалізації його планів і програм 
побудови нових об’єктів [1]. 

З наведених вище дефініцій і положень видно, що діяльності 
притаманні такі загальні характеристики: 

 діяльність є специфічно людським феноменом, який 
характеризує свідому сторону буття (на відміну від поведінки) і є 
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причиною перетворень як у зовнішньому світі, так і в психічному житті 
людини; 

 вона є невід’ємним атрибутом суб’єкту і спрямована на 
перетворення об’єкту (зовнішнього чи внутрішнього по відношенню до 
суб’єкту); 

 діяльність завжди раціональна і спрямована на отримання 
певних результатів, якими можуть розглядатися матеріальні та духовні 
цінності. 

Синтезуючи найбільш загальні характеристики людської 
діяльності, у нашому досліджені цей феномен визначимо як процес 
активної взаємодії людини-суб’єкта з навколишнім і внутрішнім світом, 
мета якого – їхня зміна і перетворення у відповідності до інтересів, 
мотивів та бажань суб’єкта.  

Отже, на основі сказаного вище, можна визнати, що самостійна 
пізнавальна діяльність є різновидом діяльності людини, обумовленої її 
інтересами, мотивами та бажаннями, результатом якого є придбання 
знань про об’єктивну та суб’єктивну реальність, тобто формування у 
свідомості того, хто навчається певних образів, пов’язаних з предметом 
пізнавального інтересу. 

Останнім терміном, якому дається характеристика у цій статті, є 
поняття «організація». Для уточнення значення цього поняття 
звернемося до праць з педагогічного менеджменту (Б. Жебровський, 
О. Кощинець, О. Щотка та інші автори), в яких висвітлено сутність і 
структура управлінського циклу – послідовності ітерацій у діяльності 
суб’єкта управління, спрямованих на виконання певного завдання 
[10, с. 33]. 

У роботах дослідників виділено чотири управлінські функції, які є 
основою для управлінського циклу:  

 планування – сукупність предметних дій, спрямованих на 
розробку та складання планів і програм діяльності освітнього суб’єкту. 
Ця функція забезпечується інтелектуальною роботою з інформацією для 
прийняття управлінського рішення. Результатом планування є 
оформлення програми у вигляді плану, наказу, інструкції, положення 
тощо; 

 організація – скеровування трудової взаємодії людей і 
створення умов для досягнення запланованих результатів у системі, що 
підлягає управлінню. Виконання цієї функції забезпечується 
упорядкуванням дій об’єктів і суб’єктів управління з метою 
ефективного виконання прийнятих на попередньому етапі 
управлінських рішень; 

 корекція – діяльність суб’єкта, орієнтована на коригування 
відхилень від заданої програми діяльності, у разі дестабілізуючих, 
дезорганізуючих впливів як зсередини, так і ззовні системи, що підлягає 
управлінню; 
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 контроль – сукупність предметних дій суб’єкта управління, 
спрямованих на зіставлення результатів діяльності й запланованих 
результатів, аналіз, а також їхню оцінку. Результат контролю – оцінка 
стану системи, що підлягає управлінню, яка, у свою чергу, є підставою 
для розробки нового рішення [10, с. 36]. 

У силу визначеної теми нашого дослідження, зосередимо свою 
увагу на такому елементі управлінського циклу, як «організація», яку, 
на основі аналізу публікацій з педагогічного менеджменту визначаємо 
як функцію управління, сутність якої – забезпечення певної 
структурованості, внутрішнього упорядкування, узгодженості взаємодії 
відносно автономних компонентів у системному об’єкті управління. 

Зазвичай, у педагогічному менеджменті організація як складова 
управлінського циклу пов’язується з такими специфічними видами 
діяльності суб’єкта управління, як: визначення кола осіб, потрібних для 
виконання того чи іншого рішення; побудова оргструктури; 
регламентація діяльності; розподіл функціональних обов’язків; 
упорядкування зв’язків між працівниками й інструментами здійснення 
трудового процесу [8, c. 14]. 

Зазначимо, що в традиціях класичного менеджменту організація 
здійснюється через накази або директиви суб’єкту управління. У той же 
час, як сукупність дій, що ведуть до утворення і розвитку зв’язків між 
частинами педагогічної системи, організація може здійснюватися не 
через накази, а через «м’який» вплив на об’єкти, які підлягають 
управлінню. 

Особливого значення функція організації набуває у самостійній 
пізнавальній діяльності, суб’єктами якої можуть розглядатися сама 
людина – здобувач освіти, а також навчальний заклад, який забезпечує 
підтримку пізнавального інтересу та створює умови для активізації 
суб’єктних позицій педагога і здобувачів освіти, прояв у них 
самоорганізації і саморегуляції у професійно-особистісному зростанні. 

Основи для організації самостійної пізнавальної діяльності вчителів 
закладено у методичній роботі закладів післядипломної педагогічної 
освіти, яка полягає у створенні методичних матеріалів, проведенні 
спеціальних заходів з професійного навчання, а також в ініціюванні 
процесу професійного самовдосконалення здобувачів освіти. 

Слід відзначити, що вчителі мають нормативно підтверджене 
право на самостійний вибір науково та методично обґрунтованих форм, 
методів і засобів підвищення кваліфікації на конкурентній основі. При 
цьому сьогодні заклади післядипломної педагогічної освіти для вчителів 
виступають лише одним з можливих варіантів підвищення кваліфікації. 

Утім, до сьогодні потенціал закладів післядипломної педагогічної 
освіти у контексті організації самостійної пізнавальної діяльності 
вчителів загально освітніх навчальних закладів не є вичерпаним. У 
цьому контексті особливо перспективним виглядає упорядкування 
взаємодії між педагогами закладів післядипломної педагогічної освіти 
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та вчителями, які проходять підвищення кваліфікації, за рахунок 
використання комунікаційних і мультимедійних технологій, 
персональних цифрових пристроїв, хмарних сервісів та соціальних 
мереж. 

Результатом такого упорядкування очікується відображення у 
свідомості здобувачів освіти образів, пов’язаних з предметом навчання. 

Висновки. Уточнивши значення термінів «самостійність», 
«пізнання», «діяльність», «організація», сформулюємо дефініцію 
терміну «організація самостійної пізнавальної діяльності вчителя у 
процесі підвищення кваліфікації». Отже, організація самостійної 
пізнавальної діяльності вчителя – це діяльність навчального закладу з 
упорядкування взаємодії між педагогами та здобувачами освіти, а також 
іншими суб’єктами й компонентами педагогічної системи, результатом 
якої очікується формування у свідомості того, хто навчається певних 
образів, пов’язаних з предметом навчання. Перспективним чинником 
організації самостійної пізнавальної діяльності вчителів є 
цілеспрямована робота закладів післядипломної педагогічної освіти. 

Першочерговим напрямком подальшого дослідження вважаємо 
характеристику стану організації самостійної пізнавальної діяльності у 
закладах післядипломної педагогічної освіти вчителів у процесі 
підвищення їхньої кваліфікації. 
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Тонне О. Ш. Уточнення поняття «Організація самостійної 

пізнавальної діяльності вчителя у процесі підвищення кваліфікації»  
У статті обґрунтована актуальність організації самостійної 

пізнавальної діяльності вчителя у процесі підвищення кваліфікації. 
Представлений аналіз змісту понять «самостійність», «пізнання», 
«діяльність», «організація». На основі результатів цього аналізу 
сформульована дефініція «організація самостійної пізнавальної 
діяльності вчителя у процесі підвищення кваліфікації» у відповідності 
до якої – це діяльність навчального закладу з упорядкування взаємодії 
між педагогами та здобувачами освіти, а також іншими суб’єктами й 
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компонентами педагогічної системи, результатом якої очікується 
формування у свідомості того, хто навчається певних образів, 
пов’язаних з предметом навчання. Перспективним чинником організації 
самостійної пізнавальної діяльності вчителів визначено цілеспрямовану 
роботу закладів післядипломної педагогічної освіти. 

Ключові слова: організація, самостійність, пізнання, діяльність, 
вчителі, підвищення кваліфікації, заклади післядипломної педагогічної 
освіти. 

 
Тоннэ Е. Ш. Уточнение понятия «Организация 

самостоятельной познавательной деятельности учителя в процессе 
повышения квалификации» 

В статье обоснована актуальность организации самостоятельной 
познавательной деятельности учителя в процессе повышения 
квалификации. Представленный анализ содержания понятий 
«самостоятельность», «познание», «деятельность», «организация». На 
основе результатов этого анализа сформулирована дефиниция 
«организация самостоятельной познавательной деятельности учителя в 
процессе повышения квалификации» в соответствии с которой – это 
деятельность учебного заведения по упорядочению взаимодействия 
между педагогами и соискателями образования, а также другими 
субъектами и компонентами педагогической системы, результатом 
которой ожидается формирование в сознании обучающегося 
определенных образов, связанных с предметом обучения. 
Перспективным фактором организации самостоятельной 
познавательной деятельности учителей определено целенаправленную 
работу учреждений последипломного педагогического образования. 

Ключевые слова: организация, самостоятельность, познания, 
деятельность, учителя, повышение квалификации, учреждения 
последипломного педагогического образования. 

 
Tonne O. Clarification of the Concept «Organization of an 

Independent Cognitive Activity of the Teacher in the Process of 
Advanced Training» 

Novelty of organizing of self-sustaining cognitive activity of a teacher 
in professional development process is proved in the article. Content analysis 
of concepts ‘self-sustainability’, ‘cognition’, ‘activity’, ‘organizing’ is 
provided. According to the results of the analysis the author represents 
definition ‘organizing of self-sustaining cognitive activity of a teacher in 
professional development process’ as an educational establishment activity 
for regulation educators and education course participants interaction, and 
also other parties and components of education system, due to this interaction 
there is forming of certain images linked to educational subject in course 
participant consciousness. 
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It is proved that focused work of post-graduate pedagogical 
establishments is a significant factor of organizing of teachers’ self-
sustaining cognitive activity. It should be added that organizing process is 
connected to such kinds of management entity’s activity as defining set of 
people necessary for management solution fulfillment; organizational 
structure forming; activity regulation; functional responsibilities segregation; 
ranking coherence between staff and education process implementation tools. 
It is stressed, that sorting of interaction between post-graduate pedagogical 
establishments’ educators and teachers who are mid-career course 
participants is promising because of communicative and multimedia 
technologies, personal digital gadgets implementation, as well as cloud 
services and social networking sites using. 

The author considers state specification of organizing of self-sustaining 
cognitive activity in post-graduate pedagogical establishments’ within teachers’ 
professional development process to be top-priority research trend in future. 

Key words: organizing self-sustainability, cognition, activity, teachers, 
professional development, post-graduate pedagogical establishments. 
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ 
 
Аналіз сучасного етапу розвитку вищої професійної педагогічної 

освіти дозволив з’ясувати методологію підходів щодо реалізації 
дослідження з огляду на експериментальне навчання. Новий період 
розвитку педагогічної науки характеризується відкритістю до 
інноваційних ідей, концепцій, течій і напрямів. Існують різноманітні 
методологічні орієнтири, які впливають на вибір стратегій, методів, 
дослідницьких програм і зміст наукового пошуку.  

У зв’язку з цим особливого значення набуває спрямованість 
навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах на 
формування і всебічний розвиток студентів фізичної культури як 
суб’єктів активної діяльності у процесі фахової підготовки. Важливим є 
те, що майбутній учитель, з одного боку, має не нав’язливо 
«демонструвати» свою інтерактивну активність в педагогічному процесі 
та суб’єкт-суб’єктне ставлення до учнів, а, з іншого – стимулювати 
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активну поведінку учнів, формувати їх активне ставлення до навчальної 
діяльності, організувати і підтримувати суб’єкт-суб’єктні взаємини з 
учнями.  

Вагомий внесок в обґрунтування теоретичних засад професійної 
підготовки майбутніх фахівців фізичної культури в Україні зробили такі 
вітчизняні вчені, як Л. Безкоровайна, Е. Вільчковський, Д. Давиденко, 
С. Єрмаков, А. Міненок, В. Платонов, О. Тимошенко, Б. Шиян та ін. 

Окремим аспектам проблеми формування інтерактивної 
компетентності майбутніх учителів присвячено наукові дослідження 
Л. Вольнової, М. Радишевської, І. Ремзі, В. Сідельнікової, Є. Платової, 
А. Харитонової.  

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні наукових 
підходів до формування інтерактивної компетентності майбутніх 
учителів фізичної культури. 

Враховуючи зміст формування інтерактивної компетентності 
майбутніх учителів фізичної культури у процесі фахової підготовки, 
серед основних методологічних підходів до дослідження обрано 
системний, компетентнісний та фасилітативний підходи. Значення 
кожного із названих методологічних підходів щодо проблеми наукового 
пошуку з’ясовано і обґрунтовано нижче.  

На нашу думку, успішність виконання дослідження потребує 
узгоджуваності всіх етапів і систематизації отриманих даних. Відзначимо, 
що систематизація (від грец. systema – ціле, що складається із частин) 
становить мисленнєву діяльність, в процесі якої об’єкти вивчення 
організовані у систему, на основі певного принципу. Систематизація 
включає встановлення причинно-наслідкових відносин між фактами 
вивчення; виокремлення основних одиниць матеріалу, що дозволяє 
розглядати конкретний об’єкт як частину цілої системи [5, с. 259–260].  

Систематизація покладена в основу системного підходу, який 
розглядається вченими у декількох аспектах: 1) «процес вивчення 
певного педагогічного явища як єдиного цілого, у ході якого 
виявляються його основні структурні елементи і компоненти, 
встановлюються між ними логічні взаємозв’язки, створюються загальні 
теорії та технології щодо подальшого вивчення і впровадження у 
педагогічну діяльність» (за М. Касьяненко) [1, с. 80–83]; 2) «специфіка 
цього підходу полягає в тому, що об’єктом дослідження стають 
педагоги та учні, а педагогічна діяльність здійснюється на основі всіх 
можливих дій, з логічним виокремленням найбільш продуктивних з 
них» (за Н. Кузьміною) [2, с. 26–27]; 3) один із основних критеріїв 
сучасного педагогічного мислення, реалізація якого дозволяє вчителю 
з’ясувати сутнісні зв’язки і напрями системоутворення певного явища 
або події» (за В. Семиченко) [6, с. 41]. 

Вважаємо, що формування інтерактивної компетентності 
майбутніх учителів фізичної культури у процесі фахової підготовки 
тісно пов’язано із діяльнісним аспектом процесу взаємодії, тому для 
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здійснення повноцінного дослідження означеної проблеми істотним є 
висвітлення сутності компететнісного підходу.  

Теоретичні положення про запровадження компетентнісного 
підходу до дослідження процесу сучасної фахової підготовки знаходимо 
в роботах О. Дубасенюк, С. Лісової, Н. Сидорчук та ін.  

Так, В. Сєріков здійснює компаративний аналіз традиційного і 
компетентнісного підходів та виокремлює такі сутнісні ознаки 
останнього: уміння ідентифікувати педагогічну проблему і віднести її 
до класу пріоритетних задач дослідження; перевірка теоретичних знань 
на практиці; перетворення набутого досвіду у педагогічну майстерність; 
творче використання компетентнісного підходу до наукового пошуку і 
самоосвіти вчителя [7, с. 37]. 

В контексті компетентнісного підходу спеціальні компетентності 
для майбутнього вчителя фізичної культури передбачають: здатність 
майбутнього вчителя фізичної культури виокремлювати критерії і 
показники рівня сформованості інтерактивної компетентності; 
спроможність фахівця фізичної культури діагностувати позитивні і 
негативні умови імплементації стратегій інтерактивного навчання; 
вміння досліджувати інноваційні інтерактивні стилі викладання і 
застосовувати їх у межах викладання предметів. 

Комунікативний підхід дозволив вивчити умови, визначити 
критерії і якість рівня спілкування, сформувати механізми отримання і 
передачі навчальної інформації в ході взаємодії за різних внутрішніх і 
зовнішніх умов спілкування. Згідно з В. Кан-Каліком методологічною 
основою комунікативного підходу до формування інтерактивної 
компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі фахової 
підготовки виступають наступні фактори: 

1) вивчення стадій педагогічної взаємодії: моделювання 
спілкування, організація спілкування, управління спілкуванням; 

2) розвиток вмінь міжсуб’єктної комунікації за конкретних умов: 
просторових, часових, інформаційних; у ситуаціях переконання, 
конфлікту, діалогу і конструктивної критики; 

3) формування і розвиток здібностей суб’єкт-суб’єктної взаємодії 
у парному або груповому режимі: висунення ідей, підтримка, порада, 
врахування різних точок зору, досягнення спільних цілей взаємодії; 

4) здатність до оцінювання рівня досягнутих результатів 
інтерактивної діяльності під час вивчення предметів; 

5) використання вербальних і невербальних засобів взаємодії: 
міміка, жести, контакт очей, уважне і поважне ставлення до особистості 
опонента і партнера по спілкуванню; 

6) діагностика розвитку потреб і мотивації до успішної 
(повноцінної) участі майбутніх учителів фізичної культури у процесах 
комунікативної взаємодії. 

Цінним для дослідження означеного педагогічного явища є 
положення фасилітативного підходу. З довідкових джерел відомо, що 
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фасилітація (від англ. facilitate – допомогати, полегшувати, сприяти) – 
особлива педагогічна філософія системи особистісних настанов, що 
реалізуються в процесах міжособистісної взаємодії викладача зі 
студентами, у якій акцент робиться на «допомогаючій» місії першого [8, 
с. 62]. Р. Кумишева пропонує трактувати фасилітативний підхід як 
такий, що спрямований на задоволення пізнавальних і творчих потреб 
та сприяє процесу самореалізації тих, хто навчається [3, с. 4]. 

У визначеному контексті цікавими є розробки Н. Павленко, яка 
приділяє велику увагу фасилітативному підходу вчителя до процесу 
інтерактивного навчання. На думку дослідниці, вчитель-фасилітатор 
здатний окреслити напрям роботи і спосіб дії учасників інтеракції. 
Однак, вчитель має бути обізнаним у тих питаннях, що обговорюються, 
і бути готовим надати пораду або експертну оцінку під час досягнення 
поставлених задач інтеракції. Вчена зазначає, що у ході фасилітації 
процесу взаємодії вчитель відбирає ті методи навчання, які залучають 
шкільний і позашкільний досвід учнів (студентів). Такий підхід до 
фасилітації навчальної інтерактивної діяльності забезпечує отримання 
стійкого результату, розширення індивідуальних знань, умінь і навичок 
учнів; сприяє формуванню й аналізу здібностей взаємодії [4, с. 35–40]. 

Аналіз праць названих вчених дає підстави для висновку, що 
реалізація фасилітативного підходу до формування інтерактивної 
компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі фахової 
підготовки орієнтує навчальну діяльність за такими напрямами: 
навчання через дію або навчання дією (experiential learning hands-on 
learning experience), яке зумовлює участь тих, хто навчається: під час 
тренінгів, проблемних дискусій, проектної роботи, конструктивного 
діалогу; у досягненні компромісних спільних рішень; створення і 
залучення ресурсів, які сприяють оптимізації процесу взаємодії із 
врахуванням інформаційних, змістових, просторових і часових умов; 
організація і реалізація групової взаємодії (group interaction), що 
передбачає роботу в парах, групах або командах, з метою активізації і 
поглиблення індивідуальних та пізнавальних здібностей 
міжособистісного спілкування; розвиток умінь інтерпретації змісту 
навчального матеріалу предметів; використання належного тону і 
регістру мовлення; застосування вербальних і невербальних засобів 
публічного спілкування (залежно від віку, професії, ситуації 
спілкування з аудиторією); розвиток лідерських якостей; фасилітація 
інтерактивного діалогу згідно з принципами тактовного і толерантного, 
особистісно орієнтованого міжкультурного спілкування; визначення й 
обговорення оптимальних стратегій досягнення поставлених задач 
інтеракції; здатність до рефлексії і проведення зворотного зв’язку між 
учасниками взаємодії і фасилітатором (викладач-студент, студент-
студент, студент-викладач) у контексті професійного навчання на 
засадах міжособистісної взаємодії. 
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Шехавцов М. О. Наукові підходи до формування інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів фізичної культури 
У даній статті розкривається сутність формування інтерактивної 

компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі фахової 
підготовки, описується зміст систематизації. Теоретично обґрунтовано 
наукові підходи до формування інтерактивної компетентності 
майбутніх учителів фізичної культури. Також мова йде про значення 
системного, компетентнісного, комунікативного та фасилітативного 
підходів, щодо проблеми наукового пошуку. Доведено, що формування 
інтерактивної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у 
процесі фахової підготовки орієнтує навчальну діяльність за такими 
напрямами: навчання через дію або навчання дією. Технологія 
формування інтерактивної компетентності передбачає роботу в парах, 
групах або командах, з метою активізації і поглиблення індивідуальних 
та пізнавальних здібностей міжособистісного спілкування; розвиток 
умінь інтерпретації змісту навчального матеріалу предметів; 
використання належного тону і регістру мовлення; застосування 
вербальних і невербальних засобів публічного спілкування. 

Ключові слова: систематизація, компетентнісний підхід, 
комунікативний підхід, фасилітативний підхід.   
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Шехавцов М. А. Научные подходы формирования 
интерактивной компетентности будущих учителей физической 
культуры  

В данной статье раскрывается сущность формирования 
интерактивной компетентности будущих учителей физической 
культуры в процессе профессиональной подготовки, описывается 
содержание систематизации. Теоретически обоснованы научные 
подходы до формирования интерактивной компетентности будущих 
учителей физической культуры. Также речь идет о значении 
системного, компетентносного, коммуникативного и фасилитативного 
подходов, относительно проблемы научного поиска. Доказано, что 
формирование интерактивной компетентности будущих учителей 
физической культуры в процессе профессиональной подготовки 
ориентирует учебную деятельность по таким направлениям: учеба через 
действие или учеба действием. Технология формирования 
интерактивной компетентности предусматривает работу в парах, 
группах или командах, с целью активизации и углубления 
индивидуальных и познавательных способностей межличностного 
общения; развитие умений интерпретации содержания учебного 
материала предметов; использования надлежащего тона и регистра 
вещания; применение вербальных и невербальных средств публичного 
общения. 

Ключевые слова: систематизация, компетентностный подход, 
коммуникативный подход,  фасилитативный подход.  

 
Shekhavtsov M. Scientific Approaches to the Formation of 

Interactive Competence of Future Teachers of Physical Culture 
This article reveals with the essence of the formation of interactive 

competence of future physical education teachers in the process of vocational 
training, describes the content of systematization. The scientific approaches 
to the formation of interactive competence of future teachers of physical 
culture have been theatrically substantiated. The article also deals with the 
importance of systemic, competent, communicative and facilitation 
approaches, concerning the problem of scientific search. It is proved that the 
formation of interactive competence of future teachers of physical culture in 
the process of vocational training focuses on learning activities in such areas 
as learning through action or study by action. The technology of forming 
interactive competence includes working in pairs, groups or teams, with the 
purpose of activating and deepening the individual and cognitive abilities of 
interpersonal communication; development of the skills of interpreting the 
content of the educational material of subjects; use of proper tone and 
broadcast register; the use of verbal and non-verbal means of public 
communication. The formation interactive competence of future teachers of 
physical culture also develops leadership qualities, facilitates interactive 
dialogue in accordance with the principles of tactful and tolerant, personally 
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oriented intercultural communication; develops ability to determine  the 
optimal strategies for achieving the objectives of interaction; the ability to 
reflect and conduct feedback between participants in the interaction. The 
factors formation of interactive competence of future teachers of physical 
culture in the process of vocational training in the context of communicative 
approach is determined. 

Key words: systematization, competence approach, communicative 
approach, facilitation approach. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
УЧНІВ ТА СТУДЕНТІВ 

 
УДК 796.386:37.091.398 

 
І. О. Асєєва, С. І. Шинкарьов, О. Д. Шинкарьова 

 
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ З НАСТІЛЬНОГО 
ТЕНІСУ У ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ 
 

Зростання вимог до рівня сформованості фізичної культури 
сучасних школярів диктують необхідність пошуку нових організаційно-
методичних рішень, що забезпечують підвищення якості рухової 
діяльності дітей. У зв’язку з цим, інноваційні пошуки фахівців в галузі 
фізичної культури, безсумнівно, повинні бути спрямовані на досягнення 
учнями загальноосвітніх шкіл високих фізичних кондицій, необхідних 
для підтримки високого рівня здоров’я, фізичного розвитку і фізичної 
підготовленості [3; 6; 10]. На сучасному етапі розвитку суспільства 
настільний теніс отримав велику популярність в світі завдяки його 
доступності. Настільним тенісом може займатися будь-яка людина з 
середнім здоров’ям, незалежно від віку і статі. Настільний теніс, 
широко представлений в програмі Олімпійських ігор, а також в 
професійному спорті. Велика кількість змагальних техніко-тактичних 
дій, їх поєднань і різноманітних проявів в процесі змагальної діяльності 
являє собою захоплююче видовище, а також робить настільний теніс 
засобом фізичного виховання  людей в широкому віковому діапазоні [1; 
2; 4; 5; 9]. Проблема організації занять з настільного тенісу сьогодні 
активно вивчається В. Афанасьєвим, О. Ковтуном, В. Купиро, 
В. Темченко, В. Щербатенко тощо. 

Актуальність даної теми полягає в тому, що тільки вирішуючи 
специфічні завдання навчання грі в настільний теніс в процесі 
позакласної секційної роботи з фізичної культури, застосовуючи 
прогресивну методику навчання, спеціальні засоби і методи навчання з 
урахуванням вікових особливостей старшокласників можна досягти 
високих спортивних результатів в настільному тенісі. 

Правильно організовані позакласні секційні заняття настільним 
тенісом є прекрасним засобом всебічного фізичного розвитку школярів і 
сприяють вирішенню важливих виховних завдань. Основу настільного 
тенісу становить ігрова діяльність, яка носить характер змагального 
протиборства, регламентованого спеціальним кодексом правил. Йдеться 
про ігрову діяльності юних тенісистів. Для ігрової діяльності в 
настільному тенісі характерні постійно змінні умови гри в зв’язку з тим, 
що дії гравця знаходяться під безперервним контролем суперника, що 
намагається зруйнувати захист, атаку, нав'язати свій план гри і цим 
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завдати поразки. Цим пояснюється характерна для настільного тенісу 
риса – складність і швидкість рішення рухових завдань в безперервно 
змінних умовах.  

Оволодіння технікою і тактикою досконало – процес складний і 
трудомісткий, він вимагає великих спільних зусиль вчителя фізичної 
культури і учнів. Основну роль в побудові процесу навчання навичкам 
гри в настільний теніс грають структура навчально-тренувальної та 
змагальної діяльності школярів і фактори, що визначають її 
ефективність в настільному тенісі [5].  

Володіння технікою, індивідуальною тактикою і наявністю 
достатньої фізичної підготовленості учнів старшого шкільного віку є 
обов’язковими умовами для успішної гри. Особливість структури їх 
внутришкільної або позашкільної навчально-тренувальної та змагальної 
ігрової діяльності полягає у великій кількості (арсеналі) дій – технічних 
прийомів і тактичних дій, а також в необхідності виконувати їх 
багаторазово для досягнення спортивного результату. У настільному 
тенісі найважливіше значення мають тактичні дії, як форма реалізації 
техніко-фізичного потенціалу гравців у специфічній ігровий і 
змагальної діяльності. [1; 2; 4; 5; 9]. Тенісист постійно повинен 
враховувати розташування суперника (або двох суперників в парній 
зустрічі), положення м’яча, передбачати дії противника, швидко 
реагувати на зміни в обстановці, що склалася і приймати рішення про 
найбільш доцільні дії, своєчасно і ефективно їх виконувати.  

Мета роботи: теоретично обґрунтувати методичні засади 
організації занять старшокласників у процесі позакласних занять 
настільним тенісом.  

Завдання дослідження: 1) проаналізувати наукову і навчально-
методичну літературу з проблеми дослідження; 2) узагальнити 
методичні основи і засоби формування рухових умінь і навичок учнів 
старших класів в процесі занять настільним тенісом. 

Методичною основою організації занять з настільного тенісу зі 
старшокласниками є процеси збільшення або зменшення часу на 
виконання фізичних вправ, зміни обсягу і інтенсивності навантаження, 
коригування структури вправ і виконуваних рухів. Закономірності 
організації таких занять зводяться до розробки такої послідовності 
занять настільним тенісом, яка надає особливі можливості для 
самовдосконалення. 

Оскільки мова йде про учнів старшого шкільного віку, то 
звертається увага на наступне. Процес рухової активності в цьому віці 
слід більшою мірою так само організовувати переважно у формі ігор, 
які в середовищі спортивних ігор застосовуються повсюдно [3]. Серед 
засобів настільного тенісу переважна більшість вправ наближається до 
ігрових. Це надає велику варіативність навчально-педагогічної 
програми і враховується в методиці організації занять, збільшує 
зацікавленість школярів у веденні здорового способу життя, в заняттях 
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фізичною культурою і спортом [7; 8], сприяє задоволенню потреб в 
активному відпочинку, відновленні, розвагах та розвитку особистості у 
вільний і спеціально відведений час [6, с.32; 10]. 

 Організацію занять з настільного тенісу дослідники пропонують 
здійснювати за умов дотримання ряду педагогічних завдань, які 
уточнюються на окремому етапі. Так, на початковому етапі потрібно 
спрямувати зусилля на наступні чинники: 

 формування інтересу до занять настільним тенісом; 
 ознайомлення з початковими знаннями у настільному тенісі; 
 виховання загальної фізичної готовності до занять і зміцнення 

організму; 
 виховання первинних спеціальних рухових навичок; 
 формування первинних навичок участі в грі. 
Слідом за початковим етапом вчені виділяють ще два етапи, на 

яких увага спрямовується не на освоєння простих вправ і рухів, а на 
вдосконалення фізичних якостей і особистісних психофізіологічних 
характеристик учня. Ці етапи є більш складними, оскільки впливають на 
наступні завдання: 

 виховання свідомого і зацікавленого ставлення до занять; 
 виховання свідомого дотримання здорового способу життя; 
 перехід до вдосконалення набутих навичок; 
 формування комплексу спеціальних фізичних і рухових навичок; 
 підвищення рівня спеціальних теоретичних знань; 
 виховання моральних підвалин. 
Зміст завдань дозволяє вносити в процес функціональної 

підготовки учня старшого шкільного віку передумови для перебудови 
мислення. Тобто, створюється інша інтелектуальна, моральна і нервово-
психічна основа життєдіяльності. Завдання на даний етап дозволяють 
удосконалювати процес розвитку, який спрямований на наступні 
чинники: 

 підвищення характеристик спеціальної фізичної 
підготовленості, серед яких швидкість складної рухової реакції і 
швидкість, необхідні для виконання технічного прийому; 

 вдосконалення отриманих на навчально-тренувальних заняттях 
навичок; 

 майстерне виконання базових технічних прийомів; 
 уточнення елементів і особливостей гри. 
У цій основі відповідне місце займають такі форми, якими є участь 

в шкільних змаганнях різного рівня, освоєння теорії і методики 
спортивного тренування і морально-етичного виховання. Головне 
завдання полягає в тому, щоб сформувати психофізичну і спеціальну 
рухову базу для подальшого вдосконалення майстерності, психічної 
стійкості і професійної орієнтації. 
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За схемою завдань зміст заняття повинно мати підготовчий 
характер, який в процесі набуття досвіду і фізичного розвитку 
змінюється, тому що обсяг і інтенсивність навантаження поступово 
зростає, а вправи ускладнюються.  

Засвоївши основні рухи, учень переходить на новий рівень 
розвитку, який відображає рівень майстерності і очікує зміни вправ і 
інтенсивності їх виконання. У цей період йому вже не вистачає базового 
технічної майстерності, отриманого на попередньому етапі, він виявляє 
і усвідомлює власні недоліки в біомеханіки прийомів і ускладнює 
заняття. 

У свою чергу отримані спеціальні уміння та навички стають 
природним самовираженням і основою подальшого вдосконалення 
учня, який стає дорослим [4]. Треба розраховувати тільки на те, що 
рівень фізичної підготовленості старшокласників залежить від якості 
побудови тренувального процесу, тобто він повинен складатися з 
методично вивірених елементів і науково обґрунтованих організаційних 
структур побудови комплексу занять з настільного тенісу. 

У початковий період стабілізації реєструється тенденція до 
зниження загального обсягу фізичного навантаження. Це з одного боку, 
а з іншого – збільшення спеціалізованих вправ. Також відбуваються 
зміни в змісті і структурі, як окремого позакласного заняття, так і на 
великих відрізках підготовки. На процес стабілізації впливає така 
залежність: оскільки з віком відбувається природне поступове зниження 
функціональних і адаптаційних можливостей організму, то заняття 
фізичною підготовкою за часом скорочуються, але ускладнюються 
обраними комплексами вправ. 

Предметом розгляду в роботі є учні 15-18 років, які займаються 
настільним тенісом. Тому на них етап стабілізації поширюється умовно, 
а увага зосереджена на первинному освоєнні рухів і техніки. Тобто, 
заняття настільним тенісом у старшому шкільному віці мають особливо 
велике значення для формування рухових умінь і навичок, для 
оволодіння основами їх практичного використання в різних умовах 
рухової діяльності. 

Основою організації занять з настільного тенісу зі 
старшокласниками є процеси регулювання часу, яке дається на заняття 
фізичними вправами, а також процеси встановлення їх співвідношень, 
обсягу навантаження та інтенсивності виконання окремих вправ. 
Закономірність розвитку учнів старшого шкільного віку 
загальноосвітньої школи зводиться до організації занять настільним 
тенісом в шкільних секціях, які підкоряються єдиним вимогам до 
методичних основ і засобів формування спеціальних умінь і навичок [4]. 

Заняття настільним тенісом в шкільних спортивних секціях можуть 
значно поліпшити рівень сформованості рухових умінь і навичок учнів 
старшого шкільного віку, а також низький рівень розвитку рухових 
якостей і незадовільний стан здоров’я учнів цієї вікової категорії. 
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Висновки. 
1. Аналіз і узагальнення матеріалів літературних джерел переконливо 

свідчать про недостатність рухової активності учнівської молоді, про що 
свідчить низький рівень сформованості рухових умінь і навичок учнів 
старшого шкільного віку, низький рівень розвитку рухових якостей і 
незадовільний стан здоров’я учнів цієї вікової категорії. 

2. Співвідношення обсягів річного навчального навантаження в 
секції настільного тенісу для старшокласників рекомендують 
формувати з загальнорозвиваючих вправ – 10%, навчання елементам 
техніки – 20%, рухливих ігор загальнорозвиваючого характеру – 10%, 
навчальної гри в настільний теніс – 20%; загальної та спеціальної 
фізичної підготовки та занять іншими видами спорту – 12%, 
специфічних рухливих ігор з елементами настільного тенісу – 8%, 
спеціально-імітаційних вправ (імітування техніки різних прийомів 
настільного тенісу) – 7%, контрольних нормативів – 5%, тактичної 
підготовки – 5%, теоретичної підготовки – 3%. 

3. Методика навчання учнів старшого шкільного віку техніці гри в 
настільний теніс повинна будуватися в такій послідовності: 1) розвиток 
спеціальних фізичних якостей, а також органів і систем організму учнів, 
що несуть основне навантаження при виконанні досліджуваного 
технічного прийому (загальні і підготовчі вправи); 2) оволодіння 
окремими частинами, складовими технічних прийомів (підвідні вправи); 
3) з’єднання частин в єдиний цілісний акт технічного прийому (вправи з 
техніки); 4) оволодіння способами реалізації технічного прийому 
(вправи по техніці і тактиці); 5) вміння доцільно застосовувати технічні 
прийоми і їх способи в грі з урахуванням конкретної ігрової обстановки. 

4. Рівень розвитку рухових якостей учнів старшого шкільного віку 
рекомендується оцінювати не менше трьох разів протягом навчального 
року, а саме: в жовтні – після адаптації учнів до навантажень, в грудні – 
перед зимовими канікулами і в травні – перед літніми канікулами. 
Комплекс контрольних випробувань повинен базуватися на вимогах 
спеціальних нормативів. Додатково рекомендується застосовувати 
педагогічні тести, що мають значну інформативність при спеціалізації в 
настільному тенісі. 

5. Застосування засобів настільного тенісу дозволяє підвищити 
рівень сформованості рухових умінь і навичок, а також рівень розвитку 
рухових якостей старшокласників, і формує морально-вольові якості 
особистості школярів. 

Подальшого вивчення потребує проблема зниження рівня 
травматизму на заняттях із настільного тенісу школярів.   
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Асєєва І. О., Шинкарьов С. І., Шинкарьова О. Д. Методичні 

засади організації занять з настільного тенісу у процесі позакласної 
роботи з фізичної культури зі старшокласниками 

У статті розглядаються проблеми організації занять з настільного 
тенісу у процесі позакласної роботи з фізичної культури зі 
старшокласниками. Представлено узагальнення проблеми навчання 
учнів старших класів загальноосвітніх шкіл грі в настільний теніс в 
процесі позакласної роботи з фізичної культури. Основою організації 
занять з настільного тенісу зі старшокласниками є процеси регулювання 
часу, яке дається на заняття фізичними вправами, а також процеси 
встановлення їх співвідношень, обсягу навантаження та інтенсивності 
виконання окремих вправ. Встановлено, що побудова будь-якого 
заняття з настільного тенісу, безсумнівно, ґрунтується на загальних 
закономірностях фізичного виховання і спортивного тренування 
людини із застосуванням специфічних принципів тренування.  

Ключові слова: настільний теніс, засоби настільного тенісу, 
фізичне виховання, фізичне навантаження, позакласна робота. 

 
Асеева И. О., Шинкарев С. И., Шинкарева Е. Д. Методические 

основы организации занятий по настольному теннису в процессе 
внеклассной работы по физической культуре со старшеклассниками 

В статье рассматриваются проблемы организации занятий по 
настольному теннису в процессе внеклассной работы по физической 
культуре со старшеклассниками средней школы. Представлены общие 
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проблемы обучения учащихся старших классов общеобразовательных 
школ игре в настольный теннис в процессе внеклассной работы по 
физической культуре. Основой организации занятий по настольному 
теннису со старшеклассниками являются процессы регулирования 
времени, которое дается на занятия физическими упражнениями, а 
также процессы установления их соотношений, объема нагрузки и 
интенсивности выполнения отдельных упражнений. Установлено, что 
построение любого занятия по настольному теннису основывается на 
общих закономерностях физического воспитания и спортивной 
тренировки человека с применением специфических принципов 
тренировки.  

Ключевые слова: настольный теннис, средства настольного тенниса, 
физическое воспитание, физическая нагрузка, внеклассная работа. 

 
Aseyeva I., Shynkarev S., Shynkarova O. Methodical Principles of 

Organizing Table Tennis Lessons in the Process of Extracurricular 
Work with Physical Education with Senior Pupils 

The article deals with the problems of organizing table tennis lessons in 
the process of extracurricular work with physical education with senior high 
school students in high school. The article presents a generalization of the 
problem of teaching high school students in the game of table tennis in the 
process of extracurricular work on physical culture. The basis of organization 
of workouts from table tennis with senior pupils are the processes of time 
regulation, which is given for exercises, as well as the processes of 
establishing their relationships, the amount of load and the intensity of 
individual exercises. The regularity of the development of students of the 
senior school age of a comprehensive school is to organize table tennis 
lessons in school sections, which obey the only requirements for the 
methodical foundations and means of forming special skills. 

The construction of any lesson on table tennis, of course, is based on 
the general laws of physical education and sports training of a person with 
the application of specific principles of training. Application of means of 
table tennis allows to increase the level of the formation of motor skills and 
skills, the level of development of motor skills of senior students, forms the 
moral and will qualities of the personality of students. 

Key words: table tennis, table tennis equipment, physical education, 
physical activity, extracurricular activities. 
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УДК 37.091.398:796.012.6 
 
Т. С. Березуєва 
 

ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ДО 
ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ 

 
У сучасних умовах реформування шкільної освіти в суспільстві 

одним з найактуальніших завдань постає вирішення проблеми збереження 
й зміцнення здоров’я школярів, яке помітно погіршилось за останні роки. 
Тут діє безліч факторів: несприятливий стан екологічного середовища у 
більшості регіонів України, збільшення навантаження, зменшення рухової 
активності, значне зниження матеріального добробуту населення тощо.  

У законі України «Про фізичну культуру і спорт» зазначено, що 
фізична культура є невід’ємною складовою загальної культури 
суспільства, яка спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних 
морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою 
гармонійного формування особистості [8]. 

Суспільство постійно турбується про здоров’я підростаючого 
покоління. На це наголошують Наказ Міністерства освіти і науки 
України № 956 від 22.10.2008 р. «Про заходи щодо вдосконалення 
роботи з фізичного виховання та збереження здоров’я школярів у 
навчальних закладах України» та Наказ Міністерства освіти і науки 
України № 1008 від 8.11.2008 р. «Про невідкладні заходи щодо 
збереження здоров’я учнів під час проведення занять з фізичної 
культури, захисту Вітчизни та позакласних спортивно-масових заходів». 
Все це обумовлює соціальне замовлення на оволодіння особистою 
фізичною культурою школярів [11].  

Результати аналізу передової практики шкіл та численних 
наукових досліджень свідчать, що замість рухової активності все більш 
популярними стають комп’ютерні ігри, перегляд телепередач, 
відбувається інтенсифікація навчального процесу, у той же час 
знижуються можливості школярів щодо систематичних занять 
фізичними вправами через широко доступні раніше спортивні секції, 
гуртки, клуби вихідного дня, туризму тощо. Але організм дітей та 
підлітків постійно потребує виконання рухових дій (В. Лях, 1996; 
В. Лисенко, 1999; Т. Круцевич, 2006 та ін.). 

Вдосконалення методики фізичного виховання школярів стало 
предметом вивчення багатьох дослідників (В. Арєфьєв, Л. Волков, 
О. Дубогай, М. Жаворонкова, В. Лях, В. Платонов та ін.), які розробили 
методичні рекомендації щодо оптимізації процесу фізичного виховання 
школярів [1; 4]. 

Значна частина дослідників, такі як В. Бальсевич, Г. Безверхня, 
С. Бубка, Б. Ведмеденко, Г. Лещенко, В. Лисяк, В. Новосельський, 
Б. Шиян та ін. наголошують на важливості формування у школярів 
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ціннісних орієнтацій, інтересів, підвищення мотиваційної сфери до 
занять фізичними вправами [2; 3; 10]. Зокрема, вказується на 
необхідність подальших пошуків ефективних шляхів формування в 
учнів основної школи інтересу до занять фізичними вправами.  

Метою дослідження є визначення стану даної проблеми в 
педагогічній теорії та практиці середніх загальноосвітніх шкіл. 

У процесі наукового пошуку застосовувалися методи 
дослідження: теоретичні – аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової 
літератури з теми дослідження для визначення теоретичних засад, 
обґрунтування понятійного апарату роботи, аналіз, порівняння, 
узагальнення і систематизація теоретичних та експериментальних 
даних; емпіричні – спостереження; анкетування, тестування, бесіда, 
інтерв’ю для виявлення стану виховання інтересу учнів основної школи 
до занять фізичними вправами; педагогічний експеримент, якісний і 
кількісний аналіз його результатів.  

Загальновідомо, що інтерес – це активна пізнавальна спрямованість 
людини на певний предмет або явище дійсності. Більшість дослідників 
стверджують, що інтерес містить в себе 3 компоненти:  

 знання, якими володіє людина в галузі, що її цікавить; 
 практичну діяльність людини в цій галузі; 
 емоційне задоволення від знань і діяльності в цій галузі. 
Людині притаманне прагнення до отримання позитивних емоцій, 

пов’язаних із проведенням дозвілля. Спонукає особу до діяльності певні 
стимули. Якщо спосіб життя, поведінка, дії людини стають постійними, 
то це свідчить про формування в особи звички. Поведінка людини 
визначається її потребами. Потреба – це вимоги організму особистості, 
соціальної або вікової групи, суспільства в цілому, тобто внутрішній 
спонукач активності. 

Мотив – це усвідомлена причина активності людини, спрямована на 
досягнення мети. Мотив починається формуватися під впливом потреби, 
що виникає у людині. Мотивація – складна багаторівнева система 
збудників, що включає потреби, мотиви, інтереси, прагнення, емоції тощо. 
Потреби – це вимоги організму особистості , соціальної або вікової групи, 
суспільства в цілому, тобто внутрішній спонукач активності [9; 14].  

Формування мотивів – це створення в навчальному закладі умов 
для появи внутрішніх збудників (мотивів, цілей, емоцій тощо) до 
навчання, усвідомлення їх школярами і подальшого саморозвитку їх у 
своїй мотиваційній сфері.  

Важливою умовою, що сприяє закріпленню у школярів інтересу, є 
постійне стимулювання їх пізнавальної діяльності на заняттях фізичною 
культурою й досягненням таким шляхом оптимального співвідношення 
між руховою та пізнавальною активністю підлітків. Це питання має 
велике значення для теорії і практики фізичного виховання у 
відношенні підвищення мотивації до занять та ролі знань у формуванні 
рухових навичок, а також вихованні культури рухів кожного учня. 
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За Т. Круцевич: «інтерес це позитивне емоційне прагнення 
людини до пізнання будь-чого, причому задоволення інтересу (на 
відміну від цікавості) не веде до його зникнення. Навпаки, інтерес, може 
зміцнюватися, розвиватися, ставати глибшим та різнобічним. Інтерес є 
постійним каталізатором (підсилювачем) енергії людини: він або 
полегшує виконання діяльності (коли людині цікаво, не потрібно 
змушувати її напружуватися), або навпаки, стимулює вольові зусилля 
людини, допомагає проявляти терпіння, завзятість, наполегливість, 
підтримує цілеспрямованість» [15].  

Велику роль у формуванні інтересу до занять фізичними вправами 
в підлітків відіграє особистість вчителя. Для нього важливі такі якості 
як самоволодіння, витримка, вимогливість й емоційність, спритність та 
краса рухів, вміння демонструвати й зрозуміло пояснювати, як 
виконувати фізичні вправи. Завдяки цьому у підлітків виникає бажання 
наслідувати його у зовнішньому вигляді, поставі, ході, характері рухів, 
манері говорити тощо.  

Т. Круцевич «фізичне виховання в навчально-виховній сфері 
розглядає як складову частину загальної системи виховання, яка 
повинна забезпечувати розвиток фізичного, морального здоров’я, 
комплексний підхід до формування розумових і фізичних якостей 
особистості, фізичну та психологічну підготовку до активного життя й 
професійної діяльності на принципах індивідуального підходу, 
пріоритету засобів оздоровчого спрямування, широкого використання 
різноманітних форм рухової активності» [9, с. 81]. 

Необхідною умовою є формування в підлітків мотивації до 
здорового способу життя. Спосіб життя – це одна з найважливіших 
соціальних категорій, які інтегрують уявлення про певний вид (тип) 
життєдіяльності людини; це звички, фіксовані роками життя. Він 
складається не випадково, а витікає з джерел власного «Я» та зі 
світогляду людини. Спосіб життя формується поступово у відповідності 
з певним баченням світу та свого місця в ньому, системою власних 
цінностей. Спосіб життя характеризується особливостями 
повсякденного існування людини, що охоплюють її режим, темп та 
ритм життя, трудову діяльність, побут, форми використання вільного 
часу, задоволення матеріальних та духовних потреб, спілкування, 
участь у суспільному житті, норми та правила поведінки [12].  

Здоровий спосіб життя відображує характер життєдіяльності 
людини, спрямований на формування, збереження, зміцнення й 
відновлення здоров’я. Складові здорового способу життя містять 
різноманітні елементи, що стосуються усіх аспектів здоров’я – 
фізичного, психічного, соціального і духовного. До основних принципів 
здорового способу життя належать: висока рухова активність, 
збалансоване харчування, відмова від шкідливих звичок, здатність 
протистояти психоемоційним стресам, безпечна сексуальна поведінка, 
сприятливі умови праці, побуту і відпочинку, медична активність, 
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володіння елементарними методиками самоконтролю, систематичне 
виконання гігієнічних процедур тощо [5; 6]. 

Підліток, яким би посереднім не був загальний рівень його 
здібностей, хоча б у чомусь одному мусить досягати значного успіху, 
відчувати себе в чомусь справжнім творцем, володарем знань, 
переможцем. Відбиття в емоціях – важлива умова переходу знань у 
переконання. Емоційний стан має величезну зворотну силу впливу на 
розум, на все інтелектуальне життя школяра [7].  

Позакласна фізкультурно-оздоровча і спортивно-масова робота в 
середніх загальноосвітніх закладах є складовою частиною навчально-
виховного процесу фізичного виховання учнів. Увесь педагогічний 
колектив разом з адміністрацією школи бере безпосередню участь у 
позакласній фізкультурно-оздоровчій та спортивно-масовій роботі та 
залучає до спільних заходів батьків. Основним критерієм позакласної 
роботи в загальноосвітній школі є регулярна масова участь учнів та 
батьків у фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходах з 
обов’язковою національною спрямованістю та розкриттям духовного й 
творчого потенціалу школярів [13]. 

Отже, постає питання про організацію та дидактичне забезпечення 
самих форм занять фізичними вправами, самого процесу фізичного 
виховання в загальноосвітній школі, так і позаурочних форм занять 
(секційна при школах, в ДЮСШ, а також самостійних), і пошук 
найбільш раціональних форм подальшого фізичного вдосконалення.  

Дослідження стану сформованості інтересу учнів основної школи 
до систематичних занять фізичними вправами проводилося на базі 
Комунального закладу м. Кремінна: «Середня загальноосвітня школа  
I–III ступенів №4». Усього в педагогічному експерименті взяло участь 
2 вчителя фізичної культури, 60 батьків, 120 учнів основної школи 
(60 експериментальні класи та 60 контрольні). 

З метою з’ясування місця фізичної культури у житті школярів, 
здійснено соціологічне дослідження, яке дало змогу виявити існуюче на 
даний період положення: із числа опитаних учнів 8-х та 9-х класів не 
займаються фізичною культурою у позаурочний час 53-60% школярів, 
самостійно займаються 8-12%, відвідують спортивні секції та гуртки 
загальної фізичної підготовки 14-17%, інші гуртки – 12-16% підлітків. 
Встановлено причини негативного ставлення школярів до шкільних 
занять фізичною культурою: на недоліки матеріального забезпечення 
посилаються 38,5% респондентів; на недостатню вимогливість до 
відвідування занять – 35,6% школярів; брак часу відзначили 33,3%; на 
недостатній методичний рівень проведення занять вказало 21,4%; 
відсутній інтерес до занять у 18,5% респондентів; на особисту 
недисциплінованість – 15,2% указівок і на відсутність взаєморозуміння 
з учителем – 9,3%. У ході дослідження встановлено причини, що 
заважають займатись фізичними вправами вдома: на брак часу 
посилаються 35,9% школярів, відсутність бажання відзначили 33,3%; не 
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знають, як займатись та потребують допомоги в організації проведення 
самостійних занять вдома 20,5% учнів. З’ясовано, що на брак часу 
вказують переважно ті школярі, котрі не мають знань та вмінь щодо 
правильного планування режиму дня. 

Педагоги вбачали в заняттях фізичними вправами підростаючого 
покоління міцну перемогу над шкідливими звичками. Потреба молодого 
організму в фізичних вправах надзвичайно велика: якщо не дається 
нормальний вихід цієї чисто фізичної енергії, то ми бачимо як ця 
енергія іде не зовсім у по правильне русло. Ось чому, в наш час, на 
фізичну культуру і спорт покладаються все більш важливі функції: в 
покращенні якості проведення вільного часу учнями, змістовності 
дозвілля й підвищення їхньої соціальної активності.  

Для визначення рівня сформованості інтересу підлітків до занять 
фізичними вправами були встановлені такі показники: 

 наявність у мотиваційній сфері визначеного блоку мотивів;  
 ставлення до предмета «фізична культура»; 
 систематичність самостійних тренувальних занять фізичними 

вправами або заняття в спортивних секціях чи групах загальної фізичної 
підготовки; 

 рівень фізичної підготовленості. 
За критерії сформованості мотивації до фізичного 

самовдосконалення у дослідженні були прийняті такі рівні: високий 
(активно-творчий), середній (активно-репродуктивний), низький 
(адаптивно-репродуктивний). 

У зв’язку з тим, що одним з показників рівня сформованості 
мотивації до занять фізичними вправами є ставлення до предмета 
«фізична культура» та позакласних заходів, учні умовно розподілялись 
на п’ять основних груп щодо їх ставлення до занять фізичними 
вправами: з активно-позитивним ставленням, з пасивно-позитивним, з 
байдужим, з пасивно-негативним та активно-негативним ставленням. 
Таким чином, завдання вчителя полягало в тому, щоб забезпечити 
поступову трансформацію ставлення до фізичної культури в учнів з 
більш низького рівня на найбільш високий – активно-позитивний, 
оскільки найвищих результатів досягають учні, в яких сформовано 
активно-позитивне ставлення до занять фізичними вправами. 

Відзначимо, що інтерес підлітків до занять фізичними вправами й 
відповідним чином організована діяльність з проведення цієї роботи 
можуть не лише зміцнити здоров’я школярів, знизити їхній інтерес до 
наркотиків, алкоголю, але й у значній мірі покращити кримінальну 
обстановку в країні.  

Висновки. 
1. Інтерес є постійним каталізатором (підсилювачем) енергії 

людини. Особистісно-орієнтований зміст фізичного виховання в багатьох 
випадках визначається структурними особливостями мотиваційних 
установок школярів на заняття фізичною культурою. Отже, одним із 
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пріоритетних напрямів загальноосвітньої школи повинно бути 
формування в учнів основної школи стійкої мотивації до фізкультурної 
діяльності, інтересу до систематичних занять фізичними вправами. 

2. Фізкультурно-оздоровчі і спортивно-масові заходи в 
загальноосвітніх школах відіграють важливу роль у житті учнів і 
повинні бути об’єднані у цілеспрямовану комплексну систему. Що 
допоможе на високому емоційному рівні реалізувати ідею союзу тіла і 
розуму, налагодити міжпредметні зв’язки, і врешті-решт, сформувати 
уявлення про здоровий спосіб життя, підвищити інтерес учнів основної 
школи до занять фізичними вправами. В школі постійно повинні 
працювати спортивні секції з різних видів спорту, групи загальної 
фізичної підготовки, спортивні гуртки за інтересами тощо. Спортивний 
зал має бути завжди відкритий, тоді підлітки зможуть відчути насолоду 
від своєї рухової активності. Дома учні основної школи повинні 
виконувати домашні завдання з фізичної культури. 

Тому необхідно налагодити систематичну організацію позакласної 
роботи, що містить фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи з 
використанням сучасних інноваційних технологій за бажанням дітей із 
залученням батьків. 
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Березуєва Т. С. Формування інтересу в учнів основної школи 

до занять фізичними вправами в позакласній роботі 
У статті розглядаються стан та способи формування в школярів 

інтересу до фізичного виховання та спорту як цілеспрямовану й 
системну діяльність учителя, що включає формування спеціальних 
знань, практичну діяльність учнів в позакласній роботі. Розкриваються 
питання про організацію та дидактичне забезпечення самих форм занять 
фізичними вправами, самого процесу фізичного виховання в 
загальноосвітній школі, так і позаурочних форм занять і пошук 
найбільш раціональних форм подальшого фізичного вдосконалення. 
Проводились дослідження стану сформованості інтересу учнів основної 
школи до систематичних занять фізичними вправами. Акцентується 
увага на тому, що одним із пріоритетних напрямів загальноосвітньої 
школи повинно бути формування в учнів основної школи стійкої 
мотивації до фізкультурної діяльності, інтересу до систематичних 
занять фізичними вправами, шляхом налагодження організації 
позакласної роботи, що містить фізкультурно-оздоровчі та спортивні 
заходи з використанням сучасних інноваційних технологій. 

Ключові слова: інтерес, підлітки, фізичні вправи, позакласна 
робота, здоровий спосіб життя. 

 
Березуева Т. С. Формирование интереса у учащихся основной 

школы к занятиям физическими упражнениями во внеклассной 
работе 

В статье рассматривается состояние и способы формирования у 
школьников интереса к физическому воспитанию и спорту как 
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целенаправленную и системную деятельность учителя, включающую 
формирование специальных знаний, практическую деятельность 
учащихся во внеклассной работе. Раскрываются вопросы об 
организации и дидактическом обеспечении самих форм занятий 
физическими упражнениями, самого процесса физического воспитания 
в общеобразовательной школе, так и внеурочных форм занятий и поиск 
наиболее рациональных форм дальнейшего физического 
совершенствования. Проводились исследования состояния 
сформированности интереса учащихся основной школы к 
систематическим занятиям физическими упражнениями. Акцентируется 
внимание на том, что одним из приоритетных направлений 
общеобразовательной школы должно быть формирование у учащихся 
основной школы устойчивой мотивации к физкультурной деятельности, 
интереса к систематическим занятиям физическими упражнениями, 
путем налаживания организации внеклассной работы, которая содержит 
физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия с 
использованием современных инновационных технологий. 

Ключевые слова: интерес, подростки, физические упражнения, 
внеклассная работа, здоровый образ жизни. 

 
Berezueva T. Formation of Interest in the Pupils of the Main 

School to Physical Activity in Extracurricular Work 
The article examines the state and ways of forming students' interest in 

physical education and sport as a purposeful and systematic activity of the 
teacher, which includes the formation of special knowledge, practical activity of 
students in extra-curricular work. The questions on organization and didactic 
support of the forms of physical activity, the process of physical education in 
general education, and extra-curricular forms of occupations and the search for 
the most rational forms of further physical perfection are revealed.The study of 
the formation of the interest of the students of the main school to systematic 
physical activity was conducted. In order to find out the place of physical culture 
in the life of schoolchildren, a sociological study was carried out, which made it 
possible to reveal the situation existing for this period, and to identify the reasons 
that hinder the exercise of physical exercise at home.The emphasis is placed on 
the fact that one of the priority directions of a comprehensive school should be 
the formation of a stable motivation of students in the main school for physical 
education activities, interest in systematic physical exercises, by organizing an 
out-of-class work, comprising physical culture, recreation and sport activities, 
using modern innovative technologies. 

Key words: interest, teenagers, physical exercises, extracurricular 
activities, healthy lifestyle. 
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УДК 378.02 
 
О. Ю. Колчина, Ю. М. Твєрдохлєбова 
 
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО 

СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
 
За роки незалежності здоров’я української нації погіршилося. 

Вражають темпи захворювання молоді. З року в рік збільшується 
диспансерна група та спеціальна група студентів. Недуги погіршують 
процеси росту і розвитку, недостатня рухова активність веде до змін 
функціональних показників організму. Рухова активність людини є 
природною, філогенетичною, виробленою. Підвищена ж рухова 
активність, потреба в рухах – найбільш важливі біологічні особливості 
молодого організму. Існує необхідність якісного покращення процесу 
фізичного удосконалення. «Гімнастика, фізичні вправи, ходьба повинні 
міцно війти в повсякденний побут кожного, хто хоче зберегти 
працездатність, здоров’я, повноцінне й радісне життя». Це древнє 
виречення Гіппократа. 

Заняття фізичною культурою мають мету підвищення рівня 
фізичного стану, навантаження не перевищують функціональні 
можливості організму, але достатньо інтенсивні. До показників фізичної 
культури належить: систематична фіззарядка, ретельне дотримання 
особистої гігієни, ефективна організація праці та відпочинку, 
раціональне та корисне для тіла та психічного стану проведення 
вільного часу. Саме на гармонійний розвиток всіх природних сил та 
моральності людини і спрямована фізична культура, як головна 
складова здорового способу життя [6]. 

Витрачати своє здоров’я через шкідливі звички, погано до нього 
ставитися – це злочин. Берегти і зміцнювати здоров’я – обов’язки 
кожної людини. Оскільки наше здоров’я на 50% залежить від поведінки, 
нашого способу життя, то дотримання цього обов’язку збереже не 
тільки здоров’я, але й здоров’я майбутніх поколінь. Одною з причин 
погіршення здоров’я студентів є низькій рівень мотивації здорового 
способу життя. Засилля реклами супроводжується гіподинамією, 
неправильним харчуванням, вживанням наркотиків і алкоголю, 
надмірним психоемоційним навантаженням. Вплив усіх цих чинників 
на стан здоров’я студентів викликає появу таких мотивів у поведінці 
студентів, які ускладнюють здобуття освіти, приводять до злочинності – 
усе це є нездоровий спосіб життя. Досі в системі освіти та виховання не 
сформульовані мотивації здорового способу життя студентів, культури 
здоров’я, залишаються невирішені проблеми виховання студентів у 
напрямку даної проблеми. Дуже примітивна в нашої державі «індустрія 
здоров’я» – на місцях проживання молоді практично знищені спортивні 
майданчики. В результаті погіршення здоров’я студентів являється 
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одною з причин відхилень у поведінці. Пошук педагогічних методів 
виховання в студентів здорового способу життя, розробка завдань, 
вирішення їх шляхом дослідження стану проблеми, находження 
мотивації, методів виникнення потреби здорового способу життя у 
студентів. Формування здорового способу життя студентів являється 
невід’ємною частиною виховної роботи в університеті. Комплексний 
підхід до проблеми виховання здорового способу життя студентів 
зумовлює такі методологічні настанови, як: гуманістично-діяльностний 
підхід до вирішення проблеми, принцип міждисциплінарного підходу, 
динамічність у виховані студентів. Ці постанови стали в основу моделі 
формування культури здоров’я в навчальному закладі, яку пропонує 
професор АПН України С. Кириленко [3].  

Головна складова формування здорового способу життя: 
Гуманістичний підхід, тобто вміння викладача роздивитися в студенті 
зачатки позитивного відношення до свого здоров’я, спрогнозувати 
найліпші результати, поставити індивідуальні завдання кожному 
студенту, створити сприятливе оточення на занятті, де студент готов 
сприйняти та адекватно реагувати на виховний вплив. Якщо це 
вдається, то в студента виникає переніс зовнішніх вимог на внутрішні 
бажання та мотив, який переходе в потребу здорового способу життя. 
Пробуджується самосвідомість і відповідальність за рівень свого 
здоров’я. 

Таким чином головне завдання викладача – створення умов для 
вільного розвитку духовних і фізичних сил студента, потреби в 
студентів захиститись від життєвих негараздів здоровим духом, міцним 
здоров’ям. Що побуджає студента спеціально займатись організованою 
формою здорового способу життя, крім занять фізичною культурою в 
навчальному закладі? Почнемо з того, що поведінка людини 
визначається його потреби – свідомими або несвідомими. 
Незадовільність або неповна задовільність потреб у навчанні, побуті або 
трудової діяльності побуджають студента до пошуку задоволення своїх 
потреб в сфері фізичної активності. Студент може прагнути розвивати 
свої фізичні потреби, добиватись високих фізичних кондицій для 
досягнення бажаних результатів, які знаходяться за межами 
фізкультурних занять [1; 2]. 

В наш час з’являється серед студентів нова група молоді, яка мріє 
після закінчення навчального закладу займатись успішно своєю 
роботою, для цього  вона звертається до нових підходів у використанні 
засобів здорового способу життя. Таки студенти розуміють, що вимоги 
до соматичного здоров’я зросли, здоров’я спрямовано стало впливати на 
конкурентні відношення в бізнесі, роботі. З’явилося розуміння потреби 
у фізичному здоров’ї. Багато студентів усвідомили, що з появою 
відхилень у здоров’ї погіршиться якість їх життя в майбутньому. У 
зв’язку з частими захворюваннями, «омолодженням» хронічних 
захворювань багато студентів замислюються про необхідність 
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поліпшити свій фізичний стан, пов’язують свій рівень здоров’я з 
руховою активністю. В процесі занять студенти починають переживати 
такі емоції, як: «чуття м’язової радості, чуття м’яча, чуття води(якщо 
діяльність – плавання)». Такі чуття гармонізують життя людини, 
викликають позитивні емоції.  

Потреби – це негаразди в організмі, або особистості, або 
суспільстві. У психології потреби розглядають як особливий психічний 
стан індивіду, почуття незадоволення, яке з’являється у поведінці. 
Потреба стимулює пошук способів для задоволення. У молоді 
домінують потреби до здорового повноцінного життя, які побуджають 
молодих людей займатися руховою активністю [4; 5]. 

Проведені нами дослідження в університеті показали наступні 
результати експрес-опитування. На питання «Чи пов’язана майбутня 
кар’ера та здоровий спосіб життя?» студенти визнають: 

1. Безумовно – 78% 
2. Іноді – 15% 
3. Заперечують – 7% 
Всього опитано 85 студентів. В студентів, які визнають перевагу 

здорового способу життя, виникає стійкий інтерес, тобто емоційне 
прагнення до рухової діяльності. Інтерес являється руховим 
каталізатором до ведення здорового способу життя, він не примушує 
напружуватись, що важливо для наших студентів з їх завантаженістю 
навчальною діяльністю. Принцип переваги потреби, мотивів і інтересів 
особистості відноситься до головних принципів фізичного виховання 
студентів, тому що він враховує індивідуальні та групові потреби, 
формує мотивацію для здорового способу життя. Спонукати до занять 
фізичними вправами можуть свідомі особистісні потреби: зміцнення 
здоров’я, підготовка до професії, до служби в армії, спілкування з 
друзями, здобуття матеріального добробуту, визнання серед 
студентського середовища, організація вільного часу. Поява потреби 
приводить до низки вчинків студента, які супроводжуються 
внутрішнього психічною та зовнішньою руховою активністю. 
З’являється ціль, яка спрямовує таку активність за визначеним шляхом. 
Під впливом потреби формується мотивація. Зміна мотивації 
відбувається з віком, особливо в молоді, яка вчиться за 
спеціальностями, де є конкуренція за робочі місця. Тут відношення до 
здорового способу життя більш зацікавлене. Конкуренція під час 
находження більш престижних робочих місць змушує більш 
наполегливих студентів поліпшувати загально фізичний розвиток. 
Багато престижних посад потребує відмінної фізичної форми, зовнішній 
вигляд тут, як візитна картка. У сучасний час система цінностей, 
мотивації, звичок, цілеспрямована поведінка студента стає ядром для 
формування здорового способу життя. Є студенти, які не надають 
особливого значення зміцненню здоров’я, фізичному удосконаленню, 
пояснюючи це браком часу, відсутністю бажання. Частина студентів 
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вважають, що виконання фізичних вправ нічого не змінить в їхньому 
житті. У таких випадках не можна донести до свідомості молодої 
людини ідеологію здорового способу життя, спираючись на визнану 
точку зору. Перед викладачем постає завдання показати студенту 
модель здорової життєдіяльності [1; 6]. 

Колективом викладачів було проведено анкетування середи таких 
студентів. Анкетування було запропоновано за такими питаннями: 

1. Я вважаю, що здоровий спосіб життя це – …… 
2. Головна ознака здорового способу життя це – ….. 
3. Здоров’я для мене являється: 
а) ціллю;  
б) засобом. 
4. Чи вважаєте Ви, що здоровий спосіб життя необхідний?  
а) так;  
б) важко відповісти;  
в) ні. 
5. Я хотів би вести:  
а) більш здоровий спосіб життя;  
б) такий як зараз, без змін.  
Підсумки анкетування: 
1. Більшість студентів відповіли позитивно, тобто: що здоровий 

спосіб життя це – здорове харчування, відсутність шкідливих звичок, 
заняття спортом. Рухова активність була поставлена на третє місце. 

2. На друге питання більшість студентів відповіла, що головною 
ознакою здорового способу життя є добре самопочуття, гарний настрій, 
здоров’я. Заняття спортом не були згадані зовсім. 

3. На третє питання відповіли, що здоров’я для студентів 
являється ціллю – 47% опитуваних, а засобом – 63%. Провідні вчені 
вважають, що здоров’я має бути ціллю, системою цінностей.  

4. На четверте питання відповіли: а) здоровий спосіб життя має 
бути необхідний – 79%; б) важко відповісти – 15%; в) ні – 6%. Тут 
підсумки відповідей збігаються з результатами експрес-опитування. 

5. На п’яте питання студенти відповіли: а) хотів би вести більш 
здоровий спосіб життя – 45%; б) ні, хочу вести спосіб життя без змін 
(тобто не активний) – 55%. 

За підсумками анкетування можна зробити висновки, що не всі 
студенти розуміють перевагу здорового способу життя. Тому слід 
шукати нові форми переконання студентів у привабливості здорового 
способу життя. У даному напрямку перевагу має навчальна діяльність 
студентів з фізичного виховання, бо заняття мають обов’язковий 
характер. Фізичне виховання в університеті є базовий компонент 
загальної культури студентів. Вона сприяє гармонізації фізичної та 
духовної єдності, забезпечує формування загальних цінностей. Аналіз 
даних медичних оглядів і дослідження показав, що: 

 більше 20% студентів мають відхилення в стані здоров’я; 
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 більше 30% не мають основ здорового способу життя; 
 тільки 6% займаються спортом. 
Але на 50% рівень здоров’я студентів залежить від умов і способу 

життя. Велике значення для «нездоров’я» студентів має технічний 
прогрес, який звільняє людину від м’язових зусиль, що руйнує захисні 
сили організму. 

Висновки. Головним завданням перед викладачами фізичного 
виховання має стояти навчання студентів свідомої та цілеспрямованої 
роботі над собою, виховання в студентів морально-вольових якостей 
щодо відповідальності за власне здоров’я, коли здоровий спосіб життя 
стає потребою. 

Важливою умовою здорового способу життя є – активне створення 
здоров’я. Тому треба формувати в студентів систему відношення до 
себе, яка поширить уяву про здоров’я, теоретичні свідомості про 
позитивні та негативні впливи на стан здоров’я (фізичні, психічні, 
соціальні та духовні). Навчати студентів володінню оздоровчими 
технологіями, настановленнями на здоровий спосіб життя. 

Особливе місце в системі засобів зміцнення здоров’я студентів 
належить фізичним вправам. Ця обставина важлива для студентів з 
точки зору професійної стійкості здоров’я майбутніх фахівців. 
Вирішення завдань здорового способу життя студентів можливо бути 
підкріпленим заохоченням нетрадиційних форм занять фізичними 
вправами. Наприклад, ритмічні напрямки гімнастики (аеробіка, степ-
аеробіка, аква-аеробіка), бодібілдінг (бодіфлекс, атлетична гімнастика, 
шейпінг, тонінг, бодітонінг), фітнес. 

Поширювати фізкультурно-оздоровчий напрямок роботи зі 
студентами а саме: заняття зі студентами з послабленим здоров’ям, 
заняття в секціях з видів спорту, розвиток масового спорту. Проводити 
універсіади, спартакіади університету та гуртожитків, виховні заходи, 
свята, Дні здоров’я, турпоходи, вікторини, конкурси, розвивати сферу 
активного дозвілля студентів. 

Створювати позитивне відношення до занять фізичного 
виховання, здобуття освіти, правильного харчування, загартування. 
Викликати в студентах так званий «гормон щастя», почуття гармонії з 
собою, довкіллям. 

Проводити подальші дослідження для надбання нових даних, бо 
кожне покоління студентів має свої особливості. 
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Колчина О. Ю., Твердохлєбова Ю. М. Фізичне виховання у 

формуванні здорового способу життя студентської молоді 
Проблеми розвитку нашого суспільства, негативні соціальні 

наслідки, екологічна криза актуалізували проблему збереження й 
зміцнення здоров’я студентської молоді. Це поставило завдання, 
створити такі умови загального розвитку молоді, які б сприяли 
поліпшенню їх фізичного і психологічного здоров’я, гармонізації їхніх 
взаємин з навколишнім соціальним середовищем, від чого залежить 
майбутнє. У їх вирішенні велике значення належить правильній 
організації процесу формування у студентів здорового способу життя 
засобами фізичного виховання. Саме від його змісту, обсягу, 
послідовності, практичної спрямованості багатого в чому залежить 
ефективність шляхів оптимізації виховання у студентів потреби 
здорового способу життя. Здоров’я молоді-то здоров’я нації. 
Формування, зміцнення, збереження його залежить від способу 
існування раціонального варіанту формування життєдіяльності. 

Ключові слова: фізичне виховання, здоров’я, спосіб життя, ЦНС. 
 
Колчина Е. Ю., Твердохлебова Ю. М. Физическое воспитание 

в формировании здорового образа жизни студенческой молодежи 
Проблемы развития нашего общества, негативные социальные 

последствия, экологический кризис актуализировали проблему 
сохранения и укрепления здоровья студенческой молодежи. Это 
поставило задачу создать такие условия общего развития молодежи, 
которые бы способствовали улучшению их физического и 
психологического здоровья, гармонизации их взаимоотношений с 
окружающей социальной средой, от чего зависит будущее. В их 
решении большое значение принадлежит правильной организации 
процесса формирования у студентов здорового образа жизни 
средствами физического воспитания. Именно от его содержания, 
объема, последовательности, практической направленности во многом 
зависит эффективность путей оптимизации воспитания у студентов 
потребности здорового образа жизни. Здоровье молодежи- здоровье 
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нации. Формирование, укрепление, сохранение его зависит от способа 
существования рационального варианта формирования 
жизнедеятельности.  

Ключевые слова: физическое воспитание, здоровье, образ жизни. 
ЦНС. 

 
Kolchinа О., Tverdokhlebova Y. Physical Education in the 

Formation of Healthy Lifestyle of Students 
Problems of development of our society, the negative social 

consequences, the environmental crisis actualized the problem of 
preservation and strengthening of health of student young people. It has set 
the task to create conditions for the overall development of youth, which 
could contribute to the improvement of their physical and psychological 
health, harmonization of their relations with the social environment, which 
determines the future. In their decision, great importance is the proper 
organization of the process of formation of students ' healthy lifestyles by 
means of physical education. From its content, scope, sequence, and practical 
orientation of the rich depends largely on thе effectiveness of ways of 
optimization of education the students need a healthy lifestyle. Youth health-
the health of the nation. The formation, strengthening, maintaining it depends 
on the mode of existence of a rational variant of the formation of life. A 
healthy lifestyle needs to be healthy, but health is not, unfortunately, the 
priority for now. However, only a healthy person can optimally and 
efficiently to realize their biological and social functions. Among the most 
important tasks today is the implementation of the system went on increasing 
life expectancy and period health, strengthen the health of youth. We need to 
adequately assess the true state of Affairs. During the years of independence 
the health of the Ukrainian nation has deteriorated. 

Key words: physical education, health, and lifestyle. CNS. 
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Ю. М. Полулященко, О. В. Чехута  
 
ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ДОПРИЗИВНОЇ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
Останні дослідження в області військово-фізичної підготовки 

вказують на те, що рівень готовності призовників до військової служби 
поки що залишається не зовсім достатнім. Опитування офіцерів 
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військових частин показав, що значна частина солдатів-новачків 
демонструють недостатню фізичну підготовленість, недостатню 
мотивацію до виконання свого конституційного обов’язку, проявляють 
нерішучість у відповідальний момент, коли створюється ситуація, при 
якій необхідно приймати вольове рішення і нести відповідальність. 

За даними вільної енциклопедії Військо́вий комісаріат 
(Військкомат) – орган місцевого військового управління в СРСР, а 
потім у республіках колишнього СРСР, відповідальний за військово-
мобілізаційну та обліково-призовну роботу [2, с. 1]. 

Тобто військові установи – військомати не мають освітніх функцій 
в напрямку військово-фізичного та патріотичного виховання молоді. 

Основну базу знань з основ військової служби майбутні 
призовники отримують в ході освітнього процесу в загальноосвітніх 
школах, ліцеях, коледжах та вищих навчальних закладах. Отримані 
знання необхідні для нормальної адаптації молодого солдата до 
військової служби на першому етапі, а також успішного засвоєння 
сучасної програми бойової та фізичної підготовки у подальшому. 

Більшість випускників шкіл, ліцеїв, коледжів, інститутів придатні 
до військової служби, а в майбутньому це інтелектуальна основа 
суспільства. Адже юнацький вік – це вік, коли найбільш бурхливо 
формуються погляди і переконання особистості, велика частина яких 
буде з нею в дорослому житті і буде визначати його ставлення до 
суспільства, держави, сім’ї, колег.  

У цьому процесі особливої актуальності та визначального 
значення набувають знання які необхідні під час організації процесу 
військово-фізичної підготовки допризовної молоді. 

Мета дослідження. полягає в обґрунтуванні важливості 
наявності знань щодо організації військово-фізичної підготовки юнаків, 
які проживають на території Луганської області. 

Завдання дослідження: 
1. Зробити аналіз літературних джерел з теми дослідження. 
2. Обґрунтувати важливість організації допризовної військово-

фізичної підготовки юнаків. 
3. Виявити недоліки в організації військово-фізичної підготовки 

юнаків, які проживають на території Луганської області. 
Методи дослідження. Теоретичний метод: дослідження теорії, 

висунення гіпотези, узгодження наукових законів та наукове 
моделювання. Емпіричний метод: спостереження, вимірювання, 
моделювання, прогнозування, перевірка прогнозу. 

Теоретичний аспект патріотичного виховання розробляли відомі 
українські педагоги минулого: Х. Алчевська, Г. Ващенко, Б. Грінченко, 
М. Грушевський, О. Духнович, М. Драгоманов, А. Макаренко, 
І. Огієнко, С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушинський, які значну 
увагу приділяли вихованню любові до своєї землі, рідної мови, 
формуванню національної самосвідомості. Філософські основи 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 4 (318), 2018  
 

 82

виховного процесу відповідно до нової парадигми освіти і виховання 
розробляли М. Антонець, А. Бойко, Л. Вовк, М. Євтух, П. Кононенко, 
В. Москалець, М. Стельмахович, М. Ярмаченко та ін. Проблема 
сутності патріотичної свідомості відображена у вітчизняній (А. Бичко, 
І. Надольний, Л. Сохань) та зарубіжній (І. Кант, К. Роджерс, Е. Фромм 
та ін.) філософії. 

За останній час виконано низку дисертаційних досліджень з 
проблем патріотичного виховання:  С. Оришко (Патріотичне виховання 
старшокласників у процесі туристсько-краєзнавчої діяльності 
загальноосвітніх навчальних закладів, 2010); М. Тимчик (Патріотичне 
виховання старших підлітків у процесі фізкультурно-масової роботи, 
2012); В. Мірошніченко (Теоретико-методичні засади патріотичного 
виховання майбутніх офіцерів-прикордонників, 2012); А. Максютов 
(Патріотичне виховання майбутніх учителів географії в процесі 
пошукової туристсько-краєзнавчої діяльності, 2013). 

Проблеми досліджуваної теми знайшли відображення в 
публікаціях Міністерства оборони України «Армія України», «Народна 
армія», Міністерства оборони СРСР «Слава Родины», «Красная звезда», 
«Щит народа», а також в «Урядовому кур’єрі», «Світ молоді», «Гарт», 
«Патріот України» та ін. 

Проблемні питання організації і проведення заходів допризовного 
навчання та військово-патріотичного виховання юнаків у закладах 
загальної середньої освіти в 1991–2001 рр., їх готовності до служби в 
Збройних Силах України розкриваються в публікаціях фахівців та 
військових журналістів М. Анісімова, А. Будяшевського, В. Вирви, 
Р. Драпака, С. Зятьєва та ін 

Згадані дослідження більш направлені на розкриття аспектів 
національно-патріотичного виховання молоді а напрямок організації 
допризовної підготовки молоді потребує більш детального вивчення. 

В процесі аналізу літературних джерел було з’ясовано, що 
підготовка громадян України до військової служби включає патріотичне 
виховання, допризовну підготовку, підготовку призовників з військово-
технічних спеціальностей, підготовку у військових оркестрах, військових 
ліцеях та ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою, 
підготовку до вступу у вищі військові навчальні заклади та військові 
навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, військову підготовку у 
вищих навчальних закладах за програмою підготовки офіцерів запасу, 
фізичну підготовку, лікувально-оздоровчу роботу, підвищення рівня 
освітньої підготовки, вивчення державної мови [7, с. 29]. 

За результатами дослідження правової сторони стало відомо, що 
відповідальність за організацію та проведення підготовки громадян 
України до військової служби в межах повноважень покладається на 
Міністерство оборони України, інші центральні органи виконавчої 
влади, місцеві державні адміністрації, органи місцевого 
самоврядування, органи Товариства сприяння обороні України. До цієї 
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роботи можуть залучатись інші об’єднання громадян відповідно до їх 
статутів [10; 6]. 

Порядок організації та проведення допризовної підготовки та 
підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей 
визначається Положенням про допризовну підготовку (1770-2000-п) та 
Положенням про підготовку призовників з військово-технічних 
спеціальностей, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.  

Контроль за організацією і проведенням допризовної підготовки 
та підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей, 
програмним і методичним забезпеченням цієї підготовки здійснюється 
Міністерством оборони України та іншими центральними органами 
виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, місцевими 
державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.  

Допризовна підготовка включається до Державного стандарту 
повної середньої освіти професійно-технічних і загальноосвітніх 
навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів у разі, якщо 
певний освітній кваліфікаційний рівень здобувається на основі базової 
середньої освіти та проводиться за програмами, погодженими з 
Міністерством оборони України [10].  

Громадяни України, які виявили бажання вступити до вищих 
військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів 
вищих навчальних закладів, можуть проходити попередню підготовку в 
загальноосвітніх навчальних закладах, військових ліцеях, ліцеях з 
посиленою військово-фізичною підготовкою, у військових оркестрах, 
навчальних закладах громадських організацій, на підготовчих курсах 
при вищих військових навчальних закладах або військових навчальних 
підрозділах вищих навчальних закладів. 

Фізична підготовка допризовників та призовників організовується 
у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладах, спортивних товариствах і клубах за програмою 
курсу фізичної культури центральними органами виконавчої влади в 
галузі освіти і науки, фізичної культури і спорту [7, с. 28; 8]  

Лікувально-оздоровча робота з громадянами України, які 
готуються до вступу у вищі військові навчальні заклади та військові 
навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, організовується за 
місцем їх проживання (перебування) відповідними закладами охорони 
здоров’я.  

Медичні огляди громадян України 15-17-річного віку проводяться 
щороку лікарями-спеціалістами, які залучаються до медичного огляду 
призовників. У разі потреби громадянам призначається необхідне 
лікування з проведенням оздоровчих заходів. 

Вище викладене свідчить про те, що заклади освіти є основною 
ланкою через яку відбувається процес військової підготовки молоді.  

На сьогодні одним із пріоритетних завдань освіти є сприяння 
військово-патріотичного виховання молодого покоління яке керується 
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відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про 
загальну середню освіту», Указів Президента України «Про 
Національну доктрину розвитку освіти» (№347 від 17.04.2002 р.), 
Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів», Програми патріотичного 
виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах 
України (№ № 1453 від 29.10.2013 р.). 

Аналіз літератури з дослідження організації військового – 
патріотичного виховання в Україні вказую на те, що обласні 
адміністрації керуючись ч. 11 ст. 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до указів Президента України 
від 25.10.2002 № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і 
військово-патріотичного виховання молоді», від 12.06.2015 № 334/2015 
«Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді», та на виконання Програми реалізації Концепції 
допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, 
обласні ради України (Полтавська, Тернопільська, Кремінська, 
Вінницька, Херсонська та інші), розпорядженням голови обласних 
адміністрацій, враховуючи рекомендації постійних комісій районних 
рад з питань освіти, культури, молодіжної політики, спорту, 
інформаційної сфери, депутатської діяльності, регламенту, забезпечення 
законності і правопорядку та з питань бюджету, фінансів, цін, 
управління майном та інвестицій, затвердили «Програми реалізації 
Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання 
молоді районів на до 2020 року» [3]. 

Учасниками вище вказаної програми є відділ сім’ї та молоді; 
управління освіти і науки; з питань внутрішньої політики, релігій та 
національностей; культури; з питань цивільного захисту населення; 
відділ інформаційної діяльності; сектор мобілізаційної роботи апарату 
облдержадміністрації; райдержадміністрації; виконавчі комітети 
міських рад міст обласного значення; вищі навчальні заклади області; 
обласний військовий комісаріат. 

За даними М. Коробова програму предмета «Захист Вітчизни» 
розроблено на основі вимог Конституції та законів України про захист 
Вітчизни і Державного стандарту базової і повної загальної середньої 
освіти. Головна мета навчання предмета – формування в учнівської 
молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту Вітчизни 
та системного уявлення про військово-патріотичне виховання як 
складову частину патріотичного виховання. Відповідно до мети 
сформовано завдання предмета: підготовка учнівської молоді до захисту 
життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у 
надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу; ознайомлення 
учнівської молоді з основами нормативно-правового забезпечення 
захисту Вітчизни, цивільного захисту та охорони життя і здоров’я; 
набуття знань про задачі Збройних сил України та інших військових 
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формувань, їх характерні особливості; засвоєння основ захисту Вітчизни, 
цивільного захисту, основ медичних знань; здійснення психологічної 
підготовки молоді до захисту Вітчизни; підготовка учнів до захисту 
Вітчизни, професійної орієнтації молоді, служби в Збройних силах 
України та інших військових формуваннях, визначених чинним 
законодавством. Предмет «Захист Вітчизни» є обов’язковим навчальним 
предметом, який вивчається в навчальних закладах системи загальної 
середньої освіти. Головною метою навчання предмета є формування в 
учнівської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо 
захисту Вітчизни та системного уявлення про військово-патріотичне 
виховання як складову частину патріотичного виховання [6, с. 125]. 

А. Железняков, В. Сухотський, В. Іовлев, Д. Попов та інші 
дослідники вважають, що фізична підготовка молоді є важливою 
складовою частиною допризовної підготовки. Її роль ще більш 
посилюється з перспективою створення професійної армії, оскільки 
основним витоком комплектації війська буде молодь. Фізична 
підготовка спрямована на формування у юнаків міцного здоров’я, 
високого рівня розвитку фізичних якостей (сили, витривалості, 
швидкості і спритності), набуття прикладних умінь та навичок. Наукові 
дослідження Г. Богданов, А. Нестеров, Л. Шеймановський та інших 
свідчать, що рівень фізичної підготовленості призовників далекий від 
бажаного. Внаслідок роботи призовних комісій виявлено, що значна 
частина юнаків не може бути призвана в Збройні Сили, а ще більша 
частина молоді не може бути направлена у відповідні роди військ через 
ряд причин, але основною є відхилення в стані здоров’я. В Указі 
Президента України Про затвердження Цільової комплексної програми 
«Фізичне виховання – здоров’я нації» звернено увагу на те, що щороку 
до лав Збройних Сил України за станом здоров’я не призивається 
кожний четвертий юнак призовного віку. 

Допризовна підготовка включається як складова до визначеної 
державою системи освіти вищих навчальних закладів І та II рівнів 
акредитації, професійних технічних і загальноосвітніх навчальних 
закладів та проводиться за програмами, затвердженими відповідно до 
законодавства і погодженими з Міністерством оборони України. 
Допризовна підготовка є обов’язковим навчальним предметом і 
включається до інваріантної частини навчального плану. 

В процесі дослідження встановлено, що відповідальність за 
організацію та проведення підготовки громадян України до військової 
служби в межах повноважень покладається на Міністерство оборони 
України, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні 
адміністрації, органи місцевого самоврядування, органи Товариства 
сприяння обороні України. До цієї роботи можуть залучатись інші 
об’єднання громадян відповідно до їх статутів. 

Стосовно порядку організації та проведення допризовної 
підготовки та підготовки призовників з військово-технічних 
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спеціальностей то воно визначається Положенням про допризовну 
підготовку (1770-2000-п) та Положенням про підготовку призовників з 
військово-технічних спеціальностей, які затверджуються Кабінетом 
Міністрів України.  

Відповідальні за контроль організації і проведенням допризовної 
підготовки та підготовки призовників з військово-технічних 
спеціальностей, програмним і методичним забезпеченням цієї підготовки 
є Міністерство оборони України та інші центральні органами виконавчої 
влади, яким підпорядковані навчальні заклади, місцеві державні 
адміністрації та органами місцевого самоврядування [5; 6, с. 27]. 

Дослідження нормативних документів свідчать, про те, що 
допризовна підготовка включається до Державного стандарту повної 
середньої освіти професійно-технічних і загальноосвітніх навчальних 
закладів, а також вищих навчальних закладів у разі, якщо певний 
освітній кваліфікаційний рівень здобувається на основі базової 
середньої освіти та проводиться за програмами, погодженими з 
Міністерством оборони України.  

Дослідження питань стосовно бажання навчання у вищих 
військових навчальних закладах громадян України, то такі громадяни 
можуть проходити попередню підготовку в загальноосвітніх навчальних 
закладах, військових ліцеях, ліцеях з посиленою військово-фізичною 
підготовкою, у військових оркестрах, навчальних закладах громадських 
організацій, на підготовчих курсах при вищих військових навчальних 
закладах або військових навчальних підрозділах вищих навчальних 
закладів [1; 9, с 29]. 

За результатами дослідження питання фізичної підготовки 
майбутнього військовослужбовця стало відомо, що фізична підготовка 
допризовників та призовників організовується у вищих, професійно-
технічних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, 
спортивних товариствах і клубах за програмою курсу фізичної культури 
центральними органами виконавчої влади в галузі освіти і науки, 
фізичної культури і спорту.  

Лікувально-оздоровча робота з громадянами України, які готуються 
до вступу у вищі військові навчальні заклади та військові навчальні 
підрозділи вищих навчальних закладів, організовується за місцем їх 
проживання (перебування) відповідними закладами охорони здоров’я. 
Медичні огляди громадян України призивного віку проводяться щороку 
лікарями-спеціалістами, які залучаються до медичного огляду 
призовників. У разі потреби громадянам призначається необхідне 
лікування з проведенням оздоровчих заходів [10, с. 5]. 

Освітня підготовка допризовної та призовної молоді покладена на 
органи управління освітою та за необхідності вони організовують 
додаткові заняття для вивчення державної мови громадянами, які не 
володіють або недостатньо володіють нею.  

Висновки. За результатами проведеного дослідження можна 
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зробити наступні висновки: 
1. Служба в Збройних Силах України – почесний обов’язок 

кожного громадянина нашої держави. Вона у порівнянні з іншими 
видами соціально-значущої практики, характеризується високою 
динамічністю, великою фізичною і психічною напруженістю, швидкою 
зміною видів діяльності.  

2. З метою підготовки молоді до служби в Збройних Силах і, 
зокрема, швидкого та  успішного їх входження в умови військової 
діяльності на початковому етапі, в школах, гімназіях, ліцеях, 
професійних навчально-виховних та вищих навчальних закладах 
введений обов’язковий предмет – допризовна підготовка, зміст якого 
увібрав в себе відомості про сучасні Збройні Сили та кращі історичні 
традиції, героїчні сторінки нашого народу. 

3. При недостатній кількості годин відведених на проведення 
навчально – тренувальних занять, занять з фізичної культури, а на 
сьогодні у деяких вишах взагалі їх відсутність сприяє недостатній 
фізичній підготовленості молоді. . 

4. Якісну повноцінну фізичну підготовку допризовників та 
призовників організовану у вищих, професійно-технічних, 
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, спортивних 
товариствах і клубах за програмою курсу фізичної культури 
центральними органами виконавчої влади в галузі освіти і науки, 
фізичної культури і спорту провести неможливо у зв’язку з недостатнім 
виділений часом на їх проведення та з недостатньою матеріально 
технічною базою навчальних та поза навчальних освітніх закладах. 

Досліджувана тема «Особливості військово-фізичної підготовки 
допризовної молоді в сучасних умовах» є важливою, об’ємною та 
потребує більш детального вивчення таких напрямків як: методика 
організації військової, фізичної підготовки молоді; Фінансування 
процесу військово-патріотичної підготовки; контроль за виконанням 
військово-патріотичної підготовки; Організація популяризації 
військової служби в суспільстві та інше. 
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Полулященко Ю. М., Чехута О. В. Особливості військово-

фізичної підготовки допризовної молоді в сучасних умовах  
В статті освітлені актуальні питання організації військово-

фізичної підготовки допризовної молоді у сучасних умовах. Розкрита 
нормативно-правова сторона щодо втілення військово-патріотичного 
виховання молоді в соціум. У статті розкрита важливість фізичної 
підготовки молоді, як складової частини допризовної підготовки та 
підготовки до професійної армії, оскільки основним витоком 
комплектації війська буде молодь, а фізична підготовка спрямована на 
формування у юнаків міцного здоров’я, високого рівня розвитку 
фізичних якостей (сили, витривалості, швидкості і спритності), набуття 
прикладних умінь та навичок. Автором виявлено, що якісну повноцінну 
фізичну підготовку допризовників та призовників організовану у 
вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладах, спортивних товариствах і клубах за програмою 
курсу фізичної культури центральними органами виконавчої влади в 
галузі освіти і науки, фізичної культури і спорту провести неможливо у 
зв’язку з недостатнім виділений часом на їх проведення та з недостатнім 
матеріальним технічним забезпеченням навчальних та поза навчальних 
освітніх закладах. 

Ключові слова: армія, фізична підготовка, молодь, виховання, 
допризовники, армія, мобілізація. 
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Полулященко Ю. М., Чехута О. В. Особенности военно-
физической подготовки допризывной молодежи в современных 
условиях  

В статье освещены актуальные вопросы организации военно-
физической подготовки допризывной молодежи в современных 
условиях. Раскрыта нормативно-правовая сторона по воплощению 
военно-патриотического воспитания молодежи в социум. В статье 
раскрыта важность физической подготовки молодежи, как составной 
части допризывной подготовки и подготовки к профессиональной 
армии, поскольку основным истоком комплектации войска будет 
молодежь, а физическая подготовка направлена на формирование у 
юношей крепкого здоровья, высокого уровня развития физических 
качеств (силы, выносливости, скорости и ловкости), приобретение 
прикладных умений и навыков. Автором выявлено, что качественную 
полноценную физическую подготовку допризывников и призывников 
организованную в высших, профессионально-технических, 
общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях, спортивных 
обществах и клубах провести невозможно в связи с недостаточным 
материальным техническим обеспечением, а также с недостаточным 
временем, выделенным на их проведение. 

Ключевые слова: Армия, физическая подготовка, молодежь, 
воспитание, допризывники, армия, мобилизация. 

 
Poluyaschenko Y., Chehuta O. Features of Military and Physical 

Preparation of Pre-Conscript Youth in Modern Conditions 
The article says about the actual issues of the organization of military 

and physical preparation of pre-conscript youth in modern conditions. Also it 
is discussed about normative and legal part of the implementation of military 
patriotic education of youth in society. The author notes the importance of 
the presence of knowledge used in organization of the process of military and 
physical preparation of pre-conscription youth, such as the Laws of Ukraine  

«On Education», «On General Secondary Education», Decrees of the 
President of Ukraine «On National the doctrine of education»; the program 
«Basic guidelines for the upbringing of pupils of grades 1-11 general 
educational institutions», programs of patriotic education of pupils and 
students student youth in educational institutions of Ukraine; Presidential 
Decree «On Concept pre-conscription training and military-patriotic 
education of youth». The article says about the importance of physical 
training of young people as part of pre-conscription and training preparation 
for a professional army, since the main source of the complete set of troops 
will be young people, as well physical training is aimed at the formation of 
good health, high level of development among men’s physical qualities 
(strength, endurance, speed and dexterity), receiving of applied skills and 
skills which author has found that high quality full time physical training of 
pre-conscriptiors and conscripts It is impossible to hold due to insufficient 
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time allocated for conducting and with insufficient material technical support 
of educational and non-educational educational institutions.  

Key words: Army, physical training, youth, upbringing, pre-conscript, 
army, mobilization. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

 
Сначала мы скажем немного о здоровье. Ведь нередко бывает и 

так, что человек неправильным образом жизни, вредными привычками, 
гиподинамией, перееданием уже к 20-25 годам доводит себя до 
катастрофического состояния. Какой бы совершенной ни была 
медицина, она не может избавить каждого от болезней. Человек – сам 
созидатель и творец своего здоровья. С раннего возраста необходимо 
вести активный образ жизни, заниматься физической культурой – 
словом, добиваться подлинной гармонии – духовной и физической. 

Здоровый и духовно развитый человек счастлив, ибо он отлично 
себя чувствует, способен поучать удовлетворение в процессе учебы и 
труда, совершенствует себя, достигая неувядаемой силы духа и 
внутренней красоты. За последние 10 лет средняя продолжительность 
жизни граждан РБ сократилось: женщин до 67, мужчин 63 лет [1; 5; 6]. 

Декларативно здоровье цениться и у нас, однако на практике – 
обучение в Высших Учреждениях образования (ВУО) достигается 
высокой ценой – часто ухудшением здоровья. Из числа выпускников – 
только 5–10% студенческой молодежи здоровы, остальные 90–95% 
имеют те или иные отклонения в нем, в том числе 30% студенческой 
молодежи имеют хронические заболевания. Об этом свидетельствует 
данные медицинских учреждений и научных отчетов [5]. 

Здоровье является важным интегральным показателем, 
отражающим биологические и личностные характеристики человека, 
социально-экономическое состояние страны. Человек – это цельная 
саморегулирующаяся физиологическая, психическая, интегрально-
преемственная информационная система. Здоровье человека зависит не 
только от условий его жизни и наследственности, но также от его 
собственного отношения к нему. Большую роль в ВУО при этом играет 
физическая культура [1; 5]. 
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Физическая культура – сфера деятельности, направленная на 
сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических 
способностей человека в процессе осознанной двигательной активности. 
Это часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, 
физического и интеллектуального развития способностей человека, 
совершенствования его двигательной активности и формирования 
здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического 
воспитания, физической подготовки и физического развития.  

Формирование здоровья студенческой молодежи происходит в 
условиях быстро меняющегося мира, наблюдается усиление учебного 
процесса. Поэтому всегда нужно идти в ногу с прогрессом и 
использовать современные оздоровительные инновационные технологи 
в физическом воспитании. Многие авторы работают в этом направлении 
(Н. Венгерова, В. Давыдов, А. Лахтина, Е. Отравенко, Э. Савко, 
А. Скрипко, Ю. Усачев, Е. Фоменко и мн. др.) [2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

Цель статьи – детальный анализ научной и научно-методической 
литературы по проблеме применения современных оздоровительных 
инновационных технологий в физическом воспитании. 

Несмотря на различия в трактовках понятия «оздоровительные 
сберегающие технологии» и использование некоторыми авторами 
понятия «здоровьеразвивающие педагогические технологии» 
(подчеркивающего развивающий, формирующий потенциал и 
функционал образования), мнения специалистов сходятся в 
необходимости проектирования здоровье формирующей среды, 
являющейся важнейшим элементом работы по сохранению и 
укреплению здоровья студентов [6, с. 7]. Ученая считает, что началом 
формирования культуры здоровья является именно создание 
здоровьесберегающей среды, которая будет «втягивать» до уровня 
формирования стереотипа поведения и самосозидания. 

А. Скрипко в своих исследованиях предоставляет следующее 
определение понятию «одно из направлений педагогических 
технологий, который рассматривается как упорядоченная совокупность 
процедур, приемов, средств и способов, алгоритмов, методов и методик, 
их взаимодействие с целью получения результата, который 
планируется» [79]. Каждая из составляющих имеет свою структуру. 
Например, классическая аэробика может быть низко-, средне- и высоко 
ударной в зависимости от темпа, интенсивности музыки и выполнения 
движений. В степ-аэробике выделяют базовую, танцевально-силовую, 
интервальную тренировки. Автор описал основной принцип 
классификации фитнес-технологий – по характеру движений (рис. 1) [7, 
с. 22]. 
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Рис. 1. Классификация фитнес-технологий (А. Скрипко, 2009) 
 
В настоящее время популярные танцевальные направления в 

аэробике с характерным и соответствующим музыкальным 
сопровождением: джаз, восточные танцы, латина, ритмика, фанк, хип-
хоп, и мн. др. [2, с. 14]. 

Физкультурно-оздоровительную технологию предлагают 
понимать как системное понятие, которое является синтезом 
современных физкультурно-оздоровительных средств, применяемых в 
оздоровительном подходе и проведения занятий с учетом половых и 
возрастных особенностей ВУО. 

Развитие современных оздоровительных технологий и 
комплексных программ оздоровления населения связано с появлением 
американской системы «фитнес» (fitness). Этот термин в переводе с 
английского языка означает: 1) физическая подготовленность; 
2) годный, пригодный, соответствующий чему-либо [3, c. 34–36].  

Фитнесс в наше время рассматривается как образ жизни, 
составленный из трех частей тренировки, модернового оборудования и 
изысканной одежды. Все это вместе означает фитнесс-моду. Автор 
используют термин «положительное здоровье» [3, c. 34]. 

По утверждению многих авторов основные направления 
современного фитнеса разделены на четыре компонента: 1) аэробика; 
2) аквафитнес; 3) культуризм (бодибилдинг) 4) шейпинг. По мнению 
авторов, структуру фитнес-технологий следует расширить, включив в 
нее различные направления ритмо-гимнастической аэробики (Hi-LO 
классическая шагова-прыжковая аэробика), степ-аэробики; аеродансу 
(танцевальная аэробика), каланетики; пилатеса; фитнес-йоги; а также 
упражнений циклического характера в аэробном режиме – бег, ходьба, 
плавание, езда на велосипеде и др. 

Самые популярные танцевальные направления в аэробике с 
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характерным и соответствующим музыкальным сопровождением. В 
силовой аэробике можно выделить фитбол-тренинг, тер-аэробику – 
танцевальные упражнения в сочетании с силовой гимнастикой. 

В оздоровительной аэробике и во всех видах современных 
оздоровительных технологиях рекомендуем учитывать следующие 
показатели: 

1. уровень подготовленности занимающихся; 
2. возрастные и анатомические особенности организма; 
3. место проведение занятий; 
4. количественный состав; 
5. целевая направленность (установка); 
6. степень нагрузки; 
7. биомеханический принцип (взаимодействие с опорой); 
8. техническое обеспечение; 
9. функциональная направленность, в том числе по физическим 

качествам; 
10. организационно-методическая форма проведения занятий, 

мероприятий; 
11. содержание средств. 
Таким образом, предпосылками развития новых инновационных 

оздоровительных технологий являются: 
 создание музыкального сопровождения, что привело к 

возникновению танцевальных видов занятий; 
 достижения науки и практики в области современных 

оздоровительных технологиях, что позволяет совершенствоваться, 
создавая современные виды занятий и укреплять здоровье; 

 лучшие разработки в совместных дисциплинах, которые 
аккумулируют и интегрируют технологию создания оздоровительных 
программ; 

 разработка методик занятий оздоровительной и лечебной 
направленности с элементами различных подходах и новых 
инновационных оздоровительных технологий; 

 новейшее техническое оснащение спортивных залов для 
проведения практических занятий позволяет разрабатывать специальные 
комплексы упражнений с использованием спортивного оборудования и 
новейших инновационных оздоровительных технологий. 

По результатам анализа работ, нами дано определение понятия 
«оздоровительные технологии», которые включают одно из 
направлений педагогических технологий: научную, теоретически и 
методически обусловленную систему занятий ФУ оздоровительной 
направленности. Тактику реализации этой системы, в 
здоровьесберегающем образовательном пространстве ВУО, которая 
предназначена для восстановления, сохранения, укрепления здоровья, 
психологического состояния, профилактику отклонений от него и 
подготовку к будущей профессиональной деятельности. 
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Обобщение существующих подходов и передового опыта ученых, 
а также собственные педагогические наблюдения позволяют 
утверждать, что в настоящее время оздоровительные технологии не 
являются достижением собственного опыта отдельных специалистов, а 
разрабатываются в соответствии с достижениями отдельных сфер 
деятельности и отраслей наук. Внедрение компьютерных технологий, 
появление доступных кардиоприборов и экспресс-методик текущего 
контроля функционального состояния привели к радикальным 
изменениям в методике построения оздоровительной направленности 
занятий по физическому воспитанию. В последние десятилетия в мире 
возникают и активно развиваются виды оздоровительной ритмической 
гимнастики как аэробной, так и анаэробной направленности. В то же 
время, активизировались процессы интеграции и взаимодействия 
различных видов двигательной активности, что обусловило появление 
новых глобальных концепций – оздоровительных технологий. 

Таким образом, детальный анализ научной и научно-методической 
литературы предоставил возможность структурировать научные подходы 
различных авторов по изучению путей применения оздоровительной 
направленности физического воспитания в ВУО и современные 
оздоровительные инновационные технологи в процессе физического 
воспитания в здоровьесберегающем образовательном пространстве.  
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Савко Е. І. Сучасні оздоровчі інноваційні технології у 
фізичному вихованні 

У статті розглядаються сучасні оздоровчі інноваційні технології в 
фізичному вихованні. Приводяться визначення даних різними авторами. 
Дається графік класифікація фітнес-технологій по А. Скрипко 2009. 

Формування здоров’я студентської молоді відбувається в умовах 
швидко мінливого світу, спостерігається посилення навчального 
процесу, тому завжди потрібно йти в ногу з прогресом і 
використовувати сучасні оздоровчі інноваційні технології в фізичному 
вихованні. У роботі приводяться сучасні фітнес технології. Детальний 
аналіз наукової та науково-методичної літератури надав можливість 
структурувати наукові підходи різних авторів з вивчення шляхів 
застосування оздоровчої спрямованості фізичного виховання в вищих 
закладах освіти і сучасні оздоровчі інноваційні технології в процесі 
фізичного виховання в здоров’язберігаючому освітньому просторі. 

Ключові слова: оздоровчі інноваційні технології, фізичне 
виховання, фізична культура. 

 
Савко Э. И. Современные оздоровительные инновационные 

технологии в физическом воспитании 
В статье говорится о современных оздоровительных 

инновационных технологиях в физическом воспитании. Приводяться 
определения данные разными авторами. Дается график классификация 
фитнес-технологий по А. Скрипко, 2009. 

Формирование здоровья студенческой молодежи происходит в 
условиях быстро меняющегося мира, наблюдается усиление учебного 
процесса, поэтому всегда нужно идти в ногу с прогрессам и использовать 
современные оздоровительные инновационные технологи в физическом 
воспитании. В работе приводяться современные фітнес технологии. 
Детальный анализ научной и научно-методической литературы 
предоставил возможность структурировать научные подходы различных 
авторов по изучению путей применения оздоровительной 
направленности физического воспитания в ВУО и современные 
оздоровительные инновационные технологи в процессе физического 
воспитания в здоровьесберегающем образовательном пространстве. 

Ключевые слова: Оздоровительные инновационные технологии, 
физическое воспитание, физическая культура.  

 
Savko E. Modern Health Innovation Technologies in Physical 

Education 
The article deals with modern health-improving technologies in 

physical education. The definitions are given by different authors. A graph is 
given for the classification of fitness technologies by A. Skripko, 2009. 

The formation of the health of student youth occurs in a rapidly 
changing world, there is a strengthening of the educational process, so you 
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always need to keep up with the progress and use modern wellness 
innovative technologies in physical education. The work includes modern 
technology. The generalization of the existing approaches and best practices 
of scientists, as well as their own pedagogical observations allow us to state 
that at the present time, health technologies are not an achievement of their 
own experience of individual specialists, but are developed in accordance 
with the achievements of certain fields of activity and branches of science. 
The introduction of computer technologies, the emergence of accessible 
cardio devices and express methods of monitoring the functional state led to 
radical changes in the method of constructing the health-improving 
orientation of physical education classes. A detailed analysis of scientific and 
scientific and methodological literature has provided an opportunity to 
structure the scientific approaches of various authors to study the ways of 
applying the health-improving orientation of physical education in VUO and 
modern health-improving innovative technologies in the process of physical 
education in a health-saving educational space. 

Key words: Improving innovative technologies, physical education, 
physical culture. 
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УДК 378.015.31: 613 
 
П. В. Ярошенко, Н. О. Гайдук 
 
СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ, ЯК ОСНОВНОЇ 
СКЛАДОВОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 
 
Однією з головних ознак сучасного українського суспільства є 

неухильно зростаюча потреба в людині, якій властива особистісна 
ініціатива, висока творча активність і соціальна відповідальність у всіх 
сферах життєдіяльності, яка в першу чергу залежить від здоров’я 
людини. За своєю сутністю здоров’я людини є гармонійною єдністю 
біологічних і соціальних якостей, зумовлених природними й набутими 
біологічними і соціальними явищами. Сьогодні в Україні 
спостерігається загальна тенденція погіршення стану здоров’я 
населення в цілому та дітей зокрема. Аналіз статистичних даних і 
результати різноманітних досліджень свідчать, що спостерігається 
тенденція омолодження віку дітей, які починають курити, вживати 
алкоголь, наркотичні речовини. Загрозливих масштабів набирає 
епідемія віл/сніду.  
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В свою чергу це призводить до складних демографічних умов та 
негативних тенденцій зниження якості життя багатьох шарів населення, 
у тому числі й підростаючого покоління, що позначилось у збільшенні 
рівня захворюваності та смертності, зростанні процесу збільшення 
кількості хронічних захворювань, активізації соціально-детермінованої 
патології. При скороченні народжуваності і значному старінні 
населення ця ситуація ще більше погіршується.  

У зв’язку з цим питання становлення, розвитку і самореалізації 
особистості в процесі активного і творчого ставлення до фізичної 
культури та спорту все більше привертає увагу науковців і практиків, 
охоплює все більше галузей наукового гуманітарного знання. 

Формування здорового способу життя, крім іншого здійснюється в 
процесі її соціалізації. Саме соціокультурне середовище, в тому числі 
сприяють становленню особистості в усіх її значущих проявах. Але 
поряд з цим вони обмежують той простір, у межах якого вона може 
виявити і реалізувати свою творчу людську сутність і індивідуальність. 
Дослідження зв’язку між формуванням здорового способу життя і 
особливостями соціокультурного середовища, що впливають на її 
готовність до перетворюючої, інноваційної діяльності належить до 
низки найбільш гострих і актуальних педагогічних проблем сьогодення. 

Процес розвитку творчої активності особистості знаходиться під 
впливом багатьох зовнішніх соціокультурних чинників. Серед них 
система освіти і, зокрема, система вищої педагогічної освіти посідає 
особливе місце, оскільки саме майбутній педагог, вчитель, вихователь є 
джерелом спортивної освіті, взірцем творчого ставлення до фізичної 
культури та спорту. 

Втім студент, як майбутній педагог, не дуже часто розглядається 
як творча особистість, як цілісний суб’єкт навчальної діяльності, що 
прагне не просто до оволодіння певною професією, але й до реалізації 
своїх сутнісних сил, потенційних можливостей. Розуміння природи 
творчої активності студента, яку він може реалізувати у процесі 
підготовки до професійної педагогічної діяльності, потребує з’ясування 
особливостей навчального середовища, де саме усвідомлюється ця 
діяльність і привласнюються способи і моделі її здійснення. Тільки за 
цих умов можливо створити науково обґрунтовані рекомендації щодо 
забезпечення формування здорового способу життя майбутніх педагогів 
під час їхньої підготовки у вищих навчальних закладах засобами 
позанавчальної діяльності. 

У зв’язку з цим питання становлення, розвитку і самореалізації 
особистості у процесі активного і творчого ставлення до фізичної 
культури та спорту все більше привертає увагу науковців та практиків, 
охоплює все більше галузей наукового гуманітарного знання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми дає підстави стверджувати, що незважаючи 
на велику кількість наукових досліджень у галузі педагогіки 
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(Г. Андреєва, О. Газман, І. Кон, В. Москаленко, Б. Паригін, С. Подмазін, 
В. Серіков, В. Сухомлинський, І. Якіманська й інші) на наш погляд в 
Україні бракує наукових праць, присвячених даному напрямку. 

Формування цілей статті (постановка завдання). Метою нашої 
роботи виступає визначення здорового образа і здорового стилю життя 
майбутніх педагогів у вищих навчальних закладах.  

В останні роки реєструються складні демографічні процеси і 
негативні тенденції падіння якості життя: скорочується народжуваність, 
спостерігається постаріння населення і збільшення рівня смертності та 
захворюваності. Багато в чому причини подібних явищ кореняться в 
способі життя дорослих і підростаючих поколінь – у великій кількості 
шкідливих звичок, малорухомості, нераціональному харчуванні і 
загальній апатії, небажанні самостійно переборювати труднощі і негоди. 

Підготовка професійних педагогів у вищій школі сьогодні не 
уявляється без створення умов до мотивації в кожного нинішнього 
студента прагнень освоїти в повному обсязі здоровий стиль життя. 

Як відомо, саме здоровому образу і стилю життя належить головна 
роль у створенні загально-оздоровлюючого вектора розвитку будь-якого 
суспільства. 

Безліч негативних впливів на організм підростаючих поколінь 
приводе до того, що збільшуються випадки уроджених вад розвитку і 
спадкоємних дисфункцій; формуються масові відставання молоді в 
розвитку, що має позначення «ретардація»; нерідко зустрічаються ситуації 
часто і довгостроково протікаючих захворювань у людей, починаючи з 
раннього віку, і продовжуючись в шкільну і студентську пору. 

Студентство завжди було авангардом будь-якого суспільства й у 
будь-які часи, залишається ця група населення відчутною силою й у 
теперішньому XXI столітті практично в кожній цивілізованій країні. 
Соціалізація студентської молоді, формування здорового образа і 
здорового стилю життя підростаючих поколінь України.  

Функціональний стан систем організму і здоров’я дітей, підлітків і 
молоді в останні роки стали базисом для серйозної розробки й 
активного впровадження в практику концепції про 
«здоров’єзберігаючу» освіту. Реалізація даної концепції передбачає 
організацію єдиної медичної, психофізичної і педагогічної служби 
здоров’я в різних регіонах, оскільки досить часто причини погіршення 
здоров’я навчаючихся контингентів, мають не об’єктивний, а 
суб’єктивний характер. 

Пояснюючи дану тезу більш докладно, скажемо, що неправильні 
дії вчителів шкіл, викладачів університетів, або ще частіше їхня 
бездіяльність при вирішенні задач охорони здоров’я учнівської молоді 
оказує погану послугу... 

Відповідно до сучасних уявлень фізіологів, психологів і медиків-
клініцистів, практично будь-яка патологія найчастіше виникає 
внаслідок недостатності адаптаційних механізмів, їхніх засобів і 
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наступного виснаження. Якщо в процесі інтелектуальної праці студента 
спостерігаються такі позитивні фактори, як висока мотивація його 
трудової діяльності, емоційність, підйом і натхнення, що буває в 
періоди творчого «горіння», то зрив адаптації довго може не 
розвиватися і не наставати [6]. 

Однак, при значній розумовій напрузі (а особливо перенапрузі), 
тривалої гіподинамії найважливіші системи життєзабезпечення молодої 
людини (серцево-судинна, дихальна і нервова) втягують у стресову 
реакцію, швидко призводячи до виснаження резервних пристосувальних 
можливостей організму [1]. 

За даними сучасних дослідників раціонально побудована фізична 
культура, розумно організоване дозвілля студента допомагають йому 
успішно протистояти стресам і зривам адаптації і на довгі роки (при 
збереженні здорового стилю життя) утримувати високий рівень 
працездатності і креативності. 

У Луганськом національному університеті імені Тараса Шевченка 
з 2000 року та по цей час (2010 р.) склалася чітка і струнка система в 
рамках програми «Спорт для всіх», що активувала природну тягу 
студентської молоді до занять фізичною культурою й оздоровчими 
видами спорту. Основою активізації спортивно-масової роботи в 
нашому університеті є проведення щорічних спартакіад Луганського 
національного університету. У цій щорічній спартакіаді, в останні роки 
беруть участь близько 3000 студентів університету всіх курсів і 
факультетів, а також Інститутів університету. Щороку розширюється 
кількість видів спорту, які захоплюють студентів.  

Затвердження чіткого календаря спортивної роботи університету 
(що було ініційовано переважливо автором цих рядків) сприяло 
активізації роботи спортивних секцій на факультетах і інструктажах 
нашого університету. 

За проханнями студентства університету нами був розроблений 
авторський спецкурс «Фізичне виховання і здоровий стиль життя 
студента», на який записалося кілька сотень студентів з усіх 
факультетів різних курсів. Метою даного двадцятигодинного спецкурсу 
ми позначили: надати сучасне уявлення про здоровий стиль життя, 
активні форми відновлення сил і здоров’я засобами фізичного 
виховання (не тільки в навчальний, але й у позаучбовий час). 

Справа в тому, що школа як соціальний інститут направляє свої 
зусилля на те, щоб юнаки направляли усі свої зусилля на пізнання світу. 
Розвиваючи свої здібності, школяр накопичує інтелектуальні, ресурси, 
активно готується до самостійної діяльності. Однак при цьому 
необхідно ретельно зберігати свої вихідні резерви – здоров’я, оскільки 
саме здоров’я є базою всього подальшого розвитку особистості юного 
громадянина [4]. 

Дослідження здоров’я, як відомо, принципово відрізняється від 
вивчення хвороб, якими займається винятково фундаментальна і 
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клінічна медицина. Медицина іншими словами займається практичною 
діяльністю в області різних реалізованих факторів ризику, які призвели 
до розвитку захворювань гострого і хронічного характеру [ 3]. 

У школі є дисципліни (такі як «Основи безпеки життєдіяльності», 
«Валеологія»), які дають знання профілактичного, попереджувального 
плану. Ці предмети допомагають зрозуміти потенційну людську 
природу, розглядаючи її як самозростаючий ресурс, який проходить в 
процесі свого становлення через різні зони ризиків. Все згадане нами 
прямо відноситься до дитини в період її шкільного навчання, тому що 
юний школяр вступає на поріг цього соціального інституту, не цілком 
усвідомлюючи його майбутні задачі і не будучи цілком підготовленим 
до постановки і самостійної реалізації цілей. Знання про здоров’я 
повинні стати не тільки основою технології, в області інтелектуального 
і фізичного розвитку в цьому соціальному інституті. Вони повинні стати 
живими, постійно використовуваними; за їх допомогою сама дитина 
повинна здійснювати своє індивідуальне удосконалювання при корекції 
з боку мудрого і чіткого педагога. Студентів педагогічних університетів 
з перших курсів варто навчати подібним методологічним і методичним 
технологіям оптимізації здоров'я своїх майбутніх учнів [2]. 

Фактично всі технології (психологічного і педагогічного плану) 
повинні бути перейняті духом здоров'єзберігаючих потенцій. Багато 
питань здоров’єзберігання можуть бути цілком вирішені через 
оптимізацію взаємовідносин дитини і педагога, які виникають у процесі 
навчання.  

Фізична культура і фізичне виховання якомога краще зможуть 
допомогти вирішити проблеми, обумовлені тендерними 
розходженнями, а також різницею у швидкості розумового і фізичного 
розвитку дітей. Здоров’єзберігаючі вимоги до освітнього середовища і 
поліпшення стану здоров’я мають відношення не тільки до дітей, але й 
до педагогів. Потрібні спеціальні практичні методики, які дозволили б 
вчителю (як правило, жінці) зберігати і відновлювати свій фізичний і 
психоемоційний стан. Це необхідна умова здійснення професійної 
діяльності Не менш важливою для педагога, на якого постійно чекають 
випробування і значні емоційні перевантаження при роботі з учнями, є 
сфера відносин усередині вчительського колективу. Дана область 
службових відносин практично ніколи прямо не співвідносилася з 
питаннями здоров’я. У доступній літературі ми бачили лише одиничні 
роботи про це [5]. 

Тим часом багато факторів ризику і конфліктогенних потенції 
закладено найчастіше в сфері взаємин між членами педагогічного 
колективу. 

У даному контексті нам представляється дуже перспективним і 
цінним говорити про фізичний спорт. Саме ці напрямки в сукупності зі 
знаннями про здоров'я допоможуть сьогоднішньому студенту 
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університету зберегти власне здоров’я і зміцнити здоров’я своїх 
майбутніх учнів і вихованців. 

Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. 
Основними факторами, що заважають прицільно й «адресно» займатися 
своїм здоров'ям, студенти називають дефіцит вільного часу й втому 
після навчальних занять; разом з тим, відсутність інтересу до здоров'я і 
впевненість, що хвороби їм не погрожують, серед цих протидіючих 
факторів – «перешкод» займають останні місця. 

Дані анкетування студентів педагогічних університетів наочно 
демонструють, що самооцінка рівня своїх знань і умінь, які стосуються 
здоров’я і фізичного розвитку, явно завищена. 

Найважливішою метою сучасної освіти є її реформування на 
принципах екологооздоровяюючої (деякі говорять 
«здоров’єзберігаючої») ідеології, як соціально-біологічної і духовно-
культурної основи розвитку людини в теперішньому XXI столітті.  
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Ярошенко П. В., Гайдук Н. О. Сутність та основні напрямки 

забезпечення формування здорового способу, як основної складової 
особистості майбутніх педагогів 

У статті проаналізовані особливості формування здорового 
способу життя студентів в умовах вищого навчального закладу. 
Розкриваються поняття «здоров’я», «здоровий спосіб життя», «культура 
здоров’я». Основна увага приділяється аналізу формування здорового 
способу життя молоді, як важливу складову молодіжної та соціальної 
державної політики. Розглядаються проблеми формування здорового 
способу життя, які здійснюється у процесі її соціалізації. Саме 
соціокультурне середовище, у тому числі сприяють становленню 
особистості в усіх її значущих проявах. Але поряд з цим вони 
обмежують той простір, у межах якого вона може виявити і реалізувати 
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свою творчу людську сутність та індивідуальність. Досліджуються 
зв’язки між формуванням здорового способу життя та особливостями 
соціокультурного середовища, особливо у промислових регіонах, що 
впливають на її готовність до перетворюючої, інноваційної діяльності 
належить до низки найбільш гострих і актуальних педагогічних 
проблем сьогодення.  

Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, культура здоров’я 
студентська молодь.  

 
Ярошенко П. В., Гайдук Н. А. Сущность и основные 

направления обеспечения формирования здорового образа, как 
основной составляющей личности будущих педагогов 

В статье проанализированные особенности формування здорового 
образа жизни студентов в условиях высшего учебного заведения. 
Раскрываются понятие «здоровье», «здоровый образ жизни», «культура 
здоровья». Основное внимание уделяется анализу формирования 
здорового образа жизни молодые, как важную составляющую 
молодежной и социальной государственной политики. Рассматриваются 
проблемы формирования здорового способа жизни, которые 
осуществляется в процессе ее социализации. Сама социокультурная 
среда, в том числе способствуют становлению личности во всех ее 
значимых проявлениях. Но рядом с этим они ограничивают то 
пространство, в пределах которого она может выявить и реализовать 
свою творческую человеческую сущность и индивидуальность. 
Исследуются связки между формированием здорового образа жизни и 
особенностями социокультурной среды, особенно в промышленных 
регионах, которые влияют на ее готовность к превращающей, 
инновационной деятельности принадлежат к ряду наиболее острых и 
актуальных педагогических проблем нынешнего времени.  

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, культура 
здоровья, студенчиская молодежь.  

 
Yaroshenko P., Hayduk N. The Essence and Main Directions of 

Ensuring the Formation of a Healthy Way, as the Main Component of 
the Personality of Future Teachers  

The article deals with the problem of healthy lifestyles of students. In 
the article the features formuvannya zdorovoho lifestyle of students in higher 
educational institution. Revealed the concept of " health", " healthy lifestyle " 
culture of health ". The focus is on analysis of healthy lifestyle of young 
people as an important part of youth social and public policy. Available to 
students about the importance of a healthy lifestyle during training process. 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 4 (301), 2016 195 The problems of 
a healthy lifestyle, which made the process of socialization. This socio-
cultural environment, including contributing to the formation of personality 
in all its relevant forms. But along with this they restrict the space within 
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which it can identify and realize their creative human nature and personality. 
We study the links between a healthy lifestyle and socio-cultural features of 
the environment, especially in industrial regions, affecting its commitment to 
transforming, innovation refers to the number of the most pressing and urgent 
educational problems of today. Finding the ways of strengthening of health of 
children and student youth are especially topical in present time which are 
characterized by constant stresses and nervousness. It is important to care 
about health on different stages of life. Realization of such tasks needs 
rearrangement of consciousness, and accordingly mobilization of his vital 
resources, understanding of the necessity of leading of healthy lifestyle 
during the whole life. Positive attitude to physical culture and sports activity 
is a positive element of organization of physical education of student youth. 
In high school it is necessary to attract students to practicing of physical 
exercises and orient them at formation of healthy lifestyle  

Key words: health, healthy way of life, young people, motivation, 
students. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 
ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ В СПОРТІ 

 
УДК 799.322;796.012.6 

 
В. В. Ворона, А. М. Ратов, Є. В. Солоненко  
 

АНАЛІЗ ЗМІСТУ І ПОБУДОВИ НАВЧАЛЬНО-
ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СПОРТСМЕНІВ СТРІЛЬЦІВ З 
ЛУКА НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
Навчально-тренувальний процес спортсменів зі стрільби з лука 

складається з багатьох компонентів. Його побудова і зміст є 
найважливішими для досягнення спортсменом високих результатів. 
Підготовка юних стрільців з лука характеризується певними 
особливостями, які необхідно враховувати при плануванні навчально-
тренувального процесу. Етап попередньої базової підготовки ставить 
перед спортсменами завдання не тільки покращити фізичні якості та 
сформувати руховий потенціал, а також формування у свідомості 
юних лучників стійкої мотивації до цілеспрямованої багаторічної 
підготовки [9]. 

Згідно з сучасними тенденціями у стрільбі з лука перемогу 
отримують спортсмени з команди тієї країни, яка швидко і ефективно 
впроваджує нові наукові розробки у зміст і побудову тренувального 
процесу та адекватно реагує на еволюцію виду спорту за допомогою 
корекції окремих сторін підготовки спортсменів, в тому числі 
технічної, тактичної і теоретичної [12]. 

Значна кількість авторів наголошують на особливому значенні 
етапів попередньої і спеціалізованої базової підготовки у системі 
багаторічного вдосконалення спортсменів. У межах цих етапів 
відбувається поступове збільшення обсягів спеціальної підготовки 
спортсменів порівняно з початковим етапом та формування основ для 
значного збільшення обсягів тренувальної роботи на подальших етапах 
багаторічної підготовки, а також передбачається активна участь 
спортсменів у змаганнях [1; 2; 6] 

Б. Виноградський напрямком підвищення спеціальної 
підготовленості висококваліфікованих лучників вважає визначення 
оптимальних співвідношень під час застосування тренувальних 
навантажень різної спрямованості і спеціалізованості. За допомогою 
відповідних статистичних алгоритмів, а також відповідного графічного 
представлення сформовано закономірності, на яких ґрунтуються 
рекомендації для раціонального використання тренувальних і 
змагальних вправ у спеціально підготовчому періоді річного циклу [3]. 

Також проблеми побудови тренувального процесу кваліфікованих 
спортсменів, які спеціалізуються у стрільбі з лука висвітлені в наукових 
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дослідженнях С. Моісеєва, А. Ратова, Є. Солоненка та інших. Поряд з 
цим, зміст і структура тренувального процесу стрільців з лука на етапі 
попередньої базової підготовки недостатньо досліджені. Ми не зустріли 
у вітчизняних виданнях рекомендацій щодо використання новітніх 
підходів у системі планування спортивної підготовки лучників. Сучасні 
методи планування розробляються на основі проміжних і кінцевих 
установок і вимагають, щоб тренувальний процес був 
індивідуалізований для кожного спортсмена в залежності від його 
підготовленості.  

Враховуючи вище зазначене, актуальними є дослідження змісту і 
раціональної побудови навчально-тренувального процесу лучників на 
етапі попередньої базової підготовки.  

Робота виконана згідно зведеного плану науково-дослідної 
роботи СумДПУ ім. А. С. Макаренка і Міністерства освіти і науки 
України на 2016-2020 рр. за темою «Оптимізація навчально-
тренувального процесу спортсменів у системі багаторічної 
підготовки» (номер державної реєстрації 0116U000898), 

Мета дослідження – проаналізувати зміст і побудову навчально-
тренувального процесу спортсменів стрільців з лука на етапі 
попередньої базової підготовки. 

Завдання дослідження передбачають: 
1. Здійснення аналізу та узагальнення науково-методичної 

літератури щодо змісту і побудови навчально-тренувального процесу 
юних стрільців з лука на етапі попередньої базової підготовки. 

2. Визначити особливості змісту і побудови навчально-
тренувального процесу юних стрільців з лука на етапі попередньої 
базової підготовки. 

Для реалізації поставлених завдань були використані такі методи 
дослідження: методи теоретичного аналізу й узагальнення науково-
методичної літератури; педагогічні методи дослідження (педагогічне 
спостереження). 

Проведений нами аналіз літературних джерел, дійсних програм 
підготовки та навчального плану дає змогу визначити особливості змісту і 
побудови навчально-тренувального процесу юних стрільців з лука на 
етапі попередньої базової підготовки. Згідно зі змістом навчальної 
програми для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих 
дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву та шкіл вищої спортивної 
майстерності на етапі попередньої базової підготовки лучник повинен 
добре засвоїти техніку багатьох спеціально-підготовчих вправ. 
Особливу увагу слід приділити розвитку координаційних здібностей, 
гнучкості та силовим якостям. На попередньому базовому етапі не 
рекомендується планувати комплекси вправ з високою інтенсивністю та 
короткочасними паузами, відповідальні змагання, тренувальні заняття з 
великими навантаженням [11]. 
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У змісті програми передбачено режим роботи та наповнення 
навчальних груп у спортивних школах зі стрільби з лука. Групи 
попередньої базової підготовки (ГПБП) в залежності від року навчання 
передбачають загальну кількість учнів в групах, кількість навчальних 
годин на тиждень. Що стосовно вимог до спортивної підготовленості 
пропонується обов’язкове виконання нормативів спортивних розрядів як 
мінімум 50% на 50%. За наявності у складі навчальної групи попередньо 
базової підготовки вихованців, які навчаються більше трьох років, 
вихованців групи спеціалізованої базової підготовки або групи 
підготовки до вищих досягнень, які входять до основного, 
кандидатського або резервного складу збірної команди України згідно із 
затвердженим наказом Мінмолодьспорту списком, кількість годин 
тижневого навантаження може бути збільшена до 32. У цьому разі 
тренер-викладач працює з групою за встановленим навантаженням, а зі 
спортсменами, які увійшли до основного, кандидатського або резервного 
складу збірної команди України, окремо допрацьовує години, кількість 
яких йому додатково визначається директором школи [8].  

Для удосконалення якості управління підготовкою спортсменів 
лучників Міністерством України молоді та спорту, федерацією стрільби 
з лука наказом від 14.06.2017 внесені зміни до навчальної програми. 
Позитивними моментами є: зменшення кількості спортсменів в 
навчально-тренувальних групах, що дає можливість вибору 
оптимального індивідуального підходу до тренувального процесу вже 
на етапі базової підготовки. Цінним в доповненнях є уточнення та 
збільшення переліку спеціального спорядження для стрільби з лука, 
обладнання та термін його зберігання.  

У тексті програми та таблицях слова «групи попередньої базової 
підготовки» та «групи спеціалізованої базової підготовки» 
пропонується об’єднати і назвати «групи базової підготовки», а «групи 
підготовки до вищих досягнень» замінити словами «групи 
спеціалізованого удосконалення». На наш погляд таке тлумачення 
періодів підготовки спортсменів не суперечить змісту та якості 
тренувального процесу. 

Однією з умов для зарахування до груп попередньої базової 
підготовки, окрім складання контрольних нормативів, є наявність в 
юних лучників стійкого інтересу до цілеспрямованого спортивного 
удосконалення. Важливо на даному етапі визначити основні напрямки 
удосконалення сторін підготовки спортсмена і вірно зорієнтувати його у 
подальшому [11]. 

Слід враховувати, що в сучасній теорії олімпійського спорту на 
етапі попередньої базової підготовки передбачено вирішення таких 
важливих завдань, як: поглиблена перевірка відповідності попередньо 
відібраного контингенту дітей вимогам успішної спеціалізації в 
обраному виді спорту; виявлення доцільності подальшого спортивного 
вдосконалення та визначення його напрямку [4; 7].  
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Програма також передбачає перевідні контрольні нормативи для 
груп попередньої базової підготовки які включають:  згинання та 
розгинання рук в упорі лежачи, натягування лука до положення «перед 
пострілом», утримання натягнутого лука у положенні виконання 
спортивного розряду [11]. 

Ґрунтовна фізична підготовка на основі спеціалізації фізичних і 
психологічних якостей, формування широкого комплексу техніко-
тактичних дій – основні складові успішного навчання на даному етапі. 
Передбачена також інтегральна підготовка, яка скерована на придбання 
змагального досвіду, підвищення стійкості щодо змагальних 
навантажень, може проводитись в процесі змагань та контрольних 
тренувань, відповідно до індивідуальних планів підведення спортсмена 
до змагань. Основним засобом інтегральної підготовки є виконання 
змагальних вправ [3]. 

Проведений аналіз виявив, що нажаль програма не передбачає 
одного з найважливіших напрямків підготовки для даного виду спорту – 
психологічну. Також доцільне включення до програми морально-
вольової підготовки, мета якої – психологічне настроювання на майбутні 
змагання, мобілізація лучника на вищі прояви духовних сил [4; 10]. 

На цьому етапі у практиці лучників необхідне використання 
змагальної практики для підготовки до основних змагань сезону. На 
думку багатьох авторів [3; 5; 9], у цьому випадку варто мати на увазі, що 
змагання служать не тільки засобом удосконалювання технічної і 
тактичної майстерності, але і є факторами, які мобілізують організм 
спортсменів на прояв більше високого рівня специфічної працездатності, 
виступаючи ефективним методом тренування спортсменів. 

Існує декілька ланок, або центральні орієнтири, які проходять 
через тренувальний процес і по-різному впливають на навколишній 
психологічний і соціальний клімат. В основі тренувань, що ефективно 
проводяться, лежать фундаментальні принципи навчання. Вони 
засновані на психологічних дослідженнях, знаннях про навчання рухам, 
перенесенні і збереженні навичок тощо. На заняттях у тренера є також 
досить можливостей для того, щоб мотивувати або притримати, 
заземлити спортсменів, з якими він працює, підготувати їх або провести 
заміну [13]. 

Тренер повинен ретельно планувати тренування ще до того, як він 
зустрінеться зі спортсменами. У цьому плануванні повинні бути 
відображені індивідуальні особливості і потреби різних спортсменів, сезон, 
протягом якого належить тренуватися, а також характер майбутніх 
змагань. Шляхом досліджень і спостережень було помічено, що кращі 
тренери звичайно планують свої тренування до найдрібніших деталей, 
виділяючи певний час на різні вправи, взаємодії тощо [13]. Складання 
точного і продуманого плану є важливою частиною роботи тренера, хоча 
слід передбачити можливість внесення відповідних корективів при 
несподіваних змінах ситуації (травми, погодні умови та інше). 
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У змагальному періоді вирішуються задачі: 
 подальшого вдосконалення, шліфування техніки, ліквідація 

помилок в окремих елементах руху, удосконалення техніки в 
ускладнених умовах; 

 удосконалення техніки й тактики стрільби в близьких до 
змагальних умовах. У комплексних тренуваннях стрільба проводитися в 
складних метеорологічних умовах, обмежується час стрільби, 
збільшується кількість серій стрільб, вводяться елементи змагань, 
зважуються тактичні задачі; 

 підтримка і доведення до вищого ступеня спеціальної 
тренованості, збереження її в період основних змагань; 

 виховання моральних і вольових якостей [13]. 
Загальні ж вимоги, які потрібно враховувати при складанні планів, 

включають наступні положення: 
1. У тренуванні повинна бути передбачена як фізична так і 

психологічна розминка для підготовки до подальшої більш напруженої 
роботи. У цей час спортсмен може розминатися самостійно, 
спілкуватися з товаришами по команді і звикати до соціальних і 
фізичних умов, у яких йому належить працювати. 

2. Щоденні тренування повинні містити по можливості щось нове. 
Немає нічого гірше, ніж утомлива одноманітність умов тренувань. 
Прагнення до нового є одним з найважливіших і властивих людині 
інстинктів. Необхідно мати на увазі, що для створення відчуття новизни 
на тренуваннях може бути з успіхом використані різні підходи: 

а) послідовність виконання окремих компонентів тренування 
можна щодня варіювати, тобто на одному тренуванні спочатку 
виконувати вправи, а потім удосконалювати взаємодію, на наступній – 
навпаки; 

б) один-два рази на тиждень пропонувати спортсменам абсолютно 
інші вправи; 

в) якщо при роботі над якимось рухом потрібен елемент новизни, 
то можна використовувати гру [13]. 

Аналіз літературних джерел і власні спостереження свідчать про 
відсутність науково обґрунтованих рекомендацій щодо змісту і 
побудови навчально-тренувального процесу на етапі попередньої 
базової підготовки. Виявлено недосконалість діючої уніфікованої 
програми для підготовки стрільців з лука у дитячо-юнацьких 
спортивних школах, зміст якої на зазначеному етапі  не передбачає 
об’єктивної оцінки індивідуальної схильності дітей до вдосконалення 
різновидів спеціальної фізичної та технічної підготовки. Також з цього 
етапу в стрільбі з лука розпочинається активна участь майбутніх 
спортсменів у дитячо-юнацьких змаганнях. Саме тому, на етапі 
попередньої базової підготовки посилюється значимість ефективної 
побудови навчально-тренувального процесу.  

Особливої ваги набувають питання раціональної побудови річного 
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макроциклу для юних українських стрільців з лука у зв’язку з низкою 
зовнішніх факторів, таких як, тривалий підготовчий і занадто короткий 
змагальний період. Вони обмежують виконання необхідних обсягів 
спеціальних і змагальних вправ та системне підвищення рівня 
спеціальної підготовленості до головних змагань спортивного сезону. 

Серед позитивних змін у навчальній програмі стрільців з лука слід 
відмітити зменшення кількості спортсменів в групах, що дає можливість 
вибору оптимального індивідуального підходу до тренувального 
процесу вже на етапі базової підготовки.  

Перспективи подальших досліджень полягають у використанні 
результатів дослідження для вдосконалення навчально-тренувального 
процесу юних лучників. 
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Ворона В. В., Ратов А. М., Солоненко Є. В. Аналіз змісту і 

побудови навчально-тренувального процесу спортсменів стрільців з 
лука на етапі попередньої базової підготовки 

В статі розглядаються питання комплексної підготовки лучників 
на етапі попередньої базової підготовки. Проведено аналіз змісту і 
побудови програми для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 
спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву та шкіл 
вищої спортивної майстерності зі стрільби з лука. Визначено недоліки й 
особливості тренувального процесу юних лучників. Не виявлено 
обґрунтованих рекомендацій щодо побудови тренувального процесу 
стрільців з лука та розвитку психічних і основних фізичних якостей. 
Наголошується на тому, що у змісті навчально-тренувального процесу 
спортсменів повинні бути передбачені розділи як з техніко-тактичної 
так і психологічної підготовки. Пропонується при складанні навчально-
тренувальних планів враховувати усі сторони підготовки стрільців з 
лука та здійснювати контроль за їх виконанням.  

Ключові слова: стрільба із луку, зміст, побудова, навчально-
тренувальний процес, сторони підготовки, юні лучники. 

 
Ворона В. В., Ратов А. М., Солоненко Е. В. Анализ содержания 

и построения учебно-тренировочного процесса спортсменов 
стрелков из лука на этапе предварительной базовой подготовки 

В статье рассматриваются вопросы комплексной подготовки 
лучников на этапе предварительной базовой подготовки. Проведен 
анализ содержания и построения программы для детско-юношеских 
спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва и школ высшего спортивного мастерства по 
стрельбе из лука. Определены недостатки и особенности 
тренировочного процесса юных лучников. Не выявлено обоснованных 
рекомендаций по построению тренировочного процесса стрелков из 
лука и развития психических и основных физических качеств. 
Подчеркивается, что в содержании учебно-тренировочного процесса 
спортсменов должны быть предусмотрены разделы технико-
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тактической так и психологической подготовки. Предлагается при 
составлении учебно-тренировочных планов учитывать все стороны 
подготовки стрелков из лука и осуществлять контроль за их 
выполнением. 

Ключевые слова: стрельба из лука, содержание, построение, 
учебно-тренировочный процесс, стороны подготовки, юные лучники. 

 
Vorona V., Ratov А., Solonenko Y. An Analysis of the Content and 

Construction of the Training Process of Athletes of Archery at the Stage 
of Preliminary Basic Training 

The article deals with the issues of comprehensive preparation of 
archers at the stage of preliminary basic training. The analysis of the content 
and construction of the program for children’s and youth sports schools, 
specialized children's and youth schools of the Olympic reserve and schools 
of highest sports archery skill are carried out. The disadvantages and features 
of the training process of young archers are determined. Prospects of further 
studies lie in the use of research results to improve educative and training 
process of archers, as well as in selection of athletes in the squad for the 
senior competition. There were no substantiated recommendations for the 
construction of the training process for archery and the development of 
mental and basic physical qualities. It is emphasized that in the content of the 
training process of athletes, sections should be provided for both technical 
and tactical and psychological training. It is suggested, when preparing 
training plans, to take into account all aspects of the preparation of bowstring 
arrows and to supervise their implementation.  The reduction of number of 
athletes in the groups is a positive change in the training program of archery, 
which gives the opportunity to choose the optimal individual approach of the 
training process at the basic training stage. 

Key words: archery, content, construction, training process, training 
side for young archers.  
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ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  
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Рівень техніко-тактичної підготовки спортсменів міжнародного 

класу майже у кожному з видів спорту невпинно зростає. Загострення 
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конкуренції на міжнародній спортивній арені вимагає від тренерів та 
науковців пошуку нових шляхів вдосконалення всебічної підготовки 
спортсменів, які можуть терміново вплинути на результат.  

Вивчення факторів, що впливають на результат спортсмена, є 
однією з ключових проблем спортивної науки. Одним із шляхів 
вирішення проблеми є підвищення психологічної підготовки спортсмена. 

Психологічна підготовка висококваліфікованих спортсменів в 
даний час являє собою складний багаторічний і багатоетапний процес 
спортивного вдосконалення. У цьому процесі необхідно враховувати 
загальні закономірності адаптації спортсмена до тренувальних та 
змагальних навантажень, а також приватні особливості становлення 
спортивної майстерності залежно від структури і динаміки фізичних і 
психічних якостей, морфофункціонального і психічного статусу 
спортсмена, наявності своєрідного поєднання спеціальних здібностей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що питання 
психологічної підготовки в пауерліфтингу досі залишається на рівні 
недосліджених, хоча фрагментарно освітлювалося в наукових працях 
А. Стеценка, А. Рижонкіна, М. Станкіна. Ці дослідники підкреслювали 
важливість психологічного аспекту в підготовці майбутніх спортсменів, 
вивчали вплив психологічного стану атлета на його спортивні 
показники, підкреслювали важливість злагодженої роботи тренера і 
спортсмена, виявили взаємозв’язок стосунків в колективі спортсменів і 
рівня підготовки тренера в області спортивної психології. 

Спеціалістами визначені основні завдання психологічної 
підготовки в спорті [4; 5; 6; 8]. 

1. Вивчення впливу спортивної діяльності, тобто тренувальних та 
змагальних навантажень на психіку спортсменів.  

2. Формування стану готовності спортсмена до професійної 
діяльності.  

3. Розробка психологічних умов підвищення ефективності 
підготовки спортсмена.  

4. Розробка психологічних основ передзмагальної та змагальної 
підготовки спортсменів, а також обґрунтування оптимальних умов 
післязмагальної діяльності, що містять психологічні засоби відновлення 
і підтримання спортивної працездатності.  

5. Вивчення механізмів активації резервних можливостей 
спортсменів. 

6. Вивчення соціально-психологічного життя спортивної команди 
для створення оптимальних міжособистісних відносин і формування 
комфортного психологічного клімату в ній. 

7. Розробка психологічних умов гуманізації спортивної діяльності, 
зміст якої полягає в підвищенні змістовності спортивної діяльності, 
профілактиці травматизму, перевтомлення, професійних захворювань 
спортсменів, а також деформацій особистості тренера та спортсмена. 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 4 (318), 2018  
 

 113

8. Розробка системи психокорегуючих вправ, які б знижували або 
усували негативні наслідки тренувальних та змагальних впливів на 
психіку спортсмена. 

9. Створення умов для виховання у спортсменів патріотизму, 
дисциплінованості та організованості. 

Зростання політичної значущості спорту, його інтенсивна 
професіоналізація, загострення конкуренції на міжнародній спортивній 
арені спричинило появі фундаментальних наукових праць, в яких 
розглядаються актуальні проблеми сучасного спорту: допінг і 
використання різних ерогенних засобів у системі підготовки і 
змагальній діяльності спортсменів; підготовка й адаптація спортсмена 
до різних кліматичних, географічних і погодних умов (М. Булатова, 
1996; В. Гладков, 2007; В. Платонов, 2003; І. Переверзин, 2004); 
спортивна фармакологія; спортивна медицина; психологія спорту; 
харчування спортсменів; генетичні чинники; система відновлення і 
підвищення фізичної працездатності у спорті вищих досягнень; медико-
біологічні основи спортивного тренування (Кристин А. Розенблюм, 
2006; И. Волков, Н. Цикунов, 2005; Р. Уйнберг, 2001; Н. Горчаков, 
Я. Гудивок, Л. Гунина, 2010). 

У той же час стає все більш ясним, що система підготовки 
висококваліфікованих спортсменів до змагань в чому вичерпує свої 
можливості, що базуються на загальних закономірностях адаптації 
організму до навантажень. Все більш очевидно, що тільки при 
тренувальному навантаженні, адекватної психотипу спортсмена, 
підвищується реактивність центральної нервової системи і 
удосконалюються механізми забезпечення спортивної діяльності в 
екстремальних умовах, які по суті супроводжують будь-яке велике 
змагання (Платонов, 2004). 

Метою роботи стало вивчення психологічного становлення 
спортсменів-пауерліфтерів, визначення шляхів ефективності 
психологічної підготовки атлетів. 

Дослідження виконано згідно з темою науково-дослідної роботи 
кафедри спортивних дисциплін інституту фізичного виховання і спорту 
ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»: «Теоретичні та методичні основи 
вдосконалення спортивно-педагогічної підготовки майбутніх учителів 
фізичної культури у різних видах спорту». 

Методи дослідження: аналіз і узагальнення науково-методичної 
літератури, передового досвіду, організаційні (порівняльний), емпіричні 
(об’єктивне спостереження, самоспостереження, психодіагностичні 
методи), методи статистичного аналізу. 

Комплекс заходів психологічного забезпечення тренування та 
змагання умовно ділиться на такі складові компоненти: 

 психодіагностика, 
 психолого-педагогічні та психогігієнічні рекомендації, 
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 психологічна підготовка, управління станом і поведінкою 
спортсмена. 

Слід зазначити, що ефективність психологічного забезпечення 
тренування та змагання залежить від активного використання всіх цих 
компонентів як єдиного цілого, іншими словами, від суми даних 
компонентів [1; 2; 3; 6]. 

Пауерліфтинг – це один з різновидів силових дисциплін. Раніше він 
мав назву «силове триборство». Це означає, що спортсмен має виконати 
три вправи: присідання зі штангою, жим штанги лежачи, тяга штанги. 
Переможець визначається за сумою кращих показників з кожної вправи. 
На виступ атлету надається дев’ять спроб. Кожна з них може бути 
вирішальною. Дуже важлива перша спроба в кожній вправі. Вона надає 
сил, натхнення на подальший виступ. Ще більш важною може бути дев’ята 
спроба, третя у тязі. Вона підсумовує хід боротьби, може в значній мірі 
вплинути на розподіл місць у ваговій категорії [1; 2; 3; 6; 9].  

Готовність до максимальної мобілізації накопиченого рухового 
потенціалу сил значною мірою залежить від психологічного 
налаштування спортсмена [9, с. 324]. 

У пауерліфтингу такий стан означає готовність атлета підкорити 
рекордну для себе вагу виявити надмаксимальні зусилля на даний 
момент [9, с. 324]. 

Умови змагальної діяльності спортсменів відрізняються від умов 
тренувальних занять. Спортсмен опиняється в складному 
психологічному середовищі, коли результат залежить не тільки від 
взаємин між спортсменом і тренером, а й між спортсменом і суддями, 
між атлетами-суперниками, кожен з яких прагне вплинути на психічний 
стан конкурента, реакція вболівальників тощо.  

Тому тренеру та психологу слід готувати спортсмена не тільки у 
фізичному і тактичному плані, але й розвивати в них уміння 
протистояти багатьом передзмагальним та змагальним чинникам, які 
мають дезорганізаційний вплив і викликають розузгодження функцій, 
тобто зменшують надійність у змагальній діяльності [9, с. 317]. 

Однією з основних умов росту спортивних результатів є 
інтенсифікація тренувального процесу. Досягнення високих спортивних 
результатів у пауерліфтингу вимагає від спортсмена повної мобілізації 
всіх внутрішніх сил. Без вираженої психічної напруженості, без стресу, 
неможлива повноцінна адаптація до навантажень, як неможливий і 
високий рівень тренованості спортсмена [4; 7]. 

У зв’язку з цим зростають вимоги до психологічної підготовки 
атлета, в основі якої лежить впевненість атлета у своїх силах.  

Для тверезої оцінки можливостей важливий практичний 
підготовчий процес. На етапі безпосередньої підготовки пауерліфтер та 
його тренер (психолог) повинні модулювати ситуації, які можуть 
виникнути під час проведення змагань [4; 5; 7]. 
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До таких можна віднести: використання в тренувальному процесі 
грифа штанги, з яким атлет раніше не працював; виконання вправи жим 
лежачи на лаві, яка є не зовсім зручною для атлета та створення ряду 
інших зовнішніх подразників, що підвищують здатність атлета 
працювати в нових незручних умовах. 

Таке відносне ускладнення підготовчого процесу повинно мати 
бажаний психологічний результат – пауерліфтер психологічно легше 
сприймає нові змагальні умови, що знімає зайве психологічне 
напруження. Такий феномен має назву «звиклість до незручностей». 

Також у ході змагань можливе виникнення іншої, 
короткострокової, психологічної ситуації – аналізу вдалої чи невдалої 
спроби спортсмена. На перезаявку ваги відводиться одна хвилина і за 
цей час потрібно оцінити власні сили і сили суперника для того, щоб 
отримати над ним перемогу. 

Що стосовно обрання ваги для кожної спроби у вправі, то тут 
існують деякі правила, серед яких: 

 перша спроба повинна забезпечити вдалий старт, вона повинна 
бути бездоганною; 

 друга спробу повинна наблизити атлета до його власного 
рекорду (за 5-10 кг); 

 третя спроба може бути використана для встановлення 
особистого рекорду [4; 5; 9]. 

Ще одна психологічна перепона на шляху до успішного виступу – 
передстартовий стан спортсмена. Подібний психологічний стан може 
спіткати атлета за кілька днів до виступу. Але, частіше за все, він настає 
за 2-3 години до початку змагань. Причиною такого стану є 
прокручування ходу змагань, а наслідком – вкрай високе збудження 
нервової системи, підвищення кров’яного тиску, а іноді, навіть 
температури. У спорті цей стан має назву «передстартова лихоманка». 
У деяких атлетів її прояв має зовсім іншу реакцію: апатія, байдужість до 
виступу тощо [4; 5; 9]. 

Тягар психологічного напруження викликає втому. Чим ближче до 
виступу, тим вона сильніша. Тому спортсмен повинен психологічно 
налаштовуватись на спробу безпосередньо перед підходом, а не за 
годину та, навіть, не за 15 хвилин. Щоб уникнути негативних наслідків 
потрібно сконцентруватись на деяких прийомах самоконтролю. 

В такі моменти і виявляється результат психологічної підготовки. На 
перший план виходить психологічна стійкість атлета, впевненість у собі, 
вміння налаштовуватись на вирішальну спробу, чи то після невдалої 
попередньої, чи перед вирішальною рекордною тощо. Дуже важливо мати 
поруч людину, яка надасть спортсмену заспокійливу дію. Саме з таких 
людей і вибирають помічників, що виводять атлета для виступу на поміст. 

Як висновок, можемо зазначити, що у психологічній підготовці 
спортсмена велике значення має підвищення його стійкості до незвичних, 
а також малознайомих аспектів майбутнього старту. Особливу увагу слід 
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приділяти підбору помічників (тих, хто виводить спортсмена на поміст 
під час виступу). Необхідно також провести широкий аналіз 
можливостей суперників, детально продумати тактику замовлення ваги 
на підхід, інші можливі перешкоди (пора року, зміна клімату, умови 
перельоту чи переїзду, проживання), тобто, все те, що може  

Слід пам’ятати, що максимально налаштувати себе на виконання 
завдання можна користуючись лише перевіреними засобами психонастрою. 

В дальшому метою нашого дослідження буде розгляд питання 
налаштування спортсмена на вирішальні спроби. 
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Галій С. М., Завацький Ю. А., Пліс О. В., Семененко Д. В. 

Основи психологічної підготовки в пауерліфтингу 
У статті розглянуто питання передзмагальної та змагальної 

психологічної підготовки спортсменів-пауерліфтерів. Однією із 
складових успіху пауерліфтера є його психологічний стан, як під час 
тренування, так і під час змагань. Тому дуже важливо вивчати питання 
психологічної підготовки спортсмена як майбутнього переможця 
змагань. Психологія спорту, методи її досліджень, психологічні засади 
теорії спорту, системні принципи займають чільне місце в системі 
підготовки спортсменів до змагань. Визначено структуру психологічної 
підготовки, розвиток психічних і психомоторних функцій, системи 
мотивації дії, підготовки спортсмена до змагань. Розкрито особливості 
психологічної підготовки пауерліфтерів, аналізується процес 
психологічної підготовки спортсмена перед змаганнями. Психологічна 
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стійкість атлета, впевненість у собі, вміння налаштовуватись на 
вирішальну спробу є ключовими для виявлення переможця змагань.  

Ключові слова: психологія, пауерліфтинг, підготовка, змагання. 
 
Галий С. Н., Завацкий Ю. А., Плис А. В., Семененко Д. В. 

Основи психологической подготовки в пауэрлифтинге 
В статье рассмотрены вопросы предсоревновательной и 

соревновательной психологической подготовки спортсменов-
пауэрлифтеров. Одной из составляющих успеха пауэрлифтера есть его 
психологическое состояние как во время тренировки, так и во время 
соревнований. Поэтому очень важно изучать вопросы психологической 
подготовки спортсмена, как будущего победителя соревнований. 
Психология спорта, методы ее исследований, психологические принципы 
теории спорта, системные принципы занимают главное место в системе 
подготовки спортсменов к соревнованиям. Определена структура 
психологической подготовки, развитие психических и психомоторных 
функций, системы мотивации действия, подготовки спортсмена к 
соревнованиям. Раскрыты особенности психологической подготовки 
пауэрлифтеров, анализируется процесс психологической подготовки 
спортсмена перед соревнованиями. Психологическая стойкость атлета, 
уверенность в себе, умение настраиваться на решающую попытку 
являются ключевыми для выявления победителя соревнований. 

Ключевые слова: психология, пауэрлифтинг, подготовка, 
соревнования.  

 
Galii S., Zavatsky Y., Plis O., Semenenko D. Bases of Psychological 

Preparation are in Powerlifting 
The article discusses the question of precontention and contention 

psychological preparation of sportsmen-powerlifters. Powerlifting is a 
strength sport that consists of three attempts at maximal weight on three lifts: 
squat, bench press, and deadlift. Weight training routines used in powerlifting 
are extremely varied. In addition to weight training, powerlifters may pursue 
other forms of training to improve their performance. Рowerlifting exercises 
have positive influence for an organism, assist to development and display of 
physical and psychical qualities of man, are the active form of motive activity 
useful for the people of any age. One of constituents of success of powerlifter 
is him the psychological state, both during training and during competitions. 
Therefore it is very important to study the question of psychological 
preparation of sportsman as a future winner of competitions. Sport's 
psychology, methods of researches, psychological principles of sport theory, 
system principles, occupy a main place in the system of preparation of 
sportsmen to the competitions. The structure of psychological preparation is 
certain, development of psychical and psychomotor functions, system of 
motivation of action, preparation of sportsman to the competitions. The 
features of psychological preparation of powerlifters are exposed, the process 
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of psychological preparation of sportsman is analysed before competitions. 
Psychological firmness of athlete, confidence in itself, abilities to tune in to 
the decision attempt are key for the exposure of winner of competitions. It 
should provoke experts to more profound study of features powerlifting. 

Key words: psychology, powerlifting, preparation, competitions. 
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ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ 

СПОРТСМЕНОК У ХОКЕЇ НА ТРАВІ У СТРУКТУРІ РІЧНОГО 
МАКРОЦИКЛУ 

 
Сучасний хокей на траві є ігровим командним видом спорту, який 

входить до програми Олімпійських ігор та користується популярністю 
на більшості континентів світу. 

Тенденції розвитку хокею на траві вимагають науково-
обґрунтованого підходу до побудови навчально-тренувального процесу 
на всіх етапах багаторічної підготовки, який би враховував усі аспекти 
підготовки, а саме технічну, тактичну, фізичну, психологічну, 
інтегральну тощо. Чільне місце у цьому переліку належить саме 
фізичній підготовці, бо сучасний хокей на траві вимагає максимального 
прояву сили, швидкості, витривалості, координаційних здібностей. 

Однією з головних проблем підготовки висококваліфікованих 
спортсменів у командних ігрових видах спорту на сучасному етапі є пошук 
раціональних шляхів удосконалення тренувального процесу [1; 2].  

Основною ланкою тренувального процесу є спортивне тренування, 
в якому вирішуються конкретні завдання підготовки спортсменів. 
Побудова підготовки спортсменів повинна бути науково обґрунтованим 
логічним процесом, основу якого становлять принципи та 
закономірності спортивного тренування [1; 4; 6]. 

Слід зазначити що, планування процесу фізичної підготовки у 
хокеї на траві базується на трьох групах принципів по-перше це загальні 
принципи фізичної підготовки притаманні для більшості видів спорту, 
по-друге це принципів фізичної підготовки які застосовуються у 
багатьох спортивних іграх і по-третє це специфічні принципи фізичної 
підготовки спортсменів у хокеї на траві, а саме: 

 єдність загальної (неспецифічної) і спеціальної фізичної 
підготовки; 
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 єдність проявів фізичних якостей хокеїсток у тренувальних 
вправах та змагальній діяльності; 

 спрямованість до максимальних проявів фізичних якостей у 
змагальних іграх та визначених тренуваннях; 

 безперервність  процесу фізичної підготовки; 
 обґрунтована індивідуалізація засобів і методів процесу 

фізичної підготовки; 
 циклічність процесу фізичної підготовки; 
Аналіз науково-методичних праць дозволив визначити, що на 

теперішній час недостатньо висвітлені питання побудови річного 
макроциклу в ігрових видах спорту на основі теорії періодизації 
(О. Базилевич, 1989; В. Савін, 2003; Т. Вознюк, 2006; М. Годік, 2006). 
Невирішеною залишається проблема побудови тренувального процесу 
спортсменів високої кваліфікації у ігрових видах спорту на основі теорії 
періодизації за схемою здвоєного циклу. Дослідженням підготовки в 
хокеї на траві займалися В. Костюкевич (2000-2012), С. Сарсанія, 
В. Селуянов (1991), Е. Федотова (1999-2005), В. Гончаренко (2011-
2016). У цих дослідженнях висвітлювалися питання різних сторін 
підготовки висококваліфікованих спортсменів, побудови багаторічного 
навчально-тренувального процесу тощо. Однак, не всі аспекти побудови 
та організації навчально-тренувального процесу висококваліфікованих 
спортсменів у хокеї на траві і зокрема фізичної підготовки у річному 
макроциклі підготовки досліджені у повній мірі.  
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Рис. 1. Структура річного макроциклу підготовки 

висококваліфікованих спортсменок в хокеї на траві 
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У хокеї на траві використовується двоциклове планування річного 
навчально-тренувального циклу [рис 1]. 

Згідно із закономірностями розвитку та становлення спортивної 
форми, тренувальний цикл у хокеї на траві поділяється на періоди: 
підготовчий, перший змагальний, реабілітаційно-підготовчий, другий 
змагальний і перехідний. Вказані періоди різняться між собою 
завданнями, співвідношеннями видів підготовки, обсягом та 
інтенсивністю тренувальних навантажень, що застосовуються. Один 
період за своїм змістом поступово переходить в інший, що зумовлено 
необхідністю поступової зміни змісту занять та тренувальних 
навантажень [3; 5]. Тому метою нашого дослідження стало визначення 
кількісних характеристик планування фізичної підготовки 
висококваліфікованих хокеїсток та завдання, які ставляться у періодах 
та етапах макроциклу. 

Підготовчий період, це період фундаментальної підготовки в хокеї 
на траві відповідає фазі становлення спортивної форми. Він починається 
з кожним новим циклом підготовки і завершується початком перших 
календарних ігор головних змагань.  

Завданням цього періоду є суттєве підвищення загального рівня 
функціональних можливостей організму спортсменів, різнобічне і 
специфічне формування і вдосконалення рухових здібностей, навичок і 
вмінь. Виходячи з цього, цей період називають ще періодом 
фундаментальної підготовки. В ньому закладаються основи майбутніх 
спортивних досягнень. 

У підготовчому періоді створюються всі основні передумови, які 
дозволять спортсменам підійти до нового змагального періоду на 
досягнутому у попередньому макроциклі рівні та створити умови для 
подальшого зростання. Підготовчий період в хокеї на траві починається 
у середині січня і триває 11–13 тижнів. 

До головних завдань фізичної підготовки у підготовчий період 
належить розвиток фізичних якостей, що найбільш ефективно 
впливають на підвищення рівня техніко-тактичної майстерності, 
підвищення спеціальної працездатності, виховання психічної готовності 
до змагань. 

Для більш ефективного планування навчально-тренувальної 
роботи підготовчий період умовно поділяється на два етапи: загально-
підготовчий і спеціально-підготовчий [4; 7]. 

Головне завдання загально-підготовчого етапу – формування 
передумов для розвитку спортивної форми. На цьому етапі для 
спортсменів високої кваліфікації у хокеї на траві на загальну фізичну 
підготовку відводиться 37%, на спеціальну фізичну підготовку – 10% 
від загального обсягу (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура фізичної підготовки загально-фізичної (ЗФП) та 

спеціально-фізичної (СФП) по періодах та етапах тренувального циклу 
у (%) 

 
Важливим завданням спеціальної підготовки першого етапу 

підготовчого періоду є підвищення здатності спортсменок витримувати 
значні навантаження, хоча частка змагальних вправ у загальному обсягу 
роботи є невеликою. 

Головні форми організації тренувального процесу – спеціалізовані 
і комплексні заняття з технічної і фізичної підготовки. Поступово 
збільшується загальний обсяг тренувальних навантажень і, меншою 
мірою, – інтенсивність навантажень. 

Основними засобами фізичної підготовки на цьому етапі є кросова 
підготовка, фартлек, вправи швидкісно-силової спрямованості тощо. 

На спеціально-підготовчому етапі головна спрямованість занять – 
розвиток передумов для становлення спортивної форми, підвищення 
рівня тренованості, розвиток спеціальних якостей і навичок хокеїсток. 

Паралельно з розвитком фізичних якостей здійснюється 
удосконалення змагальної техніки та тактичних навичок. 

Загальній фізичній підготовці відводиться 17%, на спеціальну 
фізичну підготовку – 13% від загального обсягу годин. На цьому етапі 
фізична підготовка спрямована на розширення рухових можливостей, 
подальше підвищення загальної і спеціальної тренованості, здатності 
організму до швидкого відновлення, завершення становлення 
спортивної форми, розвиток спеціальних компонентів підготовленості, 
які відтворюють специфіку гри в хокей на траві та поглибленого 
засвоєння техніко-тактичних навичок. Підготовка набуває яскраво 
вираженої спеціальної спрямованості, що досягається використанням 
широкого кола спеціально-підготовчих та спеціальних засобів. 
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Спрямованість занять на розвиток швидкості, швидкісно-силових 
якостей і спеціальної витривалості. 

Головні форми організації тренувального процесу з фізичної 
підготовки – спеціальні і комплексні заняття з використанням 
індивідуальних, групових і командних методів роботи. Зростає питома 
вага змагального та інтегрального методів тренування. Стабілізується 
загальний обсяг навантаження і зростає його інтенсивність. 

Динаміка навантажень характеризується зменшенням обсягу і 
подальшим збільшенням інтенсивності до рівня змагальної, а інколи й 
вище. 

Головна мета навчально-тренувального процесу у змагальному 
періоді – збереження спортивної форми і реалізація її в змагальній 
діяльності. Тривалість змагального періоду визначається календарем 
головних змагань. 

Як у першому, так і у другому змагальних періодах кількість 
годин, що відводиться на загальну фізичну підготовку становить 16% 
від загального часу тренувальної роботи, на спеціальну підготовку 13%. 

Одним із дійових засобів розв’язання завдань змагального періоду 
є самі змагання, що проводяться за туровою системою і ставлять більш 
високі вимоги до спортсменів щодо прояву морально-вольових якостей, 
тактичних навичок і досконалої техніки виконання прийомів гри. 

У тренувальному процесі змагального періоду доцільно широко 
використовувати змагальні і спеціально-підготовчі вправи, що 
спрямовані на підвищення спеціальної працездатності хокеїсток. 

Тренувальні впливи загально-фізичної спрямованості у 
змагальний період відіграють хоча й допоміжну, але досить важливу 
роль. Підтримуючи загальну тренованість і забезпечуючи активний 
відпочинок, вони створюють сприятливий фон для подолання 
змагальних навантажень. 

Змагальний період має багатопіковий характер, бо проводиться за 
туровою системою, де кожний тур є новим етапом змагань. Проміжки 
відпочинку між турами розглядаються у трьох аспектах: 

1) відновлення після ігор; 
2) внесення корекцій у гру команди, виправлення помилок у 

техніко-тактичній підготовці; 
3) підвищення рівня тренованості (загальної та спеціальної 

фізичної підготовки). 
Для активного впливу на відновлювальні процеси широко 

використовуються вправи з інших видів спорту. Для підтримання рівня 
спортивної форми використовуються вправи, схожі з тими, що 
використовуються на спеціально-підготовчому етапі. 

Головними завданнями перехідного періоду є повноцінний 
відпочинок після тренувальних і змагальних навантажень попередніх 
періодів річного циклу, тренування і підтримання тренованості на 
такому рівні, щоб розпочати наступний цикл підготовки на більш 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 4 (318), 2018  
 

 123

високому рівні тренованості. На загальну фізичну підготовку у 
перехідному періоді відводиться 30%, на спеціальну фізичну підготовку 
10% від загального часу підготовки. 

Основним тренувальним засобом у цей період є використання 
вправ загальної фізичної підготовки хокеїсток, засоби активного 
відпочинку. Педагогічний ефект від тренувальної роботи досягається за 
рахунок зміни характеру рухової діяльності і умов, в котрих вона 
організується (місце занять, спортивне обладнання, інвентар). 

Перехідний період у хокеїсток високої кваліфікації припадає на 
грудень-січень місяці. У перехідний період розв’язуються такі завдання: 

 створення умов для сприятливого перебігу процесів 
пристосування організму у наступному тренувальному макроциклі; 

 підтримання досягнутого рівня загальної працездатності і 
усунення недоліків в атлетичній підготовці спортсменів. 

На першому етапі перехідного періоду у великому обсязі 
використовуються різні спортивні ігри (баскетбол, волейбол, гандбол, 
футбол, настільний теніс), плавання (до 45 хв.), бігові і стрибкові 
вправи, кроси 2000-3000 м. 

Навантаження відповідають другій зоні інтенсивності (ЧСС 
дорівнює 135–155 уд/хв). Ця зона включає в себе навантаження, 
енергетичне забезпечення яких здійснюється, в основному у аеробному 
режимі, не викликає активізації анаеробних джерел енергозабезпечення 
і відповідає умовам «стійкого стану». 

На другому етапі головна увага приділяється підтриманню 
досягнутого рівня загальної працездатності, зміцненню здоров’я, для 
деяких хокеїсток – підвищенню рівня розвитку фізичних якостей. Для 
цього кожна спортсменка отримує індивідуальні завдання з 
конкретними рекомендаціями на кожний день з обов’язковою ранковою 
розминкою, участю у спортивних іграх, плаванні, 2-3 кроси або 
фартлеки на тиждень тривалістю 30–60 хв. Обсяг навантажень і підбір 
вправ швидкісно-силової спрямованості здійснюються за принципом 
суттєвої схожості їх компонентів із головними спеціалізованими діями. 
У заняттях найчастіше використовується коловий метод із полегшеним 
режимом роботи: 1,5 хв. роботи і 2 хв. відпочинку. 

Річний обсяг роботи різної фізіологічної спрямованості 
розподіляється наступним чином (рис. 3): 
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Рис. 3. Спрямованість та обсяг навантажень у річному макроциклі 

підготовки висококваліфікованих хокеїсток 
 
Ефективне управління тренувальним процесом спортсменів високої 

кваліфікації у хокеї на траві неможливе без чіткого планування тренувальної 
роботи у всіх структурних утвореннях макроциклу підготовки. 
Запропоновані підходи до планування фізичної підготовки дозволяють 
фіксувати не лише обсяг та співвідношення різних засобів тренування, але й 
визначати спрямованість і величину тренувальних ефектів. 

Фізична підготовка у хокеї на траві – це всі організаційно 
структуровані процедури тренування, які мають мету розвиток і 
використання фізичних якостей спортсмена. Фізична підготовка 
повинна бути постійною складовою різних спортивних тренувань і має 
сприяти основним технічним і тактичним аспектам гри. 

Результати отримані на констатуючому етапі дослідження 
дозволяють нам обґрунтувати модель планування фізичної підготовки у 
мезоциклах річного тренувального циклу, розробити тренувальні програми 
фізичної підготовки висококваліфікованих хокеїсток відповідно до ігрових 
амплуа. Передбачається, що це дасть можливість підвищити рівень 
функціонального стану та фізичної підготовленості гравців та досягти 
високих спортивних результатів на змаганнях різного рангу. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у розробці загально 
командних програм фізичної підготовки у структурних утвореннях 
річного макроциклу відповідно до завдань підготовки та програм 
підготовки висококваліфікованих спортсменів у хокеї на траві залежно 
від амплуа (воротарі, захисники, півзахисники, нападники). 

Не менш важливим завданням у подальшому є здійснення 
систематичного комплексного контролю та оцінки рівня фізичної 
підготовленості а також оцінки ефективності тренувальних і змагальних 
навантажень з урахуванням індивідуальних особливостей спортсменок, 
з подальшим коригуванням процесу фізичної підготовки 
висококваліфікованих спортсменок у хокеї на траві. 
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Гончаренко В. І. Фізична підготовка висококваліфікованих 

спортсменок у хокеї на траві у структурі річного макроциклу 
У статті розглядаються питання кількісних та змістових 

характеристик процесу фізичної підготовки висококваліфікованих 
спортсменок у хокеї на траві у річному макроциклі. Стаття містить основні 
параметри фізичної підготовки хокеїсток та фізіологічне спрямування 
навантажень у кожному структурному утворенні макроциклу. 

Розроблена структура та завдання фізичної підготовки  річного 
тренувального циклу визначена послідовність застосування  засобів та 
методів фізичної підготовки у періодах та етапах річного циклу. 

Визначено кількісні параметри видів та обсягів підготовки.  
Ключові слова: хокей на траві, фізична підготовка, загальна 

фізична підготовка спеціальна фізична підготовка, навантаження, 
річний макроцикл, період підготовки, тренувальний процес. 

 
Гончаренко В. И. Физическая подготовка 

высококвалифицированных спортсменок в хокее на траве в 
структуре годового макрацикла 

В статье рассматриваются вопросы количественных и 
содержательных характеристик процесса физической подготовки 
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высококвалифицированных спортсменок в хоккее на траве в летнем 
макроцикл.  

Статья содержит основные параметры физической подготовки 
хоккеисток и физиологическое направленности нагрузок в каждом 
структурном образовании макроцикла.  

Разработана структура и задачи физической подготовке годового 
тренировочного цикла определена последовательность применения 
средств и методов физической подготовки в периодах и этапах 
годичного цикла. Определены количественные параметры видов и 
объемов подготовки. 

Ключевые слова: хоккей на траве, физическая подготовка, общая 
физическая подготовка специальная физическая подготовка, нагрузка, 
годовой макроцикл, период подготовки, тренировочный процесс. 

 
Honcharenko V. Physical Training of Highly Skilled Athletes in 

Hockey on Grass in the Structure of the Annual Makratsikla 
In the article questions of quantitative and substantial characteristics of 

process of physical preparation of highly skilled sportswomen in hockey on a 
grass in a summer macrocycle are considered. 

The article contains the main parameters of the physical training of 
hockey players and the physiological orientation of the loads in each 
structural formation of the macrocycle. 

The arrangement of work-out sessions of highly skilled sportsmen in 
grass hockey is mainly conditioned by the terms of conduction of main 
competitions. It means that during the first preparatory period  they lay the 
foundations of general and special proficiency of sportsmen. Therefore, it’s 
necessary to carry out the efficient  planning of the amount of training load as 
well as the ratio of training load means, which would allow the sportsmen to 
achieve a maximal competition form before the important competitions. 

The structure and tasks of the physical preparation of the annual 
training cycle are developed. The sequence of application of the means and 
methods of physical preparation during the periods and stages of the annual 
cycle is determined. Quantitative parameters of types and volumes of 
preparation are determined. 

Key words: field hockey, physical training, general physical training 
special physical training, load, annual macro cycle, training period, training 
process. 
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УДК 796.386:37 
 
П. Ю. Гордієнко, А. Є.  Жукова 
 
ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ  
ДО ТРЕНЕРСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З 

НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ 
 

На сьогодні вид спорту – настільний теніс, як важливий напрям 
фізкультурно-оздоровчої діяльності активно розвивається. Цей факт 
породжує необхідність оновлення процесу підготовки професійних 
фахівців у цій галузі. 

Настільний теніс сприяє вирішенню життєво важливих проблем 
суспільства, формуванню ціннісно-мотиваційної сфери особистості та 
укріпленню психічного, морального та фізичного здоров’я. Серед 
інноваційних ознак настільного тенісу як ефективного засобу фізичної 
активності людини виділяємо виникнення новітніх методів підготовки 
відповідно запитам сучасності, збільшення кількості спеціалізованих 
клубів, оснащених новітнім обладнанням. Оптимізувати прогноз 
розвитку настільного тенісу в Україні дає змогу те, що на сучасному 
етапі він повністю відповідає державній політиці у сфері фізичної 
культури, створення умов для задоволення потреб кожного громадянина 
в зміцненні свого здоров’я, виховання соціальної орієнтації на здоровий 
спосіб життя та профілактику захворювань [8; 10; 11]. 

Нині відбувається активний пошук нових форм і методів 
фізичного виховання, які сприятимуть підвищенню якості підготовки 
майбутніх фахівців у закладах освіти. Окремі аспекти фізичного 
виховання як педагогічного процесу, спрямованого на формування 
здорового, фізично досконалого, соціально активного й морально 
стійкого покоління, вивчали В. Ареф’єв, В. Гружевський, Д. Давиденко, 
О. Кузнєцова, Б. Шиян та ін.  

Окрім глибоких професійних знань з обраної спеціальності, 
майбутній фахівець повинен мати високу фізичну кондицію та 
працездатність, професійні рухові навички, духовність, неформальні 
якості лідера, тому під час переходу закладів освіти України на 
багаторівневу систему освіти гостро постала проблема пошуку нових 
нетрадиційних підходів до опанування знань та дотримання основ 
здорового способу життя, які б али змогу підвищити її ефективність. 
Дослідженню проблеми професійної підготовки майбутніх педагогів 
завжди приділялася належна увага, зокрема проблеми організації та 
управління навчально-виховним процесом вивчали (О. Дубасенюк, 
М. Носко та ін. [7; 12]. 

Мета публікації полягає у теоретичному дослідженні проблеми 
підготовки тренерів з настільного тенісу у сучасній науковій літературі. 

Розвиток настільного тенісу, як сучасного виду спорту 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 4 (318), 2018  
 

 128

відбувається як на суспільному рівні, включаючи необхідність кожної 
людини у збереженні та зміцненні здоров’я, розвитку його 
психологічної та фізичної складової, так і на рівні професійної 
підготовки фахівців у цьому напрямку. До перспектив та тенденцій 
розвитку настільного тенісу в Україні науковці [1; 3] відносять такі 
напрямки – активний розвиток дитячого настільного тенісу; підвищення 
виховних та освітніх завдань у процесі фізичного виховання засобами 
настільного тенісу; інтеграція настільного тенісу у сфері освіти; 
підвищення мотивації й урізноманітнення технологій та техніки. 

У процесі розроблення концепції підготовки майбутнього тренера-
викладача за основу вибрані такі фундаментальні положення: 

1. Підготовка студентів повинна бути організована як цілісний і 
неперервний процес, що дозволяє повною мірою формувати їхні 
професійні вміння й навички. 

2. Основою професійного становлення майбутнього тренера-
викладача з настільного тенісу є розвиток його професійної 
компетентності на основі сучасних інноваційних технологій. Сутність 
концепції підготовки майбутніх тренерів-викладачів з настільного 
тенісу полягає в удосконаленні навчально-виховного процесу, який 
забезпечує ефективне і раціональне становлення фахівця системи 
спортивно-педагогічної освіти, системоутворюючим чинником якої є 
інноваційні освітні технології. 

На теоретичному рівні повинні враховуватися структурні 
елементи діяльності майбутнього тренера-викладача з настільного 
тенісу в умовах інформатизації навчального процесу (мотиваційний, 
змістовий, компетентісний та рефлексивний), реалізовані у 
мотиваційно-цільовому, організаційно-змістовому, процесуально-
діяльнісному і рефлексивно-результативному компонентах 
комплексного й інтегративного характеру професійної компетентності 
як однієї з передумов формування його готовності до професійної 
діяльності. На методичному рівні цілеспрямовану підготовку майбутніх 
тренерів-викладачів з настільного тенісу до професійної діяльності в 
інформаційному освітньому середовищі доцільно формувати на основі 
комп’ютерних технологій, засобів мультимедіа, глобальної мережі 
Internet, мобільних засобів (мобільні телефони, смартфони, електронні 
книжки), використання комплексу професійно орієнтованих завдань, 
методів імітації професійної діяльності. У методичній компоненті 
враховано індивідуальну траєкторію навчання студентів на основі 
сукупності традиційних і сучасних інноваційних технологій, створено 
передумови для реалізації системи професійної підготовки майбутніх 
тренерів-викладачів з настільного тенісу. 

Передбачено, що професійна підготовка майбутніх тренерів-
викладачів у ВНЗ має враховувати соціально-економічні тенденції, які 
впливають на модернізацію системи освіти й визначають її 
ефективність шляхом впровадження у навчальний процес сучасних 
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інноваційних технологій.  
Використання інноваційних технологій у підготовці майбутніх 

фахівців сприяє їхній продуктивній праці, значному збільшенню 
творчого потенціалу майбутніх тренерів-викладачів з настільного тенісу. 
Тому нові освітні технології повинні базуватися на сучасних методиках 
навчання, в яких важливе місце займають інноваційні технології. 

Сучасні тенденції розвитку суспільства спрямовані на підготовку 
висококваліфікованих фахівців, які вільно володіють інноваційними 
технологіями. Пошук нових підходів до сучасного освітнього процесу – 
актуальне психолого-педагогічне завдання. Одним із альтернативних 
напрямів є перехід від накопичення знань до становлення фахівця, 
здатного до прийняття професійних рішень. У сучасному суспільстві 
вже немислима підготовка фахівців, що не володіють інноваційними 
технологіями. У процесі підготовки студентів особлива роль 
відводиться професії тренера-викладача, діяльність якого пов’язана з 
підготовкою спортсменів до відповідальних змагань різних рівнів. 
Звідси стратегічним орієнтиром реформування спортивно-педагогічної 
освіти повинна стати ідея виховання майбутнього тренера-викладача з 
інноваційним, творчим (креативним) мисленням. 

Основними структурними елементами, що характеризують 
творчий розвиток майбутнього тренера-викладача, є [1]: 

 здатність до продуктивного мислення;  
 пошуково-дослідницька активність;  
 досягнення оригінальних нестандартних рішень;  
 прогнозування і передбачення результатів діяльності; 
 створення ідеальних еталонів, що забезпечують високі 

естетичні, етичні та інтелектуальні оцінки; 
 володіння технікою і технологією розумових дій (способами) 

ефективного пізнавального пошуку; 
 активізація навчального процесу шляхом надання йому 

дослідницького творчого характеру; 
 ініціативність в організації власної пізнавальної активності;  
 уникнення загальноприйнятих рішень шляхом висунення гіпотез.  
Така спрямованість педагогічної діяльності вимагає від 

майбутнього тренера-викладача виконання низки зобов’язань: по-
перше, йому необхідно навчитися об’єктивно оцінювати свої 
можливості як фахівця-професіонала, знати свої слабкі й сильні, 
значущі для тренерсько-викладацької професії якості (особливості 
саморегуляції, самооцінки, емоційні прояви, комунікативні, дидактичні 
здібності тощо); по-друге, майбутній тренер-викладач з настільного 
тенісу повинен володіти культурою інтелектуальної діяльності 
(мислення, пам’яті, сприйняття, уявлення, уваги), культурою поведінки, 
спілкування; по-третє, він повинен уміти орієнтуватися в інтеграційних 
процесах. Тому важливим напрямом оновлення змісту спортивно-
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педагогічної освіти підготовки майбутніх тренерів-викладачів з 
настільного тенісу у ВНЗ є їхня професійна мобільність в умовах 
використання сучасних інноваційних технологій. 

Концепція професійної підготовки майбутніх тренерів-викладачів 
з настільного тенісу реалізується в навчальному процесі через 
компоненти педагогічної системи, у тому числі – принципи навчання, 
що є в підготовці майбутніх тренерів-викладачів вихідними 
положеннями для організації практики після узагальнення її до рівня 
теорії. Враховуючи тенденції розвитку суспільства, принципи навчання 
відіграють важливу роль у реалізації освітнього процесу, розкриваючи 
його багатогранність. Керуючись ними, викладач надає своїй діяльності 
цілеспрямованого, логічно послідовного організаційного напрямку. 

Як специфічні принципи професійної підготовки майбутніх 
тренерів-викладачів з настільного тенісу було обрано: принцип 
розширення функціональних можливостей майбутніх тренерів-
викладачів у відповідності з яким вносяться зміни у зміст навчальних 
курсів (навчальних планів), питання розвитку професійної 
компетентності, яка пов’язана з удосконаленням умінь і навичок. В 
основу підготовки майбутніх тренерів-викладачів з настільного тенісу 
покладено діяльнісний підхід, який сприяє формуванню професійної 
компетентності. Принцип розширення функціональних можливостей 
спрямований на втілення таких технологій навчання, які поетапно 
формують у майбутніх тренерів-викладачів з настільного тенісу 
системну методологію та первинний досвід майбутньої професійної 
діяльності [9]. Щоб виявити особливості принципу розширення 
функціональних можливостей майбутніх тренерів-викладачів з 
настільного тенісу, необхідно розробити систему професійної 
підготовки таких фахівців, у якій усі її компоненти логічно 
поєднувалися б між собою. В основі принципу розширення 
функціональних можливостей закладено положення про первинність 
функції над засобами, за допомогою яких вона виконується. У процесі 
проектування системи підготовки майбутніх тренерів-викладачів 
узагальнені виробничі функції повинні стати тими інваріантами, щодо 
яких здійснюється узгодження змісту і пропорцій освітніх, фахових та 
виховних впливів на студента, цілей і завдань окремих навчальних 
дисциплін [9]. Ускладнення професійних функцій, що передбачає 
врахування в змісті спортивно-педагогічної підготовки перспективних 
напрямків професійної діяльності, які пов’язуються із суспільними 
вимогами до якості продукції, розвитку науки, техніки, технологій та 
самої людини, згідно з яким ускладнення функцій відбувається в міру 
зростання цілей, масштабів технологічних систем діяльності.  

У процесі розроблення системи професійної підготовки майбутніх 
тренерів-викладачів з настільного тенісу враховується, що напрямки 
фахової діяльності встановлюються за принципом ускладнення функцій, 
який спрямовує майбутнього тренера-викладача на виконання функцій 
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професійної діяльності. Спираючись на цей принцип, можна розробляти 
освітньо-кваліфікаційні рівні (бакалавр, магістр) підготовки майбутніх 
тренерів-викладачів з настільного тенісу, їх реалізація в навчальному 
процесі потребує обґрунтованого розмежування функцій фахівців 
різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідного змісту навчання за 
розвиненими міжрівневими зв’язками [7; 9] Принцип розширення 
функціональних можливостей майбутніх тренерів-викладачів з 
настільного тенісу передбачає сукупність усіх компонентів їхньої 
професійної підготовки; принцип інформаційної технологічності 
навчання, що орієнтує на побудову методики професійної підготовки на 
основі інноваційних технологій для візуалізації навчальної інформації, 
формалізації знань про предметний світ, відображення та впливу на 
предметний світ. У процесі підготовки майбутніх тренерів-викладачів з 
настільного тенісу важливу роль відіграють засоби комп’ютерних 
технологій навчання. Важливість цього принципу обумовлена змістом 
професійної підготовки майбутніх фахівців, який базується на 
майбутній професійній діяльності.  

Конкретно-науковий рівень передбачає наявність термінологічної 
єдності, першочерговості завдань, що вирішуються, можливість перевірки 
очікуваних результатів, адекватний підбір методів, засобів навчального 
процесу, що враховують специфічні конкретні положення тощо [2; 5; 6]. 
Така ситуація зумовлена швидкоплинним розвитком сучасних 
інноваційних технологій і особливостями професійної діяльності 
майбутнього тренера-викладача з настільного тенісу, яка передбачає 
рівноцінну педагогічну та фахову підготовку. В умовах застосування 
інноваційних технологій зростає потреба в комп’ютерних знаннях і 
вміннях. Це вимагає перегляду змісту й структури компонентів готовності 
фахівця такої професії, кожний із яких набуває професійної спрямованості 
шляхом реалізації специфічних принципів навчання. Спортивно-
педагогічна освіта повинна спиратися на концептуальні основи, що 
підпорядковуються основним закономірностям соціальної, економічної, 
виробничої, науково-технічної, психолого-педагогічної та фізіологічної 
сутності. У своїх дослідженнях ми виходили з того, що метою спортивно-
педагогічної освіти є підготовка фахівців, здатних здійснювати професійну 
діяльність у дитячо-юнацьких спортивних навчальних закладах, школах 
вищої спортивної майстерності, у ВНЗ всіх рівнів акредитації, в наукових 
установах, на підприємствах і в інших закладах. Завданням професійної 
освіти є підготовка майбутніх тренерів-викладачів з настільного тенісу для 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, коледжів; викладачів спеціальних 
дисциплін та практичного навчання; професійних педагогічних кадрів для 
підготовки працівників фізкультурних навчальних закладів.  

Особливості спортивно-педагогічної освіти. Спортивно-
педагогічна освіта міститься «на стику» фізкультурно-спортивної і 
педагогічної підготовки. За характером виконуваних професійних 
функцій майбутніх фахівців спортивно-педагогічну освіту відносять до 
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педагогічної освіти. Науковою основою професійної діяльності є фахова 
і педагогічна підготовка, тобто спортивно-педагогічний компонент 
освіти, що є засобом навчання й виховання. У цьому принципова 
відмінність спортивно-педагогічної освіти від педагогічної та 
спортивної освіти. Спортивно-педагогічна освіта відрізняється від 
спортивної наявністю психолого-педагогічної підготовки; педагогічною 
спрямованістю дипломного проекту; проходженням педагогічних 
практик; підготовкою фахівця з урахуванням майбутнього виду 
професійної діяльності, обов’язковим засвоєнням дидактичних 
принципів навчання тощо [4] Об’єктом діяльності тренера-викладача з 
настільного тенісу після завершення навчання у ВНЗ є люди і 
колективи, індивідуальні матеріально-технічні засоби тренерсько-
викладацької діяльності та технології професійної діяльності. 
Спортивно-педагогічна освіта, на відміну від педагогічної, передбачає 
базову спортивну підготовку з видів спорту; захист дипломного 
проекту, проходження організаційно-спортивної практики; виконання 
курсових робіт зі спеціальних і загальноспортивних дисциплін.  

Вимоги до спортивно-педагогічної освіти. Побудова системи 
спортивно-педагогічної освіти повинна відповідати таким вимогам: 
спортивно-педагогічна освіта тренера-викладача є вищою ланкою 
системи професійної освіти; підготовка кадрів для системи 
фізкультурної освіти є безперервною й наскрізною; спортивно-
педагогічна освіта повинна базуватися на взаємодії законів педагогіки і 
законів розвитку виробництва (галузі); підготовка тренера-викладача 
повинна бути поліфункціональною; інтеграція педагогічних та 
комп’ютерних знань як у традиційних дисциплінах, так і під час 
уведення нових. На перших двох вимогах засновано положення про те, 
що вищі навчальні заклади, які готують «кадри для підготовки кадрів», 
повинні бути організовані в систему професійної освіти. Третя вимога 
зумовлює динамічність системи спеціальностей у підготовці майбутніх 
тренерів-викладачів. Ця вимога передбачає тісну взаємодію всіх 
структур Міністерства освіти і науки України та вищих навчальних 
закладів із питань тактики і стратегії в підготовці майбутніх тренерів-
викладачів. За четвертою вимогою: у навчальних планах спеціальностей 
повинен бути значний блок професійно орієнтованих дисциплін; 
повинен бути затверджений розширений перелік посад, на яких може 
працювати майбутній фахівець. Третя і п’ята вимога передбачають 
психолого-педагогічну, фундаментальну і фахову підготовку майбутніх 
тренерів-викладачів. Ці вимоги є взаємносуперечливими, і 
компромісним можна вважати таке співвідношення навчального часу 
між циклами дисциплін: загальноосвітні дисципліни – 12%; професійно 
орієнтовані дисципліни – 65%; дисципліни за вибором – 12%; навчальні 
практики – 11%. Однією з умов ефективного функціонування системи 
підготовки майбутніх тренерів-викладачів з настільного тенісу є 
визначення оптимальної потреби у фахівцях такої кваліфікації. 
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Своєчасне скорочення або збільшення набору, відкриття нових і 
закриття застарілих спеціальностей на основі прогнозування потреб 
суспільства залежно від тенденцій його розвитку дозволить забезпечити 
систему спортивно-педагогічної освіти й ринок праці фахівцями 
відповідного профілю. Концепція спортивно-педагогічної освіти 
передбачає створення умов для розвитку творчих здібностей майбутніх 
тренерів-викладачів з настільного тенісу. Ми виходимо з розуміння 
спортивно-педагогічної спрямованості підготовки фахівців як 
комплексу властивостей особистості, що забезпечують високий рівень 
самоорганізації професійної діяльності. Такими властивостями є 
професійна спрямованість діяльності тренера-викладача, його знання, 
педагогічні здібності і педагогічна техніка. Основою педагогічної 
спрямованості майбутнього тренера-викладача з настільного тенісу є 
вид спорту – настільний теніс, який він викладає, та необхідність у 
спілкуванні з учнями і студентами. Важливою особливістю професійних 
знань є їх комплексність, що вимагає від викладача інтегрувати науки, 
що вивчаються. Стрижнем синтезу є вирішення педагогічних завдань, 
аналіз педагогічних ситуацій, що викликають необхідність 
усвідомлення психологічної суті явищ, вибору способу взаємодії на 
основі законів формування особистості. Отже, підсумовуючи 
вищевикладене. можна зробити висновки: 

1. Система професійної підготовки майбутніх тренерів-викладачів 
має бути цілісним утворенням, яке спрямоване на досягнення високих 
показників у навчальному процесі. Відсутність одного з компонентів 
призводить до порушення її структури.  

2. Концепція визначає певний спосіб розв’язання проблеми 
професійної підготовки майбутніх тренерів-викладачів з настільного 
тенісу у педагогічному університеті, формулює провідні ідеї з метою її 
систематичного висвітлення.  

3. Професійна підготовка студентів фізкультурних спеціальностей 
закладів вищої освіти передбачає: дослідження в контексті інтеграції 
України у європейське співтовариство; систему, в якій логічно поєднані 
між собою компоненти, на підставі яких формується професійна 
компетентність майбутніх фахівців; залучення всіх компонентів 
педагогічної системи підготовки фахівців, у тому числі загальновизнаних і 
специфічних принципів навчання; врахування швидкоплинного розвитку 
інформаційних технологій та їх впливу на професійну діяльність; 
здійснення на основі системного та інтегративного підходів: 
інформаційно-семіотичного – відображає спортивну і педагогічну 
діяльність як складову професійної діяльності й дає змогу визначити 
особливості сприйняття, перетворення та інтерпретації інформації 
майбутніми тренерами-викладачами з настільного тенісу; функціонального 
– спрямований на визначення виробничих функцій і на цій основі дає 
можливість диференціювати види професійної діяльності, розробляти їх 
систему, особистісно-розвивального – реалізується як науково 
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обґрунтований підхід до професійного становлення майбутнього тренера-
викладача з настільного тенісу; створення умов через методику 
професійної підготовки майбутніх тренерів-викладачів, з наданням міцних 
теоретико-практичних знань, використання у навчальному процесі 
інноваційних технологій, спрямованих на врахування стрімкого розвитку 
спорту, як майбутньої професійної діяльності). 

4. Результатом професійного становлення майбутніх тренерів-
викладачів з настільного тенісу є сформована система їхньої 
професійної компетентності. 

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку 
полягають у вивченні проблеми професійного становлення майбутніх 
тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки. 
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Гордієнко П. Ю., Жукова А. Є. Проблема підготовки майбутніх 

тренерів до тренерсько-педагогічної діяльності з настільного тенісу 
У статті на основі аналізу сучасних наукових досліджень 

визначено тенденції та перспективи розвитку настільного тенісу. 
Наведено основні підходи до методів підготовки тренерів з настільного 
тенісу в сучасній українській та зарубіжній науковій літературі. 
Схарактеризовано спеціальні професійні компетентності тренера та 
обґрунтовано їх кваліфікаційні характеристики. Визначено провідні 
напрямки розвитку технологій у підготовці тренерів. 

Особливу увагу приділено концепції підготовки майбутніх 
тренерів-викладачів з настільного тенісу, висвітлено ключові моменти 
концепції спортивно-педагогічної освіти; у процесі дослідження 
концепції спортивно-педагогічної освіти вивчено низку підходів, які 
дають наукове обґрунтування побудови структури змісту спортивно-
педагогічної підготовки майбутніх тренерів-викладачів з настільного 
тенісу; виділені актуальні напрями вдосконалення структури змісту 
спортивно-педагогічної освіти. 

Ключові слова: концепція, професійна підготовка, настільний 
теніс, професійне становлення, тренер-викладач, методика, спортивно-
педагогічна освіта. 

 
Гордиенко П. Ю., Жукова А. Е. Проблема подготовки 

будующих тренеров к тренерско-педагогической деяльности по 
настольному теннису 

В статье на основе анализа современных научных исследований 
определены тенденции и перспективы развития настольного тенниса. 
Приведены основные подходы к методам подготовки тренеров по 
настольному теннису в современной украинской и зарубежной научной 
литературе. Определены ведущие направления развития технологий в 
подготовке тренеров. В статье обосновывается концепция подготовки 
будущих тренеров-преподавателей по настольному теннису, освещены 
ключевые моменты концепции спортивно-педагогического 
образования; в процессе исследования концепции спортивно-
педагогического образования изучены ряд подходов, которые дают 
научное обоснование построения структуры содержания спортивно-
педагогической подготовки будущих тренеров-преподавателей; 
выделены актуальные направления совершенствования структуры 
содержания спортивно-педагогического образования. 
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Ключевые слова: концепция, профессиональная подготовка, 
профессиональное становление, тренер-преподаватель, методика, 
спортивно-педагогическое образование. 

 
Gordienko P., Zhukova A. The Problem of Training Future 

Trainers for Coaching and Teaching Activities on Table Tennis 
In the article, based on the analysis of modern scientific research, 

trends and perspectives of development of table tennis are determined.  
The main approaches to the methods of training table tennis coaches in 

modern Ukrainian and foreign scientific literature are presented. The special 
professional competencies of the trainer are characterized and their 
qualification characteristics are substantiated. The main directions of 
technology development in the training of trainers are determined. 

Particular attention is paid to the concept of training future trainers-
teachers on table tennis, highlights the key points of the concept of sports and 
pedagogical education; In the process of studying the concept of sports and 
pedagogical education, a number of approaches have been studied that give a 
scientific basis for constructing the structure of the contents of the sports and 
pedagogical training of future trainer-trainers from table tennis; the actual 
directions of perfection of the structure of the content of sport and 
pedagogical education are highlighted. 

The system of vocational training for future trainer teachers should be 
an integral entity aimed at achieving high performance in the learning 
process. The absence of one of the components leads to a violation of its 
structure. The result of the professional development of future trainers-
teachers of table tennis is a formed system of their professional competence.  

Key words: concept, professional training, table tennis, professional 
formation, coach-teacher, methodology, sports-pedagogical education. 
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А. П. Полтавський, О. М. Брусак  
 

ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ПРИ 
ПОБУДОВІ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

ШКОЛЯРІВ 13 – 15 РОКІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ АТЛЕТИЗМОМ 
 
Одним із шляхів розширення зони рухової активності школярів є 

позакласні заняття спортом. У зв’язку з цим виникає питання: як 
правильно і ефективніше використовувати тренувальні заняття, щоб 
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вони дали найбільший ефект за час навчання: помітно поліпшити рівень 
фізичної підготовленості і фізичного розвитку. 

Відомо, що з основних фізичних якостей найбільш важливе 
прикладне значення належить силі (О. Алібеков, В. Бекетов, 
О. Воробйов, Л. Дворкин, М. Младінов, Г. Туманян). Численні дані 
досліджень вітчизняних і зарубіжних фахівців свідчать про низький 
рівень розвитку в шкільному віці силових можливостей. Як відзначає 
Л. Дворкин, це обумовлено низьким науково-методичним рівнем і 
недосконалістю системи силової підготовки дітей і підлітків в різних 
типах учбових закладів [2]. 

Атлетизм (від греч. athletes – борець, силач) – система вправ з 
обтяженнями: штангою, гантелями, гирями, для розвитку сили і форми 
окремих м’язів і тіла в цілому. Сила – основна фізична якість людини. Її 
можна розвивати з використанням різних засобів. Як показали численні 
дослідження, найбільше ефективно вона піддається тренуванню, коли 
застосовуються обтяження, причому обтяження дозовані, тобто 
враховуючі фізичні можливості того або іншого атлета. Разом з тим 
немає єдиної думки щодо використання обтяжень для тренування сили, 
особливо в дитячому і підлітковому віці. Низька авторів вважають 
недоцільним використовувати будь-як обтяження в цих вікових 
періодах. На думку багатьох дослідників дозовані обтяження можуть 
бути використані у фізичному вихованні школярів [4]. 

Будь-який руховий акт людини сполучений із проявом різних 
рухових якостей. Щоб атлетові підняти обтяження навіть середньої 
ваги, йому необхідно повною мірою показати свої здібності в 
спритності, координації, гнучкості й ін. Отже, розвивати силу 
неможливо без побіжного розвитку практично усіх фізичних якостей 
людини. 

Мета роботи – теоретично обґрунтувати та виявити тренувальні 
навантаження та особливості побудови навчально-тренувального 
процесу школярів 13 – 15 років, які займаються атлетизмом.  

Заняття фізичними вправами у молодому віці пред’являють великі 
вимоги до фізичного розвитку. Тому при організації таких занять 
необхідно особливо ретельно проводити спостереження за впливом 
різних тренувальних засобів і методів на зміну фізичного розвитку тих, 
що займаються. 

Силова підготовка в загальноосвітній школі справедливо 
розглядається як спеціалізований процес, спрямований на вдосконалення 
прикладних фізичних можливостей підростаючого покоління і зміцнення 
здоров’я. Разом з тим аналіз змісту науково-методичної літератури, 
програм з фізичного виховання школярів, дозволив встановити, що навіть 
можливість застосування тих обмежених засобів силової підготовки, які в 
них закладені, на практиці не реалізується, а використання вправ з 
обтяженням у 5 – 7-х класах і зовсім не передбачено в учбових програмах 
[5]. Таке відношення до застосування різних засобів і методів силової 
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підготовки з тими, що дозованими обтяжили викликане тим, що немає 
достатньої кількості науково обґрунтованих методичних рекомендацій і 
навчальних посібників для школярів. А ті роботи, які опубліковані у 
вітчизняній літературі, в основному стосуються юних спортсменів, що 
займаються боротьбою. 

В останні роки представляє інтерес низька робіт, в яких 
розглядається можливість застосування статичних вправ в спортивній 
підготовці дітей і підлітків, запропонована модель колового тренування 
у фізичному вихованні школярів, де були передбачені разом з 
динамічними вправами і статична напруга [1].  

Про необхідність розвитку сили із застосуванням статичної 
напруги говорив Д. Харре. З різних форм статичної силової підготовки 
автор пропонує використовувати функціональну статичну напругу. В 
цьому випадку навантаження створюється опором динамометра, 
сторонньою вагою (штанга, що ковзає у верстаті), власною вагою 
(утримання хреста), еластичною тягою (утримання розтягнутого 
гумового шнура) і тому подібне На думку Д. Харре, виконання 
статичної напруги допомагає нервово-м’язовому апарату настроїтися на 
відповідну інтенсивність роздратування. Статичні вправи також 
оберігають м’язи від пошкоджень. 

Одній з проблем застосування статичної напруги в силовій 
підготовці підлітків є їх дозування. Низька фахівців пропонує 
застосовувати статичну напругу з максимальним зусиллям, тривалістю 
5-6 с. і затримкою дихання. На думку В. Пугача, В. Топчияна, П. Сиріса, 
застосування статичної напруги тривалістю до 5 с. робить позитивний 
вплив на розвиток основних фізичних якостей у юних легкоатлетів 
(сили, швидкості і витривалості). Крім того, автори встановили, що 
статична напруга потужністю в 50 або 70% від максимального також 
дають добрі спортивні результати [4]. 

Спортивне тренування будується відповідно до функціональних та 
фізичних закономірностей та спрямоване на взаємодію з іншими науками: 
фізіології, медицини, педагогіки, біомеханіки, медико-біологічний та 
педагогічний контроль у фізичному вихованні і деяких інших. 

Для організму тренувальне навантаження – це врахування 
анатомо-фізіологічних можливостей та функціональних зрушень в 
організмі. З фізіології відомо, що при впливі яким-небудь подразником, 
достатнім по силі й інтенсивності, організм людини реагує фазовими 
змінами своїх функцій. У даному, випадку це значить, що внаслідок 
спортивного тренування інтенсифікуються обмін речовин, кровообіг, 
подих і інші функції. Після припинення тренування настає зниження 
функцій кровообігу і подиху, їхня нормалізація. Однак вплив 
тренування і посилений обмін речовин після неї продовжуються 
відповідно до обсягу, інтенсивності і характеру навантаження - від 
декількох годин до декількох діб [3].  
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Фазовість змін живих систем є біологічна закономірність. Їй 
підкоряється кожна клітина, кожен орган і весь організм у цілому. 
Період інтенсивної діяльності повинен обов’язково змінюватися 
зниженням функцій, відносним спокоєм. Кожен організм має визначені 
енергетичні і пластичні ресурси, унаслідок чого не може довгостроково 
знаходитися в такому активному стані, при якому потужність 
метаболічних процесів (витрати, руйнування речовин в організмі) 
значно вище, ніж потужність анаболічних (синтетичних). Слід 
зазначити, що процеси метаболізму до визначеного ступеня 
стимулюють анаболічні процеси [6]. 

Для правильної побудови навчально-тренувального процесу 
необхідно враховувати фазовість функціональних змін і особливості 
відновних процесів в організмі спортсмена. 

Розвиток рухових якостей пов’язаний з пристосувальними 
реакціями організму у відповідь на тренувальне навантаження. Навіть 
невелике тренувальне навантаження спочатку важке для атлета-
початківця. Але з часом таке навантаження стає для нього легким, а 
згодом навіть недостатнім для розминки: позначається більш 
розроблена техніка і велика сила м’язів, більш високий рівень 
витривалості організму спортсмена стосовно до даного навантаження, 
краща координованість вегетативних і соматичних функцій відповідно 
до змін функціональних можливостей організму. Дихання і кровообіг 
пристосовуються з урахуванням вимог організму до виконання 
конкретної м’язової роботи, тобто виявляється адаптація різних органів, 
тканин і всього організму до умов, що створюються тренером і 
спортсменом на тренуванні. 

Адаптація організму спортсмена до визначених тренувальних 
навантажень є дещо інше, як прояв тренованості. Позитивні зміни, 
підвищення рівня тренованості пов’язані з удосконаленням 
компенсаторних механізмів в організмі спортсмена у відповідь на 
тренувальні навантаження. Створюються сприятливі умови для 
підвищення фізичної підготовленості та спортивних результатів. 

Свої кращі спортивні досягнення атлет показує в період так званої 
спортивної форми. Вона характеризується біологічними 
пристосувальними змінами в його організмі. Спортивна форма 
органічно пов’язана з фізичною, психологічною, морально-вольовою і 
тактичною готовністю спортсмена. 

Поліпшення спортивних досягнень найбільше істотно за умови 
подальшого підвищення рівня розвитку фізичних якостей, головним 
чином сили м’язів, що беруть участь у виконанні класичних вправ, хоча 
спортивні результати, як правило, підвищуються й у результаті 
вдосконалення технічної майстерності. 

Навчально-тренувальний процес ґрунтується на загально 
біологічних і дидактичних принципах. Вони прийнятні для процесів як 
навчання, так і тренування. Частота тренувальних занять має істотне 
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значення в розвитку і збереженні визначеного рівня сили м'язів. Однак 
якщо тренування проводиться частіше 5 – 6 разів на тиждень, то 
істотної переваги в розвитку сили не відзначається великих змін.  

Натомість, Т. Хеттингером було встановлено, що при інтервалах 
відпочинку більше одного дня вплив тренувального навантаження на 
підвищення рівня результатів зменшується [4]. 

У роботі Me Morrіs і Е. Elkіns говориться, що після закінчення 
одного року після припинення тренування з вагами втрата сили м’язів 
складає 55%, а зменшення м’язової маси – 56% [1]. 

За спостереженнями І. Васильєва, при багаторазовому тренуванні 
однієї (правої або лівої) сторони тіла відзначається деяке збільшення 
сили м’язів симетричне нетренованій стороні. Перенос ефекту на 
симетричну непрацюючу групу м’язів спостерігали багато фахівців. 
Установлено збільшення сили симетричної сторони при відсутності її 
тренування [6]. 

Кількість тренувань у тижневому і місячному циклах залежить і від 
кваліфікації. Чим вище кваліфікація, тим частіше тренуються важкоатлети. 
Утім всебічний аналіз різних критеріїв і факторів підготовки спортсмена 
до змагань (усієї сукупності цих факторів) допомагає виявленню 
закономірностей побудови тренувального навантаження. 

Інтервали відпочинку між підйомами ваги, впливають на 
інтенсивність занять і ефективність розвитку сили м’язів. Спеціальними 
дослідженнями не вдалося знайти точних і стабільних величин часу 
відпочинку між підходами. Воно досить варіабельне – від 2 до 5 хв. 
Пауза відпочинку – найважливіший фактор запобігання невдачі в діях, 
що вимагає прояви складної навички. Слід підкреслити, що паузу 
відпочинку треба розглядати як засіб зниження кумулятивного ефекту 
стомлення. 

Інтервали відпочинку між підходами в ривку – 2 хв. 40 с, у 
поштовху – 2 хв. – 3 хв. 20 с, у жимі – 2-3 хв. Висококваліфіковані 
атлети відпочивають між підходами до штанги від 1,5 до 5 хв. В атлетів 
важкої ваги інтервал відпочинку між підходами до штанги звичайно 
дорівнює 3-5 хв. Якщо відпочинок, вірніше пауза, між підйомами 
штанги затягується більш ніж на 8 хв., то необхідно знову зробити 
невелику розминку. Суб’єктивне відчуття готовності до підйому штанги 
досить точний барометр у виборі оптимального часу відпочинку [4]. 

Інтервал відпочинку між підходами до штанги на тренуванні 
залежить від стану організму спортсмена, його тренованості, обсягу й 
інтенсивності навантаження, температури навколишнього повітря в залі 
і деяких інших причин; він повинен у відомій мері змінюватися також і 
в залежності від навантаження і мети тренування. Скорочення паузи 
відпочинку веде до створення більш важких умов для організму 
спортсмена. Змінюючи неї, можна керувати розвитком тренованості. До 
речі, у видах спорту, пов’язаних з розвитком витривалості, тривалість 
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інтервалів відпочинку є найважливішим чинником у керуванні 
тренуванням. 

Висновки. Використання обтяжень локальної дії при тренуванні 
окремих груп м’язів в статичних вправах, на наш погляд, має надійнішу 
перспективу в рішенні питання широкого впровадження такої м’язової 
напруги в силовій підготовці юних важкоатлетів оскільки, по-перше: 
при їх виконанні не затримується дихання, по-друге, навантаження 
значно менше максимального. Представляють інтерес дослідження, 
пов’язані з вивченням впливу різних за величиною навантажень 
статичних вправ на фізичний розвиток і функціональний стан організму 
юних спортсменів. Відзначаючи виняткову важливість застосування 
фізичних вправ з тими, що обтяжили для оптимального і доцільного 
розвитку сили у дітей і підлітків шкільного віку, деякі автори вважають 
за необхідне упорядкувати систему дії на природний процес фізичного 
вдосконалення підростаючого покоління. 

У природних умовах життєдіяльності людини статична напруга 
має не менше значення, чим динамічні.  

У подальшому завдання полягають в тому, щоб знайти шляхи 
вирішення проблеми силової підготовки школярів із застосуванням в 
розумних межах різних режимів м’язової роботи. 
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Полтавський А. П., Брусак О. М. Використання тренувальних 

навантажень при побудові навчально-тренувального процесу 
школярів 13 – 15 років, які займаються атлетизмом 

У статті особлива увага приділяється теоретичному 
обґрунтуванню і виявленню тренувальних навантажень, особливостям  
побудови навчально-тренувального процесу школярів 13 – 15 років, які 
займаються атлетизмом. 
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Встановлено, що використання обтяжень локальної дії при 
тренуванні окремих груп м’язів в статичних вправах, на наш погляд, має 
надійнішу перспективу в рішенні питання широкого впровадження 
такої м’язової напруги в силовій підготовці юних важкоатлетів 
оскільки, по-перше: при їх виконанні не затримується дихання, по-
друге, навантаження значно менше максимального. Представляють 
інтерес дослідження, пов’язані з вивченням впливу різних за величиною 
навантажень статичних вправ на фізичний розвиток і функціональний 
стан організму юних спортсменів.   

Ключові слова: тренувальні навантаження, атлетизм,  школярі, 
навчально-тренувальний процес. 

 
Полтавский А. Ф., Брусак А. М. Использование 

тренировочных нагрузок при построении учебно-тренировочного 
процесса школьников 13 – 15 лет, которые занимаются атлетизмом 

В статье особое внимание уделяется теоретическому обоснованию 
и выявлению тренировочных нагрузок, особенностям построения 
учебно-тренировочного процесса школьников 13 – 15 лет. 

Установлено, что использование отягощений локального действия 
при тренировке отдельных групп мышц в статических упражнениях, на 
наш взгляд, имеет надежную перспективу в решении вопроса широкого 
внедрения такого мышечного напряжения в силовой подготовке юных 
тяжелоатлетов поскольку, во-первых: при их выполнении не 
задерживается дыхание, во-вторых, нагрузка значительно меньше 
максимального. Представляют интерес исследования, связанные с 
изучением влияния различных по величине нагрузок статических 
упражнений на физическое развитие и функциональное состояние 
организма юных спортсменов. 

Ключевые слова: тренировочные нагрузки, атлетизм, школьники, 
учебно-тренировочный процесс. 

 
Poltavsky A., Brusak O. Use of Training Loadings in the 

Construction of the Initial Training Process of 13-15 Year-Old 
Schoolchildren Engaged in Athletics 

In the article special attention is paid to theoretical substantiation and 
identification of training loads and peculiarities of the construction of the 
training process of schoolchildren 13 to 15 years old engaged in athleticism. 

It is established that the use of local traumatic stresses in the training of 
certain groups of muscles in static exercises, in our opinion, has a more 
reliable perspective in solving the problem of the wide introduction of such 
muscular tension in the force training of young weightlifters, since, firstly, 
when they are performed, they do not respiration is delayed, and secondly, 
the load is significantly less than the maximum.  

Interesting research is related to the study of the impact of different 
magnitude of the loads of static exercises on physical development and the 
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functional state of the body of young athletes. Noting the exceptional 
importance of using physical exercises with those burdened for optimal and 
expedient development of force in children and adolescents of school age, 
some authors consider it necessary to streamline the system of action on the 
natural process of physical improvement of the younger generation. In 
natural conditions of human life static tension has no less importance than 
dynamic. 

Key words: training load, athleticism, schoolchildren, training process. 
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ПСИХОЛОГІЧНА СТРАТЕГІЯ В ПРОЦЕСІ ТРЕНУВАНЬ 

 НА ВИТРИВАЛІСТЬ 
 
Психологія спорту – галузь психологічної науки, яка вивчає 

закономірності прояву і розвитку психіки людини, формування її 
особистості у специфічних умовах спортивної діяльності. 

За останні роки прогрес науки розширив і поглибив знання про 
закономірності психічної регуляції спортсменів, індивідуально-
типологічної детермінації рухової активності, про особливості процесів 
саморегуляції функціональних станів, ролі психічних факторів у оцінці 
проблемних і конфліктних ситуацій. Фахівці психологи вважають що 
психологія спорту все більше спрямовує свої інтереси на особистісний і 
соціально-психологічний рівень спортивної діяльності [11, с. 53].  

Дослідження літературних джерел з психології спорту свідчить 
про те, що основною ціллю психології спорту є вивчення психологічних 
закономірностей формування у спортсменів якостей, необхідних для 
участі у змаганнях, а також розробка психологічно обґрунтованих 
методів тренувань і підготовки до змагань. 

На сьогодні психологія спорту тісно пов’язана з багатьма галузями 
наукових знань, що вивчають людину в умовах спортивної діяльності – 
загальною теорією спорту, теорією та методикою фізичного виховання, 
спортивною фізіологією, біомеханікою, педагогікою та ін. Спортивні 
науки покликані скласти сферу теоретичних знань в області спортивної 
діяльності людини. Вони направлені на розробку основ фізичної, 
технічної і тактичної підготовки і діяльності спортсмена для побудови 
оптимальних умов індивідуальної і колективної готовності до змагань 
та успішного виступу на них [4, с. 125].  
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Наукові основи психології спорту були закладені в кінці ХІХ на 
початку ХХ ст. такими видатними вченими, як Б. Кретті, Р. Найдиффер, 
Т. Джамгаров, А. Пуні, П. Рудик, Г. Горбунов, Б. Вяткін, А. Лалаян, 
Н. Цзен, Г. Горбунов. І. Пахомов та інші. Проблем психології спорту 
сьогодення відображені у працях О. Федика, А. Крилової, Є. Ільїна, 
В. Мельникова та інших. Питання стосовно загальних основ психології 
досліджували Д. Дубравська, О. Скрипченко, Л. Долинська, 
З. Огороднійчук та інші. Дослідження стосовно психології витривалості 
відображені у працях зарубіжних фахівців таких як Джон Симонс, 
Витория-Гастейз, Н. Кирпич, Т. Maшінтур, М. Кэмпбелл. 

Дослідження наукової літератури з психології таких науковців, 
як Д. Дозил, С. Маркора, А. Бандура та інших свідчить про те, що 
психологічне втручання покращує ефективність витривалості тим 
самим у спортсменів виховуються додаткові психологічні фактори, які 
впливають на їх витривалість.  

Дослідження в напрямку психології спорту ведеться в наступних 
напрямках: психологічні особливості тренувальної та змагальної 
діяльності; психологічні стереотипи та настанови у навчально-виховній 
роботі тренера; психологічна систематика видів спорту; психологічна 
напруга та перенапруга у тренувальному процесі; психічні процеси та 
психічні особливості особистості у спорті; особливості емоційної сфери 
спортсмена; вольова регуляція спортсмена; психологічні бар’єри 
тренувань; перед змагальні психічні стани; причини динаміки перед 
змагального психічного напруження та багато інших [8; 6; 9; 16].  

Не зважаючи на всю різноманітність досліджень в напрямку 
психології спорту все ж таки недостатньо освітлені питання з вивчення 
стратегій які можуть використані для боротьби з психологічними 
факторами, які заважають у тренуванні на витривалість. Особливого 
значення це набуває у тренуваннях види спорту, які пов’язані зі 
значним тривалим виступом під час змагань (велосипедні гонки, 
марафони, напівмарафон, тощо). 

Мета дослідження – дослідити використання та вплив 
психологічних стратегії в процесі тренування на витривалість. 

У відповідності до мети були поставлені наступні задачі: 
1. Проаналізувати наукову літературу з теми дослідження. 
2. Виявити використання яких психологічних стратегій ефективні 

в тренуванні на витривалість. 
3. Обґрунтувати ефективність впливу психологічних стратегій в 

тренуванні на витривалість. 
За даними словника-довідника витривалість – це фізична або 

психічна можливість перенесення і виконання дії без зниження рівня 
продуктивності. Відповідно вимірюється часом виконання необхідної 
діяльності, і тим, скільки часу не падає рівень продуктивності. Є 
найважливішим властивістю організму, що відбивається на 
повсякденному і вузько направленій області життя людини (спорт, 
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професійна діяльність). Інтегрує в собі процеси, що відбуваються на 
зовнішньому рівні видимих її показників результатів, але також 
функціонування і спільну роботу систем організму і 
внутрішньоклітинного процесу синтезу речовин. Невідривно пов’язана з 
психологічним станом і мотивацією, звідси розрізняють витривалість 
фізичну і психологічну. Виконання завдання фізичного характеру може 
бути виконане недостатньо якісно через низьку психоемоційної 
витривалості [17, с. 264].  

А. Николаев, В. Озеров, В. Сафонов, Є. Сурков та ін. вважають, 
що при постійних змінах реальності саме розвинена психологічна 
витривалість дозволяє долати всі нові труднощі. Людина, що не володіє 
такими навичками, ламається і виявляється безпорадною або в 
глибокому стресі при несподіваній зміні навколишніх умов. Фізично 
сильні люди, але слабкі духом, не здатні витримувати емоційний тиск за 
часів війни закінчували життя самогубством, замість вибору шляху 
битви і відстоювання своїх позицій. Внутрішній стрижень, який є 
основою душевної витривалості, допомагає людям ґрунтуватися на 
своїх рішеннях, а не міняти їх під тиском оточення. Психологічна 
витривалість має на увазі під собою здатність до стійкого сприйняття і 
реагування на різні життєві ситуації. Проявлятися може у швидкій 
адаптації до умов, що змінилися або нових умов, здатність знаходити 
шляхи взаємодії з представниками різних вікових та конфесійних груп, 
ресурс до більш легкому подоланню екстремальних або травматичних 
ситуацій [15, с. 76].  

Поняття – сила духу межує з поняттям здатність до 
самодисципліни, контролю власного розуму. Вважалося, що ця риса 
відноситься до характеру і не підлягає ні зміни, ні тренуванні, насправді 
розвивати психологічну витривалість можливо. Її рівень залежить від 
загального стану організму (фізичного, функціонального, психологічного 
тощо), який впливає на стан центральної нервової системи, від самого 
типу збудливості і стійкості нервової системи до оточуючого середовища 
і стресових подразників, але важливе значення має життєвий досвід, 
мотиваційна і самооцінююча сфери, що на відміну від вроджених 
фізіологічних показників піддається коригуванню [16, с. 143]. 

Зарубіжними дослідниками Boot WR, Simons DJ, Stothart C. було 
проведено систематичний огляд літератури з метою визначення 
практичних психологічних втручань, які підвищують ефективність 
витривалості і виявляють додаткові психологічні чинники, що 
впливають на витривалість. Вони вважають, що спортивне психологічне 
дослідження ефективності витривалості можна розділити на м’язову 
витривалість і серцево-дихальну витривалість [7, с. 110]. М’язові 
завдання витривалості (наприклад, присідання, утримання ваги, 
завдання ручної фіксації і завдання з підйому ніг) в основному пов’язані 
з одним м’язом або м’язовою групою [7, с. 132]. Навпаки, серцево-
дихальна або аероба відноситься до «здатності всього організму 
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підтримувати тривалі, динамічні вправи з використанням великих груп 
м’язів». В даному напрямку фахівці (Bauman AE, Sallis JF, Dzewaltowski 
DA и др) радять приділити увагу психологічному детермінанту 
витривалості. Детермінант демонструє причинно-наслідковий зв’язок де 
кореляції показників витривалості включають позитивний афект, само 
ефективності, використання психологічних стратегій, перфекціонізм 
персональних стандартів, цілі підходу до досягнення мети і особисті 
цілі особистості [13; 14; 15; 16].  

Молодий вчений в Університеті Кента Пол Анстісс вважає, що 
розумові стратегії чи розумові здібності – є серія поведінки, дій, думок, 
почуттів, які можуть допомогти нам рухатися до наших цілей на 
високому рівні. І багато людей проводять це, як в повсякденному так і у 
своєму спортивному житті, навіть не усвідомлюючи цього. Тому в 
даному аспекті одним з найбільш поширених є те, що називається 
настройкою цілі. Тепер у більшості з людей є цілі, чого вони хочуть 
досягти, будь то в житті, або в спорті на витривалість. Але постановка 
мети може бути потужнім засобом, який направляє зусилля та увагу 
особистості до рішення поставлених задач. На думку Пола розумові 
здібності краще розглянути як навики. Так як ніхто не народжується 
гарним плавцем, або ніхто не народжується з гарною фізичною формою, 
це вимагає часу і практики тому і психічні навики або психологічні 
навички нічим не відрізняються, їм можна навчитися, можна 
практикувати та розвивати у вигляді управляючої системи. Реалізація 
розумових здібностей можлива через практичну діяльність, де 
важливим є вияснення які розумові здібності працюють для конкретної 
особи в конкретній змагальній чи трудовій діяльності. В залежності від 
цього є також різні ментальні стратегії які можуть бути використанні в 
навчанні та конкуренції. Таким чином, в залежності від умов 
тренування, змагання можуть бути використані різні розумові стратегії. 
Тому спортсменам важливо розглядати можливість використати 
широкий спектр психологічних навиків, так, як ніколи не дізнаєшся що 
може бути корисним поки не випробуєш. 

Спортивний психолог у школі спорту і фізичних наук 
університету Кента – Карла Мейен вважає, що необхідно звертати увагу 
на розумові здібності спортсмена, вивчати його вимоги до розумових 
здібностей, адже вони можуть вплинути на рівень витривалості в 
процесі спортивної діяльності. В процесі тренування на витривалість 
природними є такі явища, як відчуття дискомфорту під час тренування в 
період холоду, темноти, дощу, в ранній ранок, довгий тренувальний 
пробіг, відчуття болю. Також спортсменів може турбувати відчуття 
тиску та не впевненість, що він впораєтеся з завданням. Силою думки 
можна впливати на те, що ми відчуваємо і що робимо – відбувається 
взаємодія між думками, почуттями і поведінкою. Тому Карла Мейен 
радить вивчати різні ментальні стратегії, які можна використати для 
рішення конкретних проблем пов’язаних з тренуванням на 
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витривалість. Фахівці радять використати наступні ментальні стратегії 
це: постановка мети, самореклама, релаксація, образи (візуалізація) і 
прив’язки [10, с. 340]. 

Постановка мети – важлива частина вашої підготовки, до та в день 
змагань, який має потенціал для підвищення продуктивності. Фахівці 
вважають, що наявність цих трьох рівнів мети є доступними і можуть 
полегшити психологічний тиск, коли ви стикаєтеся з перешкодою в 
день змагань. При постановці мети спеціалісти радять прийняти до 
уваги обов’язкові поради, а саме:  

 Задати конкретну і реалістичну мету. Застосовувати посильну 
мету, враховувати особистий прогрес в навчанні та фізичній 
підготовленості. 

 Встановити мету, які знаходяться під особистим контролем 
(зосередившись на своїх здібностях, а не зосереджуйтесь занадто багато 
на оточуючих). 

 Встановлювати мету, яка є пристрасна і її хочеться досягти. 
 Задати мету самооцінки, таку як стратегії управління болем. 
У день змагань: 
 Коли ви встановлюєте мету змагань, подумайте про те, як 

поділити подолання дистанції на різних частинах.  
 Встановіть більше однієї мети в день змагань: якщо це час 

вашої мрії (якщо в цей день все буде добре, і ваша підготовка пройшла 
добре, це те, за що ви хочете піти); якщо на шляху стануть певні 
перешкоди (але все одно зможете досягти свого результату); вибір 
прийнятної мети (на випадок коли справді щось пішло не так, як ви 
очікували). 

Спеціалісти (J. Brehm, 1986; E. Self 1996; N. Holt, H. Lee, Y. Kim, 
2013 та інші) вважають, що використання мотиваційної самореклами 
необхідно, щоб підштовхнути спортсмена до дії, коли він мислить про 
здачу, або коли обговорюєте, чи йде на тренування в темний і дощовий 
день. Прикладами мотиваційної самореклами є навіювання думкою: 
«Ще одне тренування і я ближче до мети».  

На додаток до мотиваційної самореклами з метою відволіктися від 
втоми або коли спортсмен відчуває дискомфорт можна використовувати 
самостійну розмову. Наприклад, ви говорите собі, прибираючи в 
кімнаті, щоб відвернути свою втому від себе. Однак спеціалісти 
вважають, що цей тип самонавчання не завжди допомагає, може мати 
нетривалий ефект. 

В процесі змагань, тренування спортсменам відомо почуття 
напруженості м’язів яке може зашкодити організму. Один із способів 
впоратися з цими нервами або напруженими м’язами – це розслабитися. 
Спеціалісти радять використовувати два методи – метод прогресивної 
м’язової релаксації (ПМР), та дихальні вправи за Д. Дікінсом. 

Методи прогресивної м’язової релаксації (ПМР) – це метод, який 
був введений Джейкобсон (1938), і мета цієї стратегії – усвідомити 
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різницю між напругою і релаксацією за допомогою серії напружених і 
розслаблюючих вправ в різних групах м’язів. 

Джон Дікінсон  радить використовувати дихальні вправи та 
виконувати їх в зручному середовищі. Помістити одну руку на своє 
серце а іншу на живіт, поки ви сидите або стояти вертикально. Зробіть 
повільний вдих і відчуйте, як рука на животі піднімається, коли ваші 
легені наповнюються повітрям, ваші плечі повинні залишатися на місці 
(розслаблено), а рука на вашому серці не повинна багато рухатись. При 
виконанні видиху, рука на животі падає. Тобто, при вдиху та видиху 
діафрагма, розслаблена. Після опанування цього типу дихання можна 
спробувати наступну послідовність: виконується повільний вдих через 
ніс і вдихніть в свою діафрагму (4-5 секунд); затримка дихання на  
1-2 секунди; повільно видихнути через рот; зачекати одну або дві 
секунди, перш ніж зробити наступний вдих [16, с. 151]. 

Спеціалісти в області спортивної психології П. Морган, 
М. Поллок, Т. Kress, Т. Statler та інші вважають, що одним з потужних 
стратегій в виховані витривалості є стратегія зображення іноді її 
називають візуалізацією – це створення або відтворення досвіду в 
розумі спортсмена, використовуючи всі його почуття, а не тільки 
бачення. Прикладом може бути відтворення останнього тренування, а 
саме уявити в якому одязі одягнені, що бачили під час тренування, як 
себе почували, чи пам’ятаєте відчуття коли дув вітер в обличчя, чи 
відчуття місцевості під час бігу. Все це приклади зображень. 

Вважається, що можна навчитися використовувати образи, щоб 
допомогти у тренуванні на витривалість. Так, як зображення – це цінний 
інструмент, який спортсмен може носити з собою всюди, і 
використовувати його, щоб допомогти з мотивацією [14, с. 85]. 

При використанні зображень важливо враховувати три важливих 
компоненти: яскравість (відтворити зображення в своїй голові 
максимально яскравим – колір, форма, смак, звуки тощо), керованість 
(пов’язана з тим, що ви контролюєте в своїй голові те, що ви хочете собі 
уявити), самосвідомість (усвідомлення того, що ви уявляєте, може дати 
уявлення про те, як ви себе почуваєте, а також те, що ви думаєте під час 
витривалості Це може бути корисно, коли негативні зображення 
впливають на стратегії управління болем, стимуляцію, впевненість або 
мотивацію) [16, с. 155]. 

За результатами дослідження психології в процесі тренування на 
витривалість дослідницька група Endurance Research Group з 
університету Кента прийшла до висновків, що в спортивній психології 
існує багато різних цілей для використання зображень в тренуванні на 
витривалість, але деякі з них найбільш важливі, а саме [13, с. 10]:  

Мотивація. Іноді коли не хочеться ходити на тренування, можна 
використовувати образи, щоб представити, як себе почуваєте після 
тренування, або як це зробить вас більш тренованим в перспективі. 
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Стратегія руху або притримування вашого плану тренувань 
(змагань). Спочатку можна уявити свою стратегію руху в своєму розумі, 
перш ніж брати участь, можна уявити, де прискорити, коли уповільнити 
роботу або як вирішити складну частину вашої діяльності. 

Робота з болем, дискомфортом або втомою. Біль, дискомфорт і 
втома є частиною у тренуванні на витривалість. Можна уявити, як 
тренування робить вас сильнішим у майбутньому і відчути ці почуття. 
Або, ви можете уявити собі коня з його потужними ногами і 
витривалістю. Інші більш корисно уявити, відчути те, що їх відволікає, 
наприклад, відпочинок в лісі, на берегу річки, моря, або «зіграти» пісню 
в голові. 

Впевненість. Виховувати впевненість використовуючи бачення на 
перед. Бачити, що ви перетинаєте фінішну лінію змагань, до яких 
готовились, або збільшуючи об’єм навантаження на тренуванні, може 
допомогти вам відчути себе впевненіше, що ви дійсно можете це 
зробити. Але зображення у вашому розумі реалістично повинно бути 
реалістичним. 

Переорієнтація. Іноді наш розум може бути всюди, і ви 
пропустили початкову точку або забули свою стратегію руху. 
Зображення того, що ви будете робити протягом тренування, або 
змагань можуть допомогти вам знову зосередитися на завданні. 

Робота з турботами і нервами. Наше тіло може напружуватися, 
коли ми хвилюємося або нервуємо. Можна уявити собі місце для 
розслаблення, щоб заспокоїтися, або якщо турботи і нерви ввібрали 
ваші енергетичні рівні, ви можете уявити собі енергійне зображення або 
мелодію, щоб знову відредагувати потрібний настрій. 

Висновки. За результатами дослідження психологічних стратегій в 
процесі тренування на витривалість було виявлено: 

1. Навчання психологічних стратегій може принести користь як 
спортсменам в процесі тренування так і в повсякденному житті людей 
діяльність яких пов’язана з витривалістю. 

2. Використання ментальних стратегії таких, як: постановка мети, 
самореклама, релаксація, образи (візуалізація) і прив'язки, сприятимуть 
досягненню мети в тренуванні на витривалість. 

3. Використання психологічних стратегій виховує внутрішній 
стержень, який є основою душевної витривалості, допомагає людям 
ґрунтуватися на своїх рішеннях, а не міняти їх під тиском оточення; 
розвиває здатність до стійкого сприйняття і реагування на різні життєві 
ситуації. Проявляється у швидкій адаптації до умов, що змінилися або 
нових умов, здатність знаходити шляхи взаємодії з представниками 
різних вікових та конфесійних груп, є ресурсом до більш легкого 
подолання екстремальних або травматичних ситуацій. 
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Полулященко Т. Л. Психологічна стратегія в процесі 

тренування на витривалість 
У статті представлено вивчення психологічних закономірностей 

формування у спортсменів якостей, необхідних для участі у змаганнях, 
а також дослідження обґрунтованих психологічних методів у 
тренуванні на витривалість. Зроблено аналіз питань стосовно 
використання загальних основ психології у сфері людської діяльності.  

У статті науково обґрунтовано ефективність впливу психологічних 
стратегій в тренуванні на витривалість не лише в спортивній діяльності 
а й у повсякденному житті людини. У статті розглянуто спортивне 
психологічне дослідження ефективності витривалості з позиції розділу 
на м’язову витривалість і серцево-дихальну витривалість. Автором 
розкрита сутність використання ментальних стратегії таких, як: 
постановка мети, самореклама, релаксація, образи (візуалізація) і 
прив’язки, сприятимуть досягненню мети в тренуванні на витривалість. 
Доведена користь використання психологічних стратегій як в процесі 
тренування на витривалість так і в повсякденному житті. 

Ключові слова: психологічна стратегія, тренування, витривалість, 
спортсмени. 

 
Полулященко Т. Л. Психологическая стратегия в процессе 

тренировки на выносливости 
В статье представлены исследования психологических 

закономерностей формирования у спортсменов качеств, необходимых 
для участия в соревнованиях, а также исследования обоснованных 
психологических методов в тренировке на выносливость. Сделан анализ 
вопросов по использованию общих основ психологии в сфере 
человеческой деятельности. В статье научно обоснована эффективность 
влияния психологических стратегий в тренировке на выносливость не 
только в спортивной деятельности, но и в повседневной жизни 
человека. В статье рассмотрены спортивное психологическое 
исследование эффективности выносливости с позиции раздела на 
мышечную выносливость и сердечно-дыхательную выносливость. 
Автором раскрыта сущность использования ментальных стратегии 
таких, как: постановка цели, самореклама, релаксация, образы 
(визуализация) и привязки, будут способствовать достижению цели в 
тренировке на выносливость. Доказана польза использования 
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психологических стратегий как в процессе тренировки на 
выносливость, так и в повседневной жизни. 

Ключевые слова: психологическая стратегия, тренировка, 
выносливость, портсмены. 

 
Polyaschenko T. Psychological Strategy in the Process of Training 

for Durability 
On the basis of the analysis of scientific and methodological literary 

sources of the topic of research it is presented in the article study of 
psychological patterns of the formation of athletes qualities necessary for 
participation in competitions, as well as the study of substantiated 
psychological methods in durability training. It was made analysis of 
questions concerning the use of general principles of psychology in the 
sphere of human activity. Consideration in the article of methods of 
psychological intervention on the human consciousness helped to identify the 
impact of psychological intervention on the effectiveness of durability and 
thus found that athletes are brought up additional psychological factors that 
affect their durability. The main purpose of the article was to study the use of 
psychological strategies in the process of training athletes for durability and 
to identify their impact on the physical state through consciousness. The 
article scientifically substantiates the effectiveness of the influence of 
psychological strategies in durability training, not only in sporting activities, 
but also in everyday life of a person. The article deals with the sports 
psychological study of the effectiveness of endurance from the position of the 
section on muscular endurance and cardio and respiratory endurance. In the 
article, the author analyzed the latest studies in the field of sports psychology, 
conducted by sports psychologists at the University of Kent School of Sports 
and Physical Sciences. The author payed attention to the fact that the 
proposed approach to the use of the power of thought is an effective 
influence on what people feel and what is resulting from the interaction 
between thoughts, feelings and behavior. The author reveals the essence of 
the use of mental strategies such as: setting goals, self-promotion, relaxation, 
images will help achieve the goal in endurance training. The use of 
psychological strategies both in the process of durability training and in 
everyday life is proven. 

Key words: psychological strategy, training, endurance, athletes. 
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УДК 796.011.1 
 
К. А. Рикун 

 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО 

ПРОЦЕСУ У ГРУПАХ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ В ДЮСШ 
 
Стійкий запит з боку суспільства на використання спортивної 

діяльності з метою виховання молодого покоління у 30-ті роки 20-го 
сторіччя набув вираження в створенні системи ДЮСШ, яка з того часу 
протягом восьми десятирічь є одним з ключових соціальних інститутів 
формування фізичної культури громадян нашої країни.  

Не зважаючи на складності з фінансуванням та кадровим 
забезпеченням до сьогодні ДЮСШ забезпечують виконання ряду потреб 
держави, серед яких: розвиток здібностей вихованців в обраному виді 
спорту, створення необхідних умов для їхнього гармонійного виховання, 
фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного дозвілля; 
сприяння самореалізації, набуттю навичок здорового способу життя; 
підготовка спортсменів для резервного спорту. 

Утім, сьогодні система ДЮСШ знаходиться у стані нестійкості та 
суперечливості цільових орієнтирів. Зокрема, відмічається розбіжність 
між нормативними приписами органів державної влади та цінностями й 
цілями діяльності адміністрації ДЮСШ і тренерів-викладачів. Причина 
цього убачається у кардинальній несхожості соціально-економічних 
умов в яких створювалася система ДЮСШ та соціальних, політичних, 
економічних умов, у яких цій ланці позашкільної освіти доводиться 
функціонувати сьогодні.  

Однією з проблем, яка заважає реалізувати педагогічний потенціал 
дитячо-юнацького спорту в ДЮСШ є відсутність координації в 
діяльності суб'єктів виховного процесу, якими виступають адміністрації 
шкіл, тренери-викладачі, судді та батьки. Зокрема, частина батьків в 
силу своєї виховної некомпетентності заважають формуванню 
соціально бажаних цінностей та програм поведінки. Тренери-викладачі, 
які по відношенню до батьків мають виступати представниками 
соціальних інституцій – носіями цінностей, норм та ідеалів, де-факто є 
лише носіями особистісних амбіцій, частина яких не володіє належною 
педагогічною майстерністю. Доводиться констатувати відсутність 
конструктивної взаємодії між батьками та тренерами-викладачами, 
спричиненої відсутністю взаємної поваги, а також конфліктні стосунки 
між тренерами. Важливим виховним чинником є також системне 
необ’єктивне суддівство, спричинене недостатньою кількістю 
сертифікованих та об’єктивних суддів.  

Перелічені недоліки у сукупності створюють проблему, яка полягає 
у неспроможності ДЮСШ сформувати належні уявлення вихованців 
стосовно соціально-нормативних ідеалів, цінностей та норм поведінки.  
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Вирішення цієї проблеми можливо за умов упорядкування 
діяльності суб’єктів виховного процесу, в якому за нашою думкою 
сприятиме реалізація таких авторських ідей:  

 розробка та впровадження курсу парентології (науки про 
батьків) на тренерських, суддівських курсах та семінарах, 
організаторами яких виступають Всеукраїнські, обласні та міські 
федерації з видів спорту; 

 прийняття декларації корпоративних етичних взаємовідносин 
між адміністраціями та тренерами ДЮСШ, норми якої є обов'язковими 
до виконання усіма сторонами з ціллю дотримання етичного регламенту 
поведінки стосовно перелічених суб'єктів; 

 навчання у рамках авторської школи діючих тренерів-
викладачів, які працюють у групах початкової підготовки використанню 
гуманних педагогічних методів, що дозволить оптимізувати виховний 
процес спрямований на формування у вихованців відповідних до віку 
уявлень о соціальних діях та стосунках. Вважаємо, що це сприятиме 
збереженню власних емоційних та біологічних ресурсів та формуванню 
у тренерів конфліктологічної компетентності.  

Теоретичне підґрунтя для розроблення змісту курсів з парентології 
закладено у роботах А. Макаренко [5]. Зокрема, авторами визначено, що 
батьки є найпершими педагогами, які мають пріоритетний вплив на 
процес формування особистості дитини. Також вченими відмічається 
величезна прогалина у «батьківській освіті». 

У контексті упорядкування етичних взаємовідносин мж тренерами, 
як ініціаторів і координаторів  виховного процесу звертають увагу праці, 
присвячені вивченню педагогічного потенціалу сучасного олімпізму 
(Є. Косевич [2], П. Кубертен [3]). Аналіз праць цих авторів засвідчив, що 
сучасний олімпізм пропонує взірець ідеальних взаємовідносин між 
тренерами-викладачами, суддями, спортсменами, а також іншими 
учасниками педагогічного процесу, що дасть змогу сформувати у юних 
спортсменів уявлення про ідеальні норми соціальної дії та взаємодії.  

Серед осіб, які найближче підійшли до описання співвідношення 
методів виховання та типів педагогічних ситуацій, які є найбільш 
типовими у групах ДЮСШ можемо назвати: В. Мазіна, який 
запропонував загальну схему, що відображає у загальному вигляді 
можливі варіанти діяльності тренера-викладача у досягненні виховних 
завдань [4], а також А. Артюшенко, яким описано співвідношення 
педагогічних методів з конкретними завданнями виховної роботи [1].  

Утім, нажаль, у науковому дискурсі з тематики організації виховного 
процесу у групах початкової підготовки ДЮСШ, спостерігаємо обмаль 
перевірених практикою висновків, які б пройшли пролонговану 
експериментальну експертизу та дали б надійні алгоритми виконання 
запропонованих нами шляхів вирішення проблеми.  

Означене є достатньою підставою для проведення дослідження, 
спрямованого на визначення теоретичних засад та обґрунтування 
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методичних рекомендацій з організації виховного процесу в групах 
початкової підготовки ДЮСШ. 

У слід за В. Мазіним, ми виходимо з того, що хоча окреме 
дослідження може бути побудовано в різних варіантах, які різняться 
між собою послідовністю та комбінацією пізнавальних дій дослідника, 
ця послідовність набуває унікальності в кожному науковому 
дослідженні й безпосередньо впливає на якість і достовірність 
отриманих наукових результатів [4, с. 118]. 

Як і в будь якій науковій розвідці, у дослідженні з організації 
виховного процесу в ДЮСШ, перш за все, має бути сформульований 
науковий апарат, як система орієнтирів та способів організації й 
побудови теоретичної та практичної науково-пошукової діяльності. 

Зважаючи на це, мета даної статті – висвітлення методології 
дослідження організації виховного процесу в групах початкової 
підготовки ДЮСШ.  

Аналіз монографій, авторефератів та дисертацій попередників 
дозволив нам визначитися з методологією нашого наукового пошуку. 
Зокрема, вважаємо, що дослідження з організації виховного процесу в 
групах початкової підготовки в ДЮСШ має будуватися у відповідності 
до приведеного нижче наукового апарату. 

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних засад 
організації виховного процесу в групах початкової підготовки 
складнокоординаційних видів спорту ДЮСШ та експериментальній 
перевірці ефективності розроблених на їх основі методик виховної роботи. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно виконати такі завдання: 
1) визначити особливості виховного процесу в групах початкової 

підготовки складно координаційних видів спорту ДЮСШ; 
2) проаналізувати сучасний стан організації виховного процесу в 

групах початкової підготовки у складнокоординаційних видах спорту 
ДЮСШ; 

3) обґрунтувати теоретичні засади організації виховного процесу в 
групах початкової підготовки у складнокоординаційних видах спорту 
ДЮСШ; 

4) розробити авторські методики організації виховного процесу в 
групах початкової підготовки у складнокоординаційних видах спорту 
ДЮСШ; 

5) експериментально перевірити ефективність методик організації 
виховного процесу в групах складнокоординаційних видів спорту ДЮСШ. 

Об’єкт дослідження – організація виховного процесу в ДЮСШ.  
Предмет дослідження – теоретичні засади й методика організації 

виховного процесу в групах складнокоординаційних видів спорту ДЮСШ. 
Провідною ідеєю дослідження є розуміння організації виховного 

процесу в групах початкової підготовки ДЮСШ як перманентної 
діяльності суб’єктів виховної системи (адміністрації ДЮСШ, тренерів-
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викладачів, інструкторів-методистів, батьків, вихованців, суддів) з 
упорядкування їхньої взаємодії між собою та виховним середовищем.  

Планується використання таких методів дослідження: 
 теоретичних: аналіз наукових публікацій та нормативних 

джерел – для формулювання проблеми організації виховного процесу в 
групах початкової підготовки ДЮСШ, характеристики ступеня 
розробленості цієї проблеми, а також окреслення ролі автора в її 
вирішенні; вивчення, систематизація методичного досвіду – для 
з’ясування стану організації виховного процесу в групах початкової 
підготовки ДЮСШ, а також для визначення перспективних напрямів 
підвищення її ефективності; аналіз і узагальнення наукового знання – 
для побудови теоретичного базису дослідження, уточнення його 
поняттєво-категоріального апарату; синтез положень наукових підходів, 
теорій, ідей – для формулювання авторського концептуального задуму 
щодо організації виховного процесу в групах початкової підготовки 
ДЮСШ зі складнокоординаційних видів спорту, а також створення на їх 
основі відповідних виховних методик; моделювання процесу організації 
виховного процесу в групах початкової підготовки ДЮСШ зі 
складнокоординаційних видів спорту; 

 емпіричних: діагностичні (анкетування, бесіда, соціологічне 
опитування, тестування знань, експертне оцінювання) та обсерваційні 
(включене та опосередковане спостереження) – для вивчення ставлення 
тренерів-викладачів, адміністрації ДЮСШ, батьків вихованців до 
методів і цільових орієнтирів виховної роботи, а також виявлення 
чинників, які впливають на ступінь організованості виховного процесу; 
пілотні дослідження на репрезентативних вибірках – з метою перевірки 
ефективності авторського діагностичного інструментарію; педагогічний 
експеримент – для перевірки ефективності розроблених методик та 
заходів з організації виховного процесу в групах початкової підготовки 
ДЮСШ зі складнокоординаційних видів спорту; 

 математичної статистики: кросстабуляція даних, ранжування, 
визначення коефіцієнта конкордації – для обробки емпіричних 
результатів анкетування, опитування, а також експертного оцінювання; 
застосування критерію Манна-Уїтні – для встановлення розбіжності між 
двома незалежними вибірками в процесі опрацювання результатів 
педагогічного експерименту. 

Наукова новизна отриманих результатів полягатиме в наступному. 
Уперше будуть розроблені теоретичні засади організації 

виховного процесу в групах початкової підготовки ДЮСШ, що 
враховують специфіку складнокоординаційних видів спорту, 
зумовлену: віком юних спортсменів; психолого-педагогічними 
особливостями спортивної діяльності, локалізацією її в 
позанавчальному часі. Також уперше будуть визначені критерії і 
показники організованості виховного процесу в групах початкової 
підготовки ДЮСШ зі складнокоординаційних видів спорту; 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 4 (318), 2018  
 

 157

Буде удосконалено категоріально-термінологічний апарат 
досліджуваної проблеми; діагностичний інструментарій оцінювання 
виховної діяльності тренерів; 

Очікуємо, що подальшого розвитку набуватимуть наукові 
уявлення про цільові орієнтири й зміст виховної роботи тренерів-
викладачів ДЮСШ в групах початкової підготовки зі 
складнокоординаційних видів спорту; ідеї щодо форм і змісту виховної 
роботи в спортивній школі; ідеї олімпізму щодо використання 
спортивної діяльності з виховною метою. 

Практичне значення одержаних результатів полягатиме в тому, що 
буде розроблено: 

 зміст курсу парентології (науки про батьків) для тренерських, 
суддівських семінарів, організаторами яких виступають Всеукраїнські, 
обласні та міські федерації з видів спорту; 

 зміст та методику навчання діючих тренерів-викладачів, які 
працюють у групах початкової підготовки, використанню гуманних 
педагогічних методів; 

 декларацію корпоративних етичних взаємовідносин між 
суб’єктами виховного процесу в ДЮСШ; 

 методику визначення ефективності організації виховного 
процесу у групах початкової підготовки ДЮСШ зі 
складнокоординаційних видів спорту. 

Очікуємо, що матеріали й результати дослідження стануть 
підґрунтям для підвищення ефективності виховної роботи тренерів-
викладачів ДЮСШ, а також будуть використовуватися з метою контролю 
ефективності виховного процесу в навчально-тренувальних групах 
початкової підготовки зі складнокоординаційних видів спорту. Вважаємо 
також, що отримані в ході дослідження результати можуть бути 
використані при розробці змісту дисциплін фахової та післядипломної 
підготовки спортивних педагогів, для самоосвіти тренерів-викладачів та 
студентів, у науковій роботі аспірантів і докторантів.  

Таким чином, організація виховного процесу у групах початкової 
підготовки ДЮСШ на повсякденному рівні стикається з низкою недоліків. 
Зокрема, відсутні науково обґрунтовані методичні рекомендації для 
тренерів-викладачів з організації виховного процесу у групах початкової 
підготовки зі складнокоординаційних видів спорту. При цьому не 
визначено мету організації виховного процесу в групах початкової 
підготовки ДЮСШ. Не визначені також критерії і показники інтенсивності 
та успішності цієї діяльності. Сказане вказує на актуальність проведення 
дисертаційного дослідження, спрямованого на визначення теоретичних 
засад та обґрунтування методичних рекомендацій з організації виховного 
процесу в групах початкової підготовки ДЮСШ. 

Першочерговим напрямком подальшого дослідження вважаємо 
обґрунтування термінологічного апарату дослідження організації 
виховного процесу у початкових групах ДЮСШ. 
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Рикун К. А. Постановка проблеми організації виховного 

процесу у групах початкової підготовки в ДЮСШ 
Обґрунтована актуальність організації виховного процесу у групах 

початкової підготовки зі складнокоординаційних видів спорту ДЮСШ. 
Сформульовано наукову проблему організації виховного процесу у 
групах початкової підготовки зі складнокоординаційних видів спорту 
спортивних шкіл. Висвітлено перспективні умови упорядкування 
діяльності суб’єктів виховного процесу. Представлено науковий апарат 
дослідження (мета, завдання, об’єкт, предмет, провідна ідея, методи, 
наукова новизна, практичне значення), спрямованого на обґрунтування 
теоретичних засад організації виховного процесу в групах початкової 
підготовки складнокоординаційних видів спорту ДЮСШ та 
експериментальну перевірку ефективності розроблених на їхній основі 
методик виховної роботи. Перспективним напрямком наукового пошуку 
визначено обґрунтування термінологічного апарату дослідження 
організації виховного процесу у початкових групах ДЮСШ. 

Ключові слова: ДЮСШ, організація, виховний процес, тренер-
викладач, початкова підготовка. 

 
Рикун К. А. Постановка проблемы организации воспитательного 

процесса в группах начальной подготовки в ДЮСШ 
Обоснована актуальность организации воспитательного процесса в 

группах начальной подготовки сложнокоординированных видов спорта в 
ДЮСШ. Сформулировано научную проблему организации 
воспитательного проесса в групах начальной подготовки 
сложнокоординированных видов спорта спортивних школ. Выявлены 
перспективные условия организации деятельности субъектов 
воспитательного процесса. Представлен научный аппарат исследования 
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(цели, задачи, объект, предмет, ведущая мысль, методы, научная новизна, 
практическое значение), направленного на обоснование теоретических 
оснований организации воспитательного процесса в группах начальной 
подготовки сложнокоординированных видов спорта ДЮСШ та 
експериментальную проверку эффективности разработанных на их основе 
методик воспитательной работы. Перспективным направленим научного 
поиска определено понятие терминологического аппарата исследования 
организации воспитательного процесса в начальних группах ДЮСШ. 

Ключевые слова: ДЮСШ, организация, воспитательный процесс, 
тренер-преподаватель, начальная подготовка. 

 
Rikyn K. Setting up the Problem of Organizing the Educational 

Process in the Groups of Initial Training in the Sport Youth School 
The urgency of the organization of educational process in the groups of 

initial training of complex coordination sports of Sport Youth School is 
substantiated. The scientific problem of organizing the educational process in 
the groups of initial training from the complex coordination sports of sports 
schools is formulated. The perspective conditions for organizing the activity 
of the subjects of the educational process are defined. Among them: the 
working out and implementation of the parentology (science about parentsist 
behavior ) in the courses in coaching, judicial courses and seminars organized 
by the All-Ukrainian, Regional and City Federations of Sports; takening of a 
declaration of corporate ethical relations between administrations and 
coaches of the Sport Youth School, the rules of which are mandatory for all 
parties to observe the ethical rules of conduct in relation to the listed entities; 
training within the framework of the author's school of teacher coaches who 
work in the initial training groups for the use of humane methods, which will 
optimize the educational process aimed at forming perceptions of social 
actions and relationships in pupils relevant to the age. 

The scientific apparatus of the research (aim, task, object, subject, leading 
idea, methods, scientific novelty, practical significance) is presented, which is 
aimed at substantiating the theoretical foundations of the organization of the 
educational process in the groups of initial preparation of complex coordination 
sports of the Sport Youth School and experimental verification of the 
effectiveness of the developed on their basis of educational work methods. The 
prospective direction of scientific research is the substantiation of the 
terminological apparatus for the study of the organization of the educational 
process in the elementary groups of the Sport Youth School. 

Key words: Sport Youth School, organization, educational process, 
coach-teacher, initial training. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 
ЗДОРОВ’Я, ФІТНЕСУ ТА РЕКРЕАЦІЇ 

 
УДК 373.5.015.31:34 

 
О. В. Дубовой, В. І. Бабич, В. В. Дубовой, О. М. Павлюк  
 
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ 

СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ  У ПРОЦЕСІ 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 
В реформаторському Законі України Про освіту зазначається 

«Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та 
найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і 
фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної 
самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, 
які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї 
діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій 
основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного 
потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян 
задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського 
вибору» [1]. На наш погляд, досягнення зазначеної мети у повній мірі 
можливо за умови залучення учнів та студентів до активної самостійної 
діяльності (самоосвіти, самовиховання, саморозвитку тощо). Особливо 
важливу роль в набутті життєво важливих та професійних 
компетентностей відіграє самостійна робота для студентів ВНЗ. Цілком 
погоджуємось з вітчизняними вченими В. Курило, Г. Щука, які 
справедливо зазначають, що компетентність, дисциплінованість, 
відповідальність (доречи, про що зазначається в новому Законі України 
Про освіту), самостійність, цілеспрямованість, організованість, 
комунікабельність – ці найбільш важливі якості майбутнього фахівця 
формуються значною мірою в процесі його самостійної  діяльності» [2]. 
Без перебільшення значущою є самостійна діяльність студентів у 
контексті підвищення рівня власного соціального здоров’я. 
Надзвичайно великий потенціал в даному аспекті має фізичне 
виховання (в тому числі в межах теоретичної підготовки 
вищезазначеного предмету), особливо у студенів СМГ. Наявність 
певних обставин (обмеження у фізичних навантаженнях для цих 
студентів) дає певний простір для здійснення в межах занять з 
фізичного виховання самостійної (індивідуальної) роботи студентів, яка 
має своє продовження у позаначавчальний час. 

Цінним для нашого дослідження, в зазначеному вище контексті,  є 
напрацювання провідних вчених з питань професійної підготовки 
майбутніх учителів, зокрема в сфері планування та організації 
самостійної роботи студентів взагалі (В. Курило, Т. Туркот, Г. Щука та 
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ін.). Слід зауважити, що в сучасній науковій літературі приділяється 
увага й питанням розкриття різних аспектів організації самостійної 
роботи студентів (різних спеціальностей) у процесі фізичного 
виховання (Ю. Вихляєв, О. Чиченьова та ін.). Між тим, справедливо 
буде зазначити, що, по-перше, це переважно стосується студентів, 
віднесених до основної медичної групи (без наявних відхилень у стані 
соматичного здоров’я), по-друге, переважна більшість з наявних 
наукових праць присвячується організації дій студентів у вільний від 
навчання час зі спрямуванням на забезпечення фізичної підготовленості 
останніх. В той час, як питанням організації та пошуку нових підходів 
до планування й організації самостійної роботи студентів спеціальної 
медичної групи з теоретичної підготовки майже не приділяється уваги з 
боку вітчизняних та зарубіжних науковців. Нажаль, питання планування 
та організації самостійної роботи з фізичного виховання в контексті 
формування соціального здоров’я студентів СМГ майже не 
досліджуються вітчизняними та зарубіжними науковцями.  

Робота виконана за планом НДР Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка.  

Мета статті полягає у виявленні та розкритті потенціалу 
самостійної роботи (в межах теоретичної підготовки) з фізичного 
виховання в контексті формування соціального здоров’я студентів 
спеціальної медичної групи. 

Доречно зауважити, що саме поняття «соціальне здоров’я 
студента спеціальної медичної групи» ми розглядаємо як складну 
інтегровану особистісну якість, сутність якої утворюють сукупність 
відповідних особистісних та професійних компетентностей, що 
розкриваються через прагнення майбутнього фахівця до максимальної 
самореалізації у суспільному житті, націленість на досягнення 
результату, здатність до забезпечення загальної та професійної 
комунікативності, наявність правової і громадянської відповідальності 
та відповідальності за стан власного здоров’я.  З самого визначення 
вищезазначеного поняття можемо бачити, що процес формування 
соціального здоров’я та процес збереження та зміцнення його 
соматичного аспекту є дуже взаємопов’язаними й такими, що мають 
формуватися у синергії [3]. 

В. Курило, Г. Щука самостійну роботу студентів розглядають як 
вид індивідуальної чи групової навчальної діяльності студентів, яка 
управляється викладачем опосередковано і здійснюється у відповідності 
до програми навчання у спеціально відведений для цього час з метою 
отримання конкретного результату [2]. В нашому випадку самостійну 
роботу студентів спеціальної медичної групи ми розглядаємо як 
керований (з боку викладача) та самокерований (керований самим 
студентом) процеси, що спрямовується на підвищення рівня їх 
мотивації, знань та практичних умінь та в сфері формування 
соціального здоров’я у синергії зі зміцненням та відновленням 
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соматичного аспекту здоров’я. Відповідно, результат самостійної 
роботи студентів СМГ з фізичного виховання ми вбачаємо у підвищенні 
соціального та соматичного аспектів здоров’я студентів СМГ.  

Як справедливо зазначає Т. Туркот, організація самостійної роботи 
студентів означає створення умов для планування студентом 
самостійної навчально-пізнавальної діяльності, виконання 
запропонованих викладачем та визначених самостійно завдань, корекції 
отриманих результатів, їх самоконтролю, контролю та оцінювання 
викладачем [4, с. 239]. При плануванні самостійної роботи з фізичного 
виховання студентів СМГ (в межах теоретичної підготовки з предмету) 
в контексті підвищення рівня обізнаності останніх, набуття певних 
практичних умінь та досвіду ми враховували,  що кожен з видів 
самостійної роботи (як зазначає Т. Туркот) потребує від студентів 
напруженої інтелектуальної діяльності, ефективність якої залежить від 
дотримання вимог гігієни розумової праці, урахування як загальних 
закономірностей, так і особливостей анатомо-фізіологічних та 
психічних процесів, притаманних конкретному індивіду [4, с. 236]. З 
зазначеного вище можемо бачити, що навіть для студентів без 
відхилень у стані соматичного та психічного здоров’я слід обережно 
планувати самостійну роботу, пам’ятаючи про загальне інтелектуальне 
(розумове) навантаження для кожного окремого студента. Особливо 
важливо в зазначеному контексті було враховувати наявну патологію 
конкретного студента, особливо якщо це стосувалось таких 
захворювань як вегето-судинна дистонія, неврози та ін. Оскільки саме 
при цих відхиленнях у стані здоров’я слід обов’язково бути уважним 
при планування розумового навантаження. Складність такого 
планування полягає в тому, що підвищення власного соціального 
здоров’я потребує від студентів (СМГ) прояву творчості (креативного 
мислення). Таким чином, враховуючи усі вищезазначені обставини, 
здійснюючи індивідуальний підхід у організації самостійної роботи 
студентів СМГ (з теоретичної підготовки студентів СМГ в межах 
фізичного виховання) ми все ж прагнули залучати майбутніх фахівців 
до самостійної роботи пошукового рівня, хоча розуміємо, що саме такий 
підхід вимагає додаткових зусиль як від викладачів так й від студентів. 
В. Курило, Г. Щука зазначають, що самостійна робота творчого 
(пошукового) рівня полягає у застосуванні набутих знань при вирішенні 
нетипових завдань у зовсім нових ситуаціях і передбачає глибоке 
проникнення в сутність явища, встановлення нових зв’язків та 
відношень, генерування нової інформації на базі засвоєного раніше 
формалізованого досвіду, що сприяє формуванню гіпотетичного 
аналогового мислення. Творчі завдання цього типу передбачають аналіз 
проблемної ситуації та пошуки її вирішення [2]. 

Для зниження розумового навантаження на студентів (в цьому 
випадку) ми прагнули, по-перше, щоб студенти мали достатній 
проміжок часу для виконання, складної творчої роботи (що не тиснуло б 
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на студентів часовими вимогами). По-друге, в окремих випадках ми 
радили студентам об’єднуватись у малі групи (бажано не більше 3-х 
студентів), що певним чином розвантажувало студентів. Хоча, при 
даному підході є свої недоліки, що полягає у складності об’єктивно 
оцінити вклад кожного зі студентів в межах виконаної самостійної 
роботи.  

Враховуючи всі вищезазначені обставини ми прагнули, щоб у 
процесі самостійної роботи (в межах теоретичної підготовки з 
фізичного виховання) студенти виконували наступні завдання: 

1. Теоретичні дослідження (стосовно встановлення рівня 
сформованості соціального здоров’я населення);  

2. Розробка проектів (в контексті протидії соціальним викликам 
сьогодення, соціальним хворобам сучасності тощо); 

3. Надання експертизи (індивідуальної або колективної) на 
оздоровчу систему конкретної  особистості (за згоди цієї особистості);  

4. Експериментування (щодо визначення взаємозв’язку між 
соціальним та соматичним здоров’ям особистості). 

5. Есе (напис творів, що розкривають різні аспекти значущості 
соціального здоров’я для студентів СМГ). 

Стисло характеризуємо зазначені вище завдання та відповідні 
види самостійної роботи. Отже, окрім традиційних підходів щодо 
організації позааудиторної самостійної роботи з фізичного виховання 
студентів СМГ в межах теоретичної підготовки з вищевказаного 
предмету ми прагнули залучати майбутніх фахівців до прийняття участі 
у теоретичному дослідженні, зокрема, стосовно встановлення рівня 
сформованості соціального здоров’я населення. Головна мета цього 
завдання полягала в тому, щоб студенти (вивчаючи за допомогою 
аналізу наукової літератури, звітів МОЗ про щорічний стан здоров’я 
населення, відповідних нормативно-правових документів) мали змогу 
переконатись у актуальності досліджуємої проблеми, як в контексті 
населення України в цілому так й для кожної окремої особистості 
(індивідуального соціального здоров’я). 

В межах наступного завдання для самостійної роботи (яке 
пов’язано з попереднім завданням і мало своє логічне продовження) ми 
намагались долучити студентів до розробки певних проектів в контексті 
протидії соціальним викликам сьогодення, соціальним хворобам 
сучасності тощо. Такий підхід дозволяв студентам більш ґрунтовно 
виокремити проблеми соціального здоров’я для населення та 
значущості індивідуального здоров’я для кожної окремої особистості. 
Вивчаючи питання соціальних викликів сьогодення та соціальних 
хвороб сучасності, а також розробляючи проекти протидії останнім 
(особливо засобами фізичного виховання) студенти мали можливість 
усвідомити ступінь актуальності зазначених питань, а також розкрити 
для себе можливості сфери фізичного виховання і спорту у вирішенні 
(або хоча б частковому вирішенні) відповідних проблем.  
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Серед подібних завдань, що пропонувались студентам, було 
виконання не менш складного завдання (на виконання якого, як і на два 
попередніх, надавалось достатньо часу), а саме надання майбутніми 
фахівцями експертизи (індивідуальної або колективної) оздоровчій 
системі конкретної особистості (за згоди цієї особистості) з 
урахуванням умов проживання особистості, індивідуальних потреб, 
стану соматичного здоров’я і т.д. Вибір даного підходу обумовлений 
наступними чинниками: по-перше, задля надання об’єктивної 
експертизи (оздоровчої системі іншої особистості) студентові потрібно 
було  поглибити рівень знань в зазначеному контексті (з основ та 
особливостей побудови відповідної системи з урахуванням певних 
характеристик та відхилень у стані соматичного здоров’я); по-друге, 
намагаючись надати відповідну експертну оцінку студент мимоволі 
звертався до побудови власної оздоровчої системи, більш ретельно 
аналізуючи її (під дією відповідних обставин), а саме оцінював 
виправданість та доцільність всіх запланованих оздоровчих заходів, 
методик, прийомів тощо (в контексті підвищення власного рівня 
соціального та соматичного здоров’я). В свою чергу, такий підхід також 
сприяв усвідомленню студентами СМГ значущості сформованості 
соціального здоров’я для кожної особистості.  

Метою наступного завдання було більш поглиблене розкриття 
можливостей підвищення рівня соціального здоров’я студентів з 
відхиленням у стані соматичного здоров’я в межах самостійної роботи з 
фізичного виховання. За для цього ми пропонували студентам здійснити 
експеримент (який тривав від 6 місяців до року). Наприклад, студентам 
пропонувалось на вибір (в залежності від власного стану сформованості 
соціального здоров’я) вибрати одне з сукупності пропонуємих завдань 
для здійснення експерименту (або запропонувати власне завдання, 
обґрунтувавши його доцільність). Наприклад: «дослідити ступінь 
впливу упевненості у собі (у власних силах та можливостях) на 
розвиток окремих фізичних якостей» або «встановити взаємозв’язок 
між зниженням нервово-психічної напруги студентів СМГ та змінами 
функціонального стану останніх» і т.д. Звичайно, виконання таких 
доволі складних завдань потребувало допомоги викладача. Для цього 
задача викладача полягала у наданні допомоги студентові правильно 
відібрати відповідні тести (за допомогою яких на етапі 
констатувального експерименту можна було б встановити, наприклад, 
рівень упевненості у власних силах). Після цього під керівництвом 
викладача з фізичного виховання (а також при потребі психолога та 
лікаря за фахом) важливо було підібрати найбільш оптимальні 
методики, що позитивно впливають на підвищення упевненості у собі та 
власних можливостях (що рекомендувалось в разі, якщо у конкретного 
студента відмічався низький або нижче середнього рівні упевненості у 
собі та власних можливостях). При цьому в межах експериментальної 
роботи студент здійснював моніторинг розвитку окремих фізичних 
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якостей (а саме наявність хоча б мінімального поступу у їх розвитку), а 
також рівень підвищення впевненості у власних силах в динаміці. На 
протязі усього експерименту (поточний контроль) студенти мали 
можливість здійснювати порівняльний аналіз змін у стані впевненості у 
власних силах та розвитку окремих фізичних якостей. Це, у свою чергу, 
вкотре дозволяло переконатись студентові у важливості підвищення 
власного рівня соціального здоров’я й по відношенні до стану свого 
соматичного здоров’я. Оскільки студенти мали можливість упевнитися 
не тільки у позитивному впливі методик (враховуючи певні обмеження 
для викладення текстового матеріалу в межах однієї статті, розкриємо їх 
у наступних публікаціях), що впливають на стан соціального здоров’я 
особистості (зокрема з відхиленнями у стані соматичного здоров’я) але 
й позитивному впливі підвищення стану соціального здоров’я (або 
окремих його компонентів) на розвиток фізичних кондицій та рівня 
соматичного здоров’я в цілому. 

Також ми прагнули залучати майбутніх фахівців до інших 
підходів щодо організації самостійної роботи студентів СМГ з 
фізичного виховання (в межах теоретичної підготовки) за допомогою 
есе. Есе – (фр. essai – спроба, намір, начерк) не великий за обсягом 
прозовий твір, що має довільну композицію, висвітлює індивідуальні 
думки та висловлення щодо конкретного наукового питання і не 
претендує на вичерпне та визначальне тлумачення теми [4, с. 249]. 
Таким чином, студентам пропонувалось написати невеличкий твір, 
вибравши з переліку запропонованих їм тем (або за темою, яку 
запропонував студент) в контексті соціального здоров’я особистості. До 
переліку тем входили наступні: «Значення соціального здоров’я для 
мого подальшого становлення, особистісної та професійної 
самореалізації», «Вплив соціального здоров’я особистості на 
забезпечення її професійної компетентності», «Значення соціального 
здоров’я в аспекті розкриття мого творчого потенціалу», «Соціальне та 
соматичне здоров’я – їх місце у моєму житті» та ін. 

Резюмуючи вищезазначене, наголосимо, що, по-перше, самостійна 
робота з фізичного виховання, зокрема її теоретична складова, має 
потужний потенціал в контексті формування соціального здоров’я 
студентів спеціальної медичної групи. По-друге, при плануванні та 
організації самостійної роботи з фізичного виховання (в рамках 
теоретичної складової предмету) щодо формування соціального 
здоров’я студентів спеціальної медичної групи слід враховувати 
наявність захворювань останніх, особливо захворювань, пов’язаних з 
нервовою та серцево-судинною системами. По-третє, при формуванні 
соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи доцільно 
залучати майбутніх фахівців до самостійної роботи творчого 
(пошукового) рівня, що дозволить не тільки зміцнити відповідні знання, 
але сприятиме формуванню мотивації студентів до підвищення 
власного рівня соціального здоров’я, збереження та відновлення 
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фізичного (соматичного) аспекту здоров’я, набуття дослідницьких умінь 
в зазначеному вище контексті тощо.  

Перспективи подальшої роботи полягають у висвітленні 
потенціалу практичної підготовки з фізичного виховання у контексті 
формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи. 
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Дубовой О. В., Бабич В. І., Дубовой В. В., Павлюк О. М. 

Формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної 
групи у процесі самостійної роботи з фізичного виховання  

Стаття присвячена проблемі формування соціального здоров’я 
студентів спеціальної медичної групи. Основна увага зосереджується на 
питаннях організації самостійної роботи студентів спеціальної медичної 
групи з фізичного виховання в межах теоретичної підготовки 
зазначеного предмету. Надається визначення поняття «соціальне 
здоров’я студента спеціальної медичної групи». Наголошується на 
значному потенціалі самостійної роботи з фізичного виховання в 
контексті формування соціального здоров’я студентів спеціальної 
медичної групи. Схарактеризовано особливості планування та 
організації самостійної роботи з фізичного виховання (в рамках 
теоретичної складової предмету) щодо формування соціального 
здоров’я студентів спеціальної медичної групи. Розкрито можливості 
фізичного виховання щодо формування мотивації студентів до 
підвищення власного рівня соціального здоров’я, збереження та 
відновлення фізичного (соматичного) аспекту здоров’я, зміцнення 
теоретичних знань та набуття дослідницьких умінь в зазначеному вище 
контексті.  

Ключові слова: соціальне  здоров’я, студенти спеціальної медичної 
групи, самостійна робота.  
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Дубовой А. В., Бабич В. И., Дубовой В. В., Павлюк Е. М. 
Формирование социального здоровья студентов специальной 
медицинской группы в процессе самостоятельной работы по 
физическому воспитанию 

Статья посвящена проблеме формирования социального здоровья 
студентов специальной медицинской группы. Основное внимание 
сосредотачивается на вопросах организации самостоятельной работы 
студентов специальной медицинской группы по физическому 
воспитанияю в рамках теоретической подготовки указанного предмета. 
Раскрывается определение понятия «социальное здоровье студента 
специальной медицинской группы». Указывается на значительном 
потенциале самостоятельной работы по физическом воспитании в 
контексте формирования социального здоровья студентов специальной 
медицинской группы. Раскрываются особенности планирования и 
организации самостоятельной работы по физическому воспитанияю (в 
рамках теоретической составляющей предмета) в контексте 
формирования социального здоровья студентов специальной 
медицинской группы. Показаны возможности физического воспитания 
в контексте формирования мотивации студентов к повышению 
социального здоровья, сохранения и восстановления физического 
(соматического) аспекта здоровья, укрепления теоретических знаний и 
приобретения необходимых исследовательских умений и т.д. 

Ключові слова: социальное здоровье, студенты специальной 
медицинской группы, самостоятельная работа.  

 
Dubovoy О., Babich V., Dubovoy V., Pavlyuk О. Formation of 

Social Health of Students of Special Medical Group in the Process of 
Independent Work on Physical Education 

The article is devoted to the problem of formation of social health of 
students of special medical group. The main attention is focus on the issues 
of organization of independent work of students of special medical group for 
physical education within the theoretical preparation of the specified subject. 
Provided definition of the concept «social health of students of special 
medical group».  It is emphasized on the considerable potential of 
independent work of physical education in the context of formation of social 
health of students of special medical group. Characterized features of 
planning and organization of independent work of physical education (within 
the framework of the theoretical component of the subject) concerning 
formation of social health of students of a special medical group. Discovered 
opportunities for formation motivating students to increase their own level of 
social health, preservation and restoration of the physical (somatic) aspect of 
health, strengthening of theoretical knowledge and the acquisition of research 
skills in the context of the above. Described author's experience in applying 
non-traditional approaches on involving students of a special medical group 
to execution within the limits of non-auditing independent work tasks of 
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creative direction. Characterized role of theoretical studies as one of the types 
of independent work of students of a special medical group in the context of 
increasing their own level of social health; development of projects in the 
context of counteracting social challenges of the present, social diseases of 
our time and so on; providing expertise; experimentation; writing works, that 
revealing important aspects of the importance of social health for students of 
a special medical group, etc. 

Key words: social health, students of a special medical group, 
independent work.  
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УДК 378:796 
 
М. І. Карпенко  
 

СУТНІСТЬ І ДІАГНОСТИКА СИНДРОМУ ПРОФЕСІЙНОГО 
ВИГОРАННЯ У СУЧАСНИХ УЧИТЕЛІВ 

 
Діяльність педагога належить до тієї категорії професій, у якій 

постійно присутні стресогенні фактори, що спричиняють виникнення 
неврозів та психосоматичних захворювань. «Наша робота ‒ це робота 
серця й нервів, це буквально щоденна витрата величезних душевних 
сил, ‒ писав В. Сухомлинський, ‒ наша робота ‒ це повсякчасна зміна 
ситуацій, що викликає то посилене збудження, то гальмування [1, 
с. 426].  

У даний час у Міжнародній класифікації хвороб (МКФ) вчені 
виділяють окремий стан – «Професійний стрес», визначаючи його як 
стрес пов’язаний із труднощами керування своїм життям» Один із 
наслідків тривалого професійного стресу є синдром професійного 
вигорання [6]. Залишаються дискусійними питання впливу 
професійного вигорання на функціональний стан організму вчителів, 
ролі професійного навантаження, кваліфікаційного рівня у формуванні 
професійного вигорання вчителів та оцінки умов праці вчителя 
(А. Карпенко, 1975; Е. Доронкіна, 1976; Л. Томашевська, 1978; 
А. Навакатикян, 1979; Л. Мітіна, 1998, Мельничук, 2001, Г. Мешко, 
2005 та ін.). Стан професійного здоров’я вчителів загальноосвітніх 
навчальних закладів знаходиться на низькому рівні: зростає 
захворюваність та інвалідізація вчителів молодого віку (І. Грушевська, 
1998; С. Ахмерова, 2001, Л. Пуховська, 2004).  

Метою даної статті є понятійно-категоріального аналіз 
досліджуваної проблеми, а також окреслення можливостей діагностики 
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емоційно-психологічного стану вчителів-практиків і наявність / 
відсутність у них професійного вигорання.  

У спеціальній літературі існує кілька визначень поняття 
«професійне здоров’я». Так, І. Бобровницька і В. Пономаренко 
розглядають його як «процес збереження та розвитку регуляторних 
властивостей організму, його фізичного, психічного і соціального 
благополуччя, що забезпечує високу надійність професійної діяльності, 
професійне довголіття і максимальну тривалість життя». У статті 
С. Бугрова з співавторами під професійним здоров’ям розуміється 
«властивість організму зберігати задані компенсаторні і захисні 
механізми, що забезпечують працездатність в умовах, в яких протікає 
професійна діяльність». С. Бугров з співавторами пропонують також 
представляти професійне здоров’я у вигляді системи, основними 
структурними компонентами якої є: психічний і фізичний статус, 
певний рівень функціонального стану психічних і фізичних якостей 
професіонала, функціональна стійкість професіонала[2; 3; 4]. 

Термін «вигорання» походить від англ. «burn-out» (дослівно – 
припинення горіння). У зарубіжній літературі він використовується вже 
більш 30 років – відтоді, як активно вивчають проблему емоційного 
виснаження професіоналів, робота яких пов’язана з тривалим прямим 
контактом з людьми. 

Сьогодні під професійним вигоранням розуміють захисну 
поведінку, спрямовану на уникнення або зменшення витрат на емоції 
[4].  

Синдром професійного вигорання – найнебезпечніша професійна 
хвороба тих, хто працює з людьми: вчителів, соціальних працівників, 
психологів, менеджерів, лікарів, журналістів, бізнесменів і політиків, – 
всіх, чия діяльність неможлива без спілкування. Невипадково, перший 
дослідник цього явища Христина Маслач, назвала свою книгу: 
«Емоційне згорання – плата за співчуття» [2]. Професійне вигорання 
виникає в результаті внутрішнього накопичення негативних емоцій без 
відповідної «розрядки» або «звільнення» від них. Воно веде до 
виснаження емоційно-енергетичних і особистісних ресурсів людини. З 
точки зору концепції стресу (Р. Сельє), професійне вигорання – це 
дистрес або третя стадія загального адаптаційного синдрому – стадія 
виснаження. Синдром вигорання розвивається не відразу, на це йде 
великий проміжок часу. Але у різних людей період розвитку синдрому 
розрізняється: хтось «згорає» за 5 років, у когось організм бореться 
довше, у когось – менше. У деяких навіть при напруженій роботі 
синдром вигоряння не проявляється зовсім, так як людина чудово 
поєднує і роботу, і хороший відпочинок. 

Нижче наведемо перелік симптомів, які є характерними для стану 
професійного вигорання:  

1. Психофізичні симптоми:  
 втома в будь-який час доби;  
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 емоційне і фізичне виснаження;  
 відсутність зацікавленості новим;  
 відсутність страху в небезпечних обставинах;  
 загальна астенізація (зниження активності, слабкість, 

погіршення гормональних показників);  
 різкі зміни маси тіла (як різке схуднення, так і різке збільшення 

ваги);  
 повне / часткове безсоння;  
 головні болі, постійні розлади шлунково-кишкового тракту;  
 загальмований стан і постійне бажання спати;  
 зниження сприйняття навколишнього світу за допомогою 

органів почуттів (погіршення зору, слуху, нюху тощо). 
2. Соціально-психологічні симптоми:  
 почуття пригніченості, байдужість, пасивність;  
 стан депресії;  
 високий рівень дратівливості;  
 постійні нервові зриви;  
 постійний негатив (почуття образи, провини, підозрілість);  
 підвищена тривожність, постійне занепокоєння;  
 відчуття гіпервідповідальності і, відповідно, страх не впоратися 

з чим-небудь;  
 негативна установка на подальші перспективи в житті. 
Далі розглянемо стадії (етапи) професійного вигорання. Так, 

В. Бойко виділяє такі три етапи розвитку синдрому вигорання як: 
виснаження, резистенція і напруга [3]. Вивчаючи зазначений синдром, 
вчений посилався на основні стадії стресу, позначені Гансом Сельє. 
Синдром вигорання у даному контексті представлений окремими 
ознаками або симптомами:  

Фаза напруги, включає в себе наступні симптоми:  
1) переживання психотравмуючих ситуацій;  
2) низька ступінь задоволеності собою;  
3) стан тупіковості і безвиході;  
4) відчуття тривоги на тлі поточної дипрессії.  
Для фази резистенції, тобто опору, характерні такі прояви: 

1) неадекватність емоційних реакцій; 2) дезорієнтація емоційно-
морального характеру; 3) зниження фокусування на прямих 
професійних обов’язках. 

Фаза виснаження в свою чергу характеризується так: 1) емоційна 
незадоволеність і відстороненість; 2) байдужість або деперсоналізація; 
3) психосоматичні і психовегетативные порушення.  

Для кожного з цих етапів також характерні специфічні симптоми, 
такі як: стан глибокого переживання психотравмуючих обставин; 
низька задоволеність собою як особистістю; почуття тривоги і депресія, 
що супроводжується виборчим, часом неадекватним емоційним 
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реагуванням; звуження спектру позитивних емоцій, і навпаки, 
розширення спектру негативних емоцій; емоційний дефіцит і емоційна 
відстороненість; особистісна відстороненість (деперсоналізація); 
психосоматичні і психовегетативні порушення.  

Фази розвитку синдрому професійного вигорання за Матіосом 
Бурішем (Burisch, 1994): 

1. Попереджуюча фаза:  
а) Надмірна участь; надмірна активність, почуття незамінності; 

відмова від потреб, не пов'язаних з роботою, витіснення невдач і 
розчарувань; обмеження соціальних контактів. 

б) Виснаження; відчуття втоми, безсоння, загроза нещасних 
випадків. 

2. Зниження рівня власної участі:  
а) По відношенню до співробітників, вихованців, пацієнтам і т. д.; 

втрата позитивного сприйняття колег; перехід від допомоги до нагляду і 
контролю; приписування вини за власні невдачі іншим людям; 
домінування стереотипів у поведінці по відношенню до співробітників, 
вихованців, пацієнтів; прояв негуманного підходу до людей. 

б) По відношенню до решти оточуючих; відсутність емпатії, 
байдужість, цинічні оцінки; надмірна активність, почуття незамінності; 
відмова від потреб, не пов’язаних з роботою, витіснення невдач і 
розчарувань. 

в) По відношенню до професійної діяльності; небажання 
виконувати свої обов’язки; штучне продовження перерв у роботі, 
запізнення, відхід з роботи раніше часу; акцент на матеріальний аспект 
при одночасній незадоволеності роботою. 

г) Зростання вимог; втрата життєвого ідеалу, концентрація на 
власних потребах; почуття переживання того, що інші люди 
використовують тебе, заздрість. 

3. Емоційні реакції: 
а) Депресія; постійне почуття провини, зниження самооцінки; 

безпідставні страхи, лабільність настроїв, апатія. 
б) Агресія; захисні установки, звинувачення інших, ігнорування 

своєї участі в невдачах; відсутність толерантності і здатності до 
компромісу; підозрілість, конфлікти з оточенням. 

4. Фаза деструктивної поведінки: 
а) Сфера інтелекту: зниження концентрації уваги, відсутність 

здатності до виконання складних завдань; ригідність мислення, 
відсутність уяви. 

б) Мотиваційна сфера: відсутність власної ініціативи, зниження 
ефективності діяльності, виконання завдань суворо за інструкціями; 

в) Емоційна сфера: байдужість, уникнення неформальних 
контактів; відсутність участі в житті інших людей, або ж завелика 
прив’язаність до конкретної особи; уникнення тем пов’язаних з 
роботою; самодостатність, самотність, відмова від хобі, нудьга. 
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5. Психосоматичні реакції; зниження імунітету; нездатність до 
релаксації у вільний час; безсоння, сексуальні розлади; підвищений 
тиск, тахікардія, головні болі; болі в хребті, розлади травлення; 
залежність від нікотину, кофеїну, алкоголю. 

6. Розчарування; негативна життєва установка; почуття 
безпорадності і безглуздості життя; екзистенціальний відчай [4; 5]. 

Нижче наведемо перелік методик, за допомогою яких кожен 
вчитель може своєчасно виявити ознаки професійного вигорання: 

 «Психологічний портрет учителя» (З. Резапкіна, Р. Резапкіна); 
 «Визначення типу особистості, який сформувався в результаті 

взаємодії організму з навколишнім середовищем» (психогеометрія) 
(Л. Губарєва, Т. Чурилова); 

 «Характеристика типу вищої нервової діяльності за 
анамнестичною схемою» (К. Губарєва, Т. Чурилова); 

 Діагностика рівня «емоційного вигорання» (Е. Симанюк); 
 Опитувальник для оцінки рівня соціально-психологічної 

адаптації вчителя середньої школи (Е. Симанюк); 
 Діагностика рівня суб’єктивного контролю (Е. Симанюк); 
 Стиль конфліктної поведінки (К. Томас); 
 Опитувальник для оцінки професійної дезадаптації 

(Е. Симанюк); 
 Психобіографічна анкета (Е. Симанюк);  
 Методика діагностики рівня емпатичних здібностей 

(модифікація В. Бойко); 
 Методика оцінки рівня товариськості вчителя (В. Ряховський 

Н. Оганесян); 
 Оцінка здатності педагога до емпатії (Н. Оганесян) [7]. 
Зупинімось більш детально на наступних методиках самоаналізу 

та саморефлексії. 
Методика «Самоактуалізація» (методика А. Лазукіна в адаптації 

Н. Каліна) дозволяє діагностувати одинадцять параметрів особистості:  
1. Шкала орієнтації в часі показує, наскільки людина живе 

теперішнім, не відкладаючи своє життя «на потім» і не намагаючись 
знайти притулок у минулому.  

2. Шкала цінностей. Показує наскільки людина поділяє такі 
цінності, як істина, добро, краса, цілісність, відсутність роздвоєності,  
унікальність, досконалість, справедливість, порядок, простота, легкість 
без зусилля, гра, самодостатність.  

3. Погляд на природу людини. Це віра в людей, у могутність 
людських можливостей. Високий показник може інтерпретуватися як 
стійка основа для щирих і гармонійних міжособистісних відносин, 
природна симпатія і довіра до людей, чесність, неупередженість, 
доброзичливість. 
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4. Потреба в пізнанні характерна для особистості, здатної до 
самоактуалізації, завжди відкритої новим враженням. Ця шкала описує 
здатність до пізнання – безкорисливу спрагу нового, інтерес до об’єктів, 
не пов’язаний прямо з задоволенням будь-яких потреб.  

5. Прагнення до творчості або креативність – неодмінний атрибут 
самоактуалізації, яку просто можна назвати творчим ставленням до 
життя.  

6. Автономність, на думку більшості гуманістичних психологів, є 
головним критерієм психічного здоров’я особистості, її цілісності та 
повноти.  

7. Спонтанність – це якість, що випливає з впевненості в собі й 
довіри до навколишнього світу. 

8. Саморозуміння. Високий показник за цією шкалою свідчить про 
чутливість, сензитивність людини до своїх бажань і потреб. Такі люди 
вільні від психологічного захисту, що відокремлює особистість від 
власної сутності, вони не схильні підміняти власні смаки та оцінки 
зовнішніми соціальними стандартами. Показники за шкалами 
саморозуміння, спонтанності і аутосимпатії, як правило, пов’язані між 
собою. Низький бал за шкалою саморозуміння властивий людям 
невпевненим, тим, які орієнтуються на думку оточуючих. 

9. Аутосимпатія – природна основа психічного здоров’я і 
цілісності особистості. Низькі показники мають люди невротичні, 
тривожні, невпевнені у собі. Аутосимпатія зовсім не означає 
самолюбування, самовдоволення або некритичне самосприйняття, це 
просто добре усвідомлювана позитивна «Я-концепція», що слугує 
джерелом стійкої адекватної самооцінки.  

10. Шкала контактності вимірює товариськість особистості, її 
здатність до встановлення міцних і доброзичливих стосунків з 
оточуючими.  

11. Шкала гнучкості в спілкуванні співвідноситься з наявністю або 
відсутністю соціальних стереотипів, здібність до адекватного 
самовираження в спілкуванні [7]. 

Методика «Самодіагностика» (Автори: З. Резапкіна, Р. Резапкіна) 
дозволяє діагностувати чотири параметри особистості:  

1) пріоритетні цінності (тип ставлення вчителя до учня як до 
особистості або до об’єкту впливу, що дає можливість визначити 
пріоритети у відношенні з колегами і учнями);  

2) психоемоційний стан (особливості емоційного стану та його 
динаміка у відповідь на різні життєві ситуації, які носять в основному 
характер стресової);  

3) самооцінку (ступінь прийняття себе та інших, що проявляється 
у вигляді оцінок, установ і реакції на ситуації, що порушують звичний 
хід подій); 

4) стиль викладання (особливості поведінки вчителя, його реакцій 
і станів у процесі взаємодії з колегами та учнями); Питання п’ятої 
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шкали спрямовані на виявлення об’єктивності та адекватності 
самосприйняття людини [7]. 

Отже, підсумовуючи, процитуємо поради великого вченого-
науковця і, водночас, педагога-практика Василя Олександровича 
Сухомлинського, який звертався до свої колег-вчителів:  

 знати своє здоров’я та особливості своєї нервової системи й 
серця; 

 уміти обачно витрачати нервові сили в процесі повсякденної 
праці, володіти емоціями – не допускати, щоб «проросло зерно» таких 
негативних моментів, як похмурість, перебільшення чужих пороків, 
гіперболізація «ненормальних» дитячих намірів і дій. Уміння педагога 
керувати своїми емоціями, підтримувати оптимальний рівень емоційної 
напруги допомагає зберегти нервову систему, уникнути нервових 
зривів, емоційного перевтомлення, керувати емоційним станом учнів. 
Позитивний психічний стан педагога ‒ емоційний фундамент, на якому 
формується здоров’ятворча діяльність; 

 чергувати періоди великої напруженості розумових зусиль з 
періодами порівняно спокійними. Адже правильний відпочинок, 
особливо влітку й узимку, розвиває та зміцнює компенсаторні здатності 
нервової системи, сприяє виробленню витримки, урівноваженості, 
умінню підпорядкувати емоційні пориви контролю розуму; 

 бути доброзичливим, оптимістично налаштованим, «вірити в 
людину». Педагог зазначав, що невіра в людину може розростатися в 
«страшну ракову пухлину недоброзичливості». Недоброзичливість – 
небезпечна недуга душі, яка позначається і на серці, і на нервах, саме з 
неї починається розлад здоров’я вчителів [1, с. 425‒436]. 
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Карпенко М. І. Сутність і діагностика синдрому професійного 
вигорання у сучасних учителів 

У даній статті зроблено понятійно-категоріального аналіз 
досліджуваної проблеми, також окреслено можливості діагностики 
емоційно-психологічного стану вчителів-практиків з метою визначення 
наявністості / відсутністі у них професійного вигорання.  

Зʼясовано, що у сучасній науковій літературі існую декілька 
дефініцій синдрому професійного вигорання, концептуально його 
розуміють як захисну поведінку, спрямовану на уникнення або 
зменшення витрат на емоції. Встановлено та схарактеризовано етапи 
(стадії) профвигорання. Зроблено перелік діагностичних методик, що 
дають повну картину професійного благополуччя вчителя.  

Ключові слова: здоровʼя вчителів, професійне здоровʼя, синдром 
професійного вигорання, етапи профвигорання, діагностичні методики. 

 
Карпенко М. И. Сущность и диагностика синдрома 

профессионального выгорания у современных учителей 
В данной статье сделан понятийно-категориальній анализ 

исследуемой проблемы, также обозначены возможности диагностики 
эмоционально-психологического состояния учителей-практиков с 
целью определения наличия / отсутствия у них профессионального 
выгорания. Выяснено, что в современной научной литературе 
существует несколько дефиниций синдрома профессионального 
выгорания, концептуально его понимают как защитное поведение, 
направленное на избежание или уменьшения затрат на эмоции. 
Установлено и описано этапы (стадии) профвигорания. Подано 
перечень диагностических методик, которые дают полную картину 
профессионального благополучия учителя. 

Ключевые слова: учитель, здоровье учителей, профессиональное 
здоровье, синдром профессионального выгорания, этапы 
профвигорания, диагностические методики. 

 
Karpenko M. Тhe Essence and Diagnostics of Syndrome of 

Professional Burnout of the Teachers 
This article made a conceptual and categorical analysis of the research 

problem and outline the possible diagnosis of emotional-psychological state 
and practicing teachers to determine navntoft / lack of professional burnout. 
It is found that in modern scientific literature there are several definitions of 
burnout, conceptually understand it as a protective behavior aimed at 
avoiding or reducing the cost of emotions. Establishes and describes the 
phases (stages) provvigione. 

For each of these stages are also characterized by specific symptoms, 
such as deep experiences stressful circumstances; low satisfaction as a 
personality; anxiety and depression that is accompanied by selective, 
sometimes inappropriate emotional response; narrowing the spectrum of 
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positive emotions, and Vice versa, expanding the range of negative emotions; 
the emotional deficit and emotional detachment; personal detachment 
(depersonalization); psychosomatic and psychovegetative violations. Made 
the list of diagnostic tools that give a complete picture of the professional 
wellbeing of the teacher. They allow to diagnose such personality settings, 
how the scale of values, a desire for creativity or the creativity, autonomy, 
self-understanding, scale contact, the scale of flexibility in communication. 

Keywords: teacher, teachers ' health, occupational health, professional 
burnout syndrome, stages provvigione, diagnostic methods. 
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ ФИТНЕСС ЗАНЯТИЙ НА 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
 
Естественное стремление к физическому совершенству побуждает 

людей вести поиск новых средств и методов достижения этих целей. 
Это проявляется в повышенном интересе широкого круга людей к 
занятиям массовых видов спорта, к видам двигательной активности, 
способствующих восстановлению сил, утраченных в быту и на службе, 
обеспечению хорошей спортивной формы и хорошему состоянию 
здоровья. Одним из таких видов физической активности являются 
занятия фитнессом. 

Естественную потребность в движениях человек удовлетворял на 
протяжении жизни в трудовом процессе. Таким образом, научно-
технический прогресс, наряду с улучшением условий жизни и работы в 
современном обществе, создает предпосылки для малоподвижного 
образа жизни. Ограничение функции движения вызывает особое 
состояние – гипокинезический синдром или болезнь. Гиподинамия (или 
гипокинезия) как ржавчина разъедает профессиональную 
работоспособность, ухудшает здоровье, сокращает продолжительность 
жизни. Недостаток движений – это начало болезней, ведущее место 
среди которых занимает сердечнососудистая патология: гипертония, 
атеросклероз, ишемия, инфаркты и др. При эмоционально напряженной 
умственной работе дыхание становится неравномерным, насыщение 
крови кислородом снижается в среднем до 80% [2]. Нарушается 
терморегуляция, ведущая к усилению потоотделения – более 
интенсивному при отрицательных эмоциях, чем при положительных. 
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Влияние умственного труда на организм слагается из следующих 
его видов [4]: острое влияние – непосредственное воздействие в конце 
рабочего дня, и хроническое влияние – накапливающегося годами. 

Острое влияние выражается в малой двигательной активности, 
уменьшении импульсации от мышц в ЦНС, что снижает ее тонус и 
ведет к развитию тормозных процессов в коре головного мозга; 
снижении тонуса мышц всего тела; ослаблении функции внутренних 
органов, отчего становятся вялыми обменные процессы. 

Эти неблагоприятные явления вызваны, главным образом, 
снижением двигательной активности и могут быть устранены после 
окончания работы. 

Систематически не устраняемое длительное влияние 
профессионального умственного труда на организм может вызвать в 
нем такие изменения, как ослабление и вялость миокарда, 
склеротические изменения в сосудах, гипотонию у молодых и 
гипертонию у взрослых, развитие быстрой утомляемости; понижение 
функции дыхания, застой крови в нижних отделах легких, в полости 
живота и нижних конечностей, атонию (вялость движения) кишечника, 
которая способствует накапливанию в организме продуктов гниения, 
появлению головных болей; уменьшение выделения железами 
внутренней секреции жизненно важных гормонов, что ослабляет 
защитные реакции и неспецифическую устойчивость организма – 
появляется склонность к простудным и инфекционным заболеваниям; 
снижение активности окислительных процессов, способствующая 
ухудшению питания клеток и тканей, что приводит к малокровию, 
ожирению; недостаточность сенсорной информации, поступающей в 
головной мозг от мало работающих мышц, ведет к ослаблению 
возбудительного процесса и развитию торможения в определенных 
зонах коры, возникновению условий повышающих утомляемость, 
понижающих работоспособность, а падение мышечного тонуса 
ухудшает осанку [3]. 

Для успешной умственной работы нужен не только 
тренированный мозг, но и тренированное тело, мышцы, помогающие 
нервной системе справляться с интеллектуальными нагрузками. 
Устойчивость и активность памяти, внимания, восприятия, переработки 
информации прямо пропорциональны уровню физической 
подготовленности. Различные психические функции во многом зависят 
от определенных физических качеств – силы быстроты, выносливости и 
др. Следовательно, должным образом организованная двигательная 
активность и оптимальные физические нагрузки до, в процессе и после 
окончания умственного труда способны непосредственно влиять на 
сохранение и повышение умственной работоспособности. 

Можно выделить типичные положительные и отрицательные 
психические состояния, свойственные большинству людей как в 
повседневной жизни (любовь, счастье, горе и т. д.), так и в 
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профессиональной деятельности, связанной с экстремальными 
(крайними, необычными) условиями. Сюда следует отнести 
психические состояния профессиональной пригодности, осознание 
значимости своей профессии, состояние радости от успехов в работе, 
состояние волевой активности и т. д. [6]. 

Огромное значение для эффективности трудовой деятельности 
имеет психическое состояние профессиональной заинтересованности 
[5], для которого характерны:  

 осознание значимости профессиональной деятельности;  
 стремление больше узнать о ней и активно действовать в ее 

области;  
 концентрация внимания на круге объектов, связанных с данной 

областью, и при этом указанные объекты начинают занимать 
господствующее положение в сознании специалиста. 

Разнообразие и творческий характер профессиональной 
деятельности делают возможным возникновение у работника 
психических состояний, близких по своему содержанию и структуре к 
состоянию творческого вдохновения, свойственного ученым, 
писателям, художникам, актерам, музыкантам. Оно выражается в 
творческом подъеме; обострении восприятия; повышении способности 
воспроизведения ранее запечатленного; возрастания мощи 
воображения; возникновении целого ряда комбинаций оригинальных 
впечатлений и т.д. 

Большое значение для эффективности профессиональной 
деятельности имеет психическое состояние готовности к ней в целом и 
к отдельным ее элементам, в частности. 

Наряду с положительными (стеническими) состояниями у 
человека в процессе его жизнедеятельности могут возникать и 
отрицательные (астенические) психические состояния. Например, 
нерешительность как психическое состояние может возникнуть не 
только при отсутствии у человека самостоятельности, уверенности в 
себе, но и ввиду новизны, неясности, запутанности той или иной 
жизненной ситуации в экстремальных (крайних) условиях. Такие 
условия приводят к возникновению состояния психической 
напряженности [1]. 

С этих позиций мы определили цель нашего исследования, 
заключающуюся в проектировании такой системы фитнесс-занятий, 
которая будет способствовать улучшению психофизического состояния 
занимающихся, что в дальнейшем должно сказаться на их 
общественном поведении и жизнедеятельности в целом. 

Наше исследование проводилось на базе фитнесс клуба «FITO 
SHAPE» г. Кишинёва. В эксперименте участвовало 10 женщин. 

Экспериментальная методика в рамках фитнесс тренировок у 
женщин предусматривала проведение занятий 3 раза в неделю по 
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60 минут. Структура занятий была традиционной и включала 
подготовительную, основную, заключительную части.  

Подготовительная часть составляла 10 минут и начиналась с 
разминки, которая помогает размять и разогреть мышцы спины и ее 
конечностей, а также вызывает ускорение темпа сердечных 
сокращений, увеличение температуры тела, подготовить опорно-
двигательный аппарат к последующей нагрузке и усилить приток крови 
к мышцам. Включались упражнения низкой ударности, низкой 
интенсивности (приставные шаги, скрестные, базовые шаги аэробики, 
полуприседания), а также стретчинг мышц ног и поясницы с небольшой 
амплитудой движений. 

Основная часть длилась 40 минут и включала несколько 
разминочных упражнений (12-14) и 11 блоков (серий) основных 
упражнений, затрагивающих то или иное звено тела. При этом акценты 
воздействия физическими упражнениями определяют четыре области: 

1) бедро: мышцы сгибатели и разгибатели, приводящие и 
отводящие; 

2) тазовая область: ягодичные мышцы; 
3) туловище: мышцы живота, спины, плечевого пояса; 
4) голень: икроножные мышцы, берцовые, подошвенные.  
Характер упражнений определялся спокойным темпом, средней 

напряженностью, большой амплитудой и значительной повторяемостью. 
Упражнения выполняются в различных положениях (стоя, сидя, лежа, на 
коленях и т.д.), со сменой исходных положений после серии движений. 
Использовались так же и другие средства-гантели, мячи, степ-платформы, 
резиновые амортизаторы, глайдинг. Некоторые занятия проводились 
совместно с использованием тренажеров, для круговой проработки мышц 
всего тела. В начале прорабатывались крупные группы мышц, затем 
средние и мелкие, а в конце занятия – упражнения на мышцы брюшного 
пресса. На первом этапе акцент был поставлен на катаболический эффект – 
на уменьшение избыточного жира, на втором этапе тренировки, 
преимущественно анаболического характера, – построение красивой 
фигуры, что предусматривало целенаправленную мышечную работу 
силового характера. 

Заключительная часть продолжительностью в 10 минут включала 
глубокий стретчинг, статическую растяжку, упражнение на 
восстановление дыхания и общего самочувствия, для чего 
использовалась музыка в медленном темпе, способствующая 
успокоению и расслаблению всего организма. 

Важным составляющим являлось и то, что женщины, помимо 
использования основных занятий, применяли на себе сеансы массажа 
для проблемных зон, плавание, при этом соблюдался индивидуальный 
пищевой рацион питания. 

Эффективность экспериментальной методики можно просмотреть 
по показателям исследуемых параметров, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1.  
Динамика показателей физических способностей женщин, 

занимающихся фитнессом  

Х  ±  m
х

 
Параметры  

№
№ 
п/п исходные конечные 

t ρ 

правог
о 

1. 30,9±1,022 26,5±1,226 4,485 
< 

0,001 Гибкость  
плечевог
о сустава 

левого 2. 34,6±1,533 30,3±1,226 3,539 < 0,01 

ног 3. 18,2±1,915 23,7±1,917 3,347 < 0,01 

рук 4. 14,4±1,022 15,8±0,817 0,575 > 0,05 

спины 5. 13,2±1,124 16,9±1,124 3,838 < 0,01 

Силовая 
выносливост
ь мышц 

брюшного пресса 6. 17,9±1,945 25,0±1,989 4,206 < 0,01 

Общая 
выносливость 

7. 1,32±0,112 1,78±0,192 3,194 < 0,05 
Функциональ

-ные 
возможности Проба Штанге 8. 43,5±3,067 51,5±2,658 3,221 < 0,05 

n = 10 (f = 9) при ρ < 0.05, t = 2.228;  ρ < 0.01, t = 3.169;  ρ < 0.001, t = 4.587 
 

Положительный эффект целенаправленной методики наблюдается 
в показателях таких физических параметрах, как гибкость обоих 
плечевых суставов (правого: t = 4,485; левого: t = 3,539), силовая 
выносливость мышц ног (t = 3,347), спины (t = 3,838), брюшного пресса  
(t = 4,206). При этом развитие силовой выносливости мышц рук (t = 
0,575) оказалось недостоверным, поскольку, по нашему мнению, на 
руки ставился меньший акцент, вследствие чего, нижняя часть тела 
привела к более положительному результату.  

Однако, физиологические параметры в полном составе показали 
положительные результаты на уровне статистической достоверности ρ < 
0,05: общая выносливость – t = 3,194; проба Штанге – t = 3,221. 

Для выявления психологического описания, была проведена 
батарея соответствующих тестов, результаты которых представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2.  
Динамикa показателей психодиагностики женщин, занимающихся 

фитнессом  

Х  ±  m
х

 Параметры  № 
исходные конечные 

t Ρ 

зрительная 1. 76,0±4,089 55,0±1,533 6,29 < 0,001 

слуховая 2. 7,0±0,511 8,7±0,306 4,292 < 0,01 Память  

оперативная  3. 28,2±2,044 32,7±1,226 2,839 < 0,05 

Нервно-психическое напряжение 4. 60,4±2,453 52,3±2,862 3,508 < 0,01 

n = 10 (f = 9) при ρ < 0.05, t = 2.228;  ρ < 0.01, t = 3.169;  ρ < 0.001, t = 4.587 
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Все параметры психодиагностического исследования 
продемонстрировали положительную динамику. Это говорит о 
правильном и хорошем воздействии фитнесс занятий на нервную 
систему занимающихся, отражающихся на положительной регуляции 
эмоционально-психических состояний, что в итоге улучшает общее 
самочувствие женщин.  

Был также проведен тест на изучение оценки психической 
активности, в котором было выявлено, что темперамент связан с 
такими чертами личности как впечатлительность, эмоциональность, 
импульсивность, тревожность. В течение жизни изменить темперамент 
невозможно, и это не было целью совершить, однако в каждом человеке 
есть понемногу от каждого из типов темперамента. Также нет хороших 
или плохих темпераментов – каждый из них имеет свои плюсы и 
минусы. Эти положительные и отрицательные стороны темперамента 
дают начало положительным или отрицательным свойствам характера. 
И как выяснилось, характер стал приобретать положительные стороны – 
женщины стали более активны, артистичны, внимательнее, 
выдержаннее, дружелюбны в коллективе, оптимистичны, приветливы, 
пунктуальнее, спокойнее, улыбчивей, усидчивей на работе и в делах 
повседневных, что было замечено и в их семьях, мужьями и детьми. 

Выше изложенное позволяет констатировать положительный 
эффект от целенаправленно разработанной фитнесс программы, 
проявляющийся как в физической и физиологической составляющей 
личности женщин, так и в ее психологическом блоке.  

Существует масса рекомендаций и советов по методике занятий и 
их положительному влиянию на психофизическое состояние женщин, 
однако есть много проблем, касающихся психофизиологии женщин 
разного возрастного периода, что выдвигает новые аспекты для 
исследований.  
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Полякова В. П. Вплив системи фітнес занять на 
психофізичний стан тих, хто займаються 

Науково-технічний прогрес, поряд з поліпшенням умов життя і 
роботи в сучасному суспільстві, створює передумови для малорухового 
способу життя, що викликає особливий стан – гіпокінезічний синдром. 

Для успішної розумової роботи потрібен не тільки тренований 
мозок, але і треноване тіло з інтелектуальними навантаженнями. З цих 
позицій було визначено мету дослідження, м’язи, що допомагають 
нервовій системі справлятися, яка полягає в проектуванні такої системи 
фітнес-занять, яка сприятиме поліпшенню психофізичного стану тих, 
хто займаються, що в подальшому має позначитися на їх суспільній 
поведінці і життєдіяльності в цілому. 

Всі параметри психодіагностичного дослідження 
продемонстрували позитивну динаміку, що говорить про правильний і 
гарний вплив фітнес занять на нервову систему тих, хто займаються, що 
відбиваються на позитивній регуляції емоційно-психічних станів, що в 
результаті покращує загальне самопочуття жінок. 

Ключові слова: гіподинамія, розумова працездатність, 
психофізична тренування. 

 
Полякова В. П. Влияние системы фитнесс занятий на 

психофизическое состояние занимающихся 
Научно-технический прогресс, наряду с улучшением условий 

жизни и работы в современном обществе, создает предпосылки для 
малоподвижного образа жизни, что вызывает особое состояние – 
гипокинезический синдром.  

Для успешной умственной работы нужен не только 
тренированный мозг, но и тренированное тело, мышцы, помогающие 
нервной системе справляться с интеллектуальными нагрузками. С этих 
позиций была определена цель исследования, заключающаяся в 
проектировании такой системы фитнесс-занятий, которая будет 
способствовать улучшению психофизического состояния 
занимающихся, что в дальнейшем должно сказаться на их 
общественном поведении и жизнедеятельности в целом. 

Все параметры психодиагностического исследования 
продемонстрировали положительную динамику, что говорит о 
правильном и хорошем воздействии фитнесс занятий на нервную 
систему занимающихся, отражающихся на положительной регуляции 
эмоционально-психических состояний, что в итоге улучшает общее 
самочувствие женщин.  

Ключевые слова: гиподинамия, умственная работоспособность, 
психофизическая тренировка. 
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Polyakova V. The Influence of Fitness System of Lessons on 
Psychophysical State of the People who Practice Fitness 

Scientific and technological progress, along with improving the 
conditions of life and work in modern society, creates the prerequisites for a 
low-mobility lifestyle. Restriction of the function of movement causes a 
special condition – hypokinesias syndrome or disease. With emotionally 
strenuous mental work, breathing becomes uneven, oxygen saturation 
decreases on average to 80%. Violated thermoregulation, leading to increased 
sweating – more intense with negative emotions than with positive. 

For successful mental work you need not only a trained brain, but also 
a trained body, muscles that help the nervous system cope with intellectual 
loads. 

From this position, the goal of the research was determined, which 
consists in designing such a system of fitness classes that will improve the 
psychophysical state of those people, which in future should affect their 
social behavior and life in general. 

All the parameters of psycho-diagnostic research demonstrated positive 
dynamics. This indicates the correct and good effect of fitness classes on the 
nervous system of those engaged in, reflecting on the positive regulation of 
emotional and psychic states, which ultimately improves the women general 
well-being. 

The results of the study showed a positive effect of the purposefully 
designed fitness program, which manifests itself both in the physical and 
physiological component of the personality of women, and in its 
psychological block. 

There are many problems concerning the psychophysiology of women 
of different age, which raises new aspects for research. 

Key words: hypodynamia, mental working capacity, psychophysical 
training.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЛІКУВАЛЬНОЇ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 
УДК 378.14 

 
О. М. Бурка  
 
СИСТЕМА ОЦІНКИ РІВНЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ 
ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Згідно з положеннями Болонського процесу, оцінювання якості 

освіти має зосереджуватись не лише на забезпеченні та контролі 
навчального процесу, а, в першу чергу, на перевірці знань студентів. 
Діагностична система, на основі якої відбувається оцінка, повинна бути 
стандартизованою та формалізованою, тобто чітко визначати результат 
навчання: рівень сформованості професійних компетенцій, можливості 
задоволення потреб суспільства у тих чи інших фахівцях та ін. [13; 014]. 

Результат підготовки – це конкретні прогнозовані досягнення 
студентів, які можна виміряти. Його визначають на основі встановлення 
рівня здатності реалізовувати отримані професійні знання, уміння та 
навички після закінчення етапу або усього процесу підготовки [9]. 

Мета: розробити кваліметричну модель формування готовності 
майбутніх фізичних терапевтів до використання фізкультурно-
оздоровчих технологій (ФОТ). 

Завдання: 
 визначити методи оцінки показників готовності майбутніх 

фізичних терапевтів до використання ФОТ; 
 обґрунтувати підхід до створення систем оцінювання; 
 розробити діагностичну модель готовності. 
Методи: для вирішення поставлених завдань було використано 

метод аналізу та узагальнення наукових джерел і матеріалів мережі 
Інтернет; анкетування, моделювання. 

Аналіз наукових джерел показав розрізненість поглядів 
дослідників на питання оцінювання сформованості знань, умінь та 
навичок майбутніх фізичних терапевтів. Виявлено, що наразі відсутні 
дані щодо систем оцінки рівня готовності студентів-фізіотерапевтів до 
використання фізкультурно-оздоровчих технологій (ФОТ).  

Зазначене вище стало поштовхом до нашого дослідження. На 
попередньому етапі нами було визначено критерії готовності майбутніх 
фізичних терапевтів до використання фізкультурно-оздоровчих 
технологій. Отримані результати стали базисом для визначення змісту 
діагностичної системи. 

В результаті зазначеного етапу дослідження встановлено, що 
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система оцінки рівня готовності майбутніх фізичних терапевтів до 
використання ФОТ складається з наступних критеріїв (та їх ознак): 

 комунікативного (соціальна компетентність; дотримання 
соціальних, етичних та моральних норм; педагогічні уміння). 

 соматичного: (знання про будову, функції та стани людського 
тіла; «стремління до підтримки здоров’я та фізичної форми); 

 особистісного (відповідальність, орієнтованість на професійну 
самореалізацію; уміння залучати клієнтів до сумісного тренувального 
процесу); 

 фізкультурно-практичного (знання з теорії та методики 
фізичного виховання; «володіння сучасними фізкультурно-оздоровчими 
методиками; уміння з розробки та коригування програм оздоровлення). 

Логічно, що наступним кроком для створення діагностичної 
системи, є встановлення методів оцінки визначених ознак готовності. 
Засновуючись на дані наукових джерел, нами обрано: особистісні 
опитувальники, тестування теоретичних знань, методика КОЗ, методика 
«Педагогічні ситуації» та метод експертної оцінки. 

Для вимірювання ознак, які потребують оцінки стану 
сформованості рис індивіда, доцільним є використання особистісних 
опитувальників, оскільки дослідження наукової літератури показало, що 
саме цей метод є найбільш поширеним та достовірним засобом оцінки 
професійних і/або особистісних якостей. 

Особистісні опитувальники за П. Клайном містять властивості, 
притаманні ефективним тестам: надійність, дискримінативність і 
стандартизованість, а також є дієвивм засобом вивчення великих 
вибірок, через швидкість та точність визначення якостей і рівня їх 
розвитку [3]. А також, як показує практика, робить дослідження більш 
надійним [7]. 

Отже, для оцінки рівня «соціальної компетентності», як однієї з 
ознак комунікативного компоненту готовності майбутніх фізичних 
терапевтів до використання ФОТ, нами обрано методику 
«Комутікативних та організаторських здібностей» (КОЗ). 

Методика дозволяє оцінити професійно необхідні характеристики 
фахівця-фізіотерапевта: вміння чітко та швидко налагоджувати ділові та 
товариські контакти з людьми, бажання розширити коло спілкування, 
активна участь у групових заходах, вміння впливати на людей, бажання 
проявляти ініціативу і т. д. [10]. 

Ознака «дотримання соціальних, етичних та моральних норм» 
визначається за допомогою «Тесту комунікативної толерантності» за 
В. Бойко. Обрана методика дозволяє визначити наявність або схильність 
до девіантної поведінки через вивчення параметрів: рівень здатності 
сприймання індивідуальних особливостей людей; рівень категоричності 
або незмінність оцінки на адресу оточуючих; ступінь здатності до 
приховування або згладжування неприємного враження при зіткненні з 
некомунікабельними якостями людей; схильність переробляти і 
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перевиховувати; ступінь терпимості до дискомфортних дій оточуючих; 
адаптаційні можливості у взаємодії з людьми та ін. [12]. 

Для визначення рівня першої ознаки особистісного компонента – 
«відповідальності», ми використовуємо методику В. Прядеїна 
«Відповідальність як системна якість особистості». Обраний засіб 
дозволяє оцінити рівень сформованості відповідальності і її 
компонентів (динамічного, емоційного, регуляторного, мотиваційного, 
когнітивного і результативного). Системний підхід методики дозволяє 
виявити вікові, статеві, диференційно-психологічні та психофізіологічні 
передумови відповідальності в їх єдності і взаємозумовленості [10]. 

Ознаку «орієнтованості на професійну самореалізацію» 
пропонуємо оцінювати за допомогою «Багатомірного опитувальника 
самореалізації особистості» С. Кудинова. 

Опитувальник дозволяє виявити специфіку самореалізації 
суб’єкта. Методика розроблена в рамках авторського полісистемного 
підходу, де аргументовано викладена сутність понять самореалізації: 
втілення своїх здібностей, знань, умінь і навичок, можливостей в даний 
момент часу в різних сферах життєдіяльності; і самоактуалізації – 
прагнення реалізувати свій потенціал у віддаленій або найближчій 
перспективі [5]. 

У Законі України «Про вищу освіту» зазначено, що ВНЗ мають 
виконувати навчальну, методичну, наукову та організаційну роботи. 
Але, відомо, що освітній процес спрямований здебільшого на набуття 
теоретичних знань та вмінь, але сучасність вимагає від молодих 
фахівців здатності імпровізувати, швидко знаходити вирішення у 
обставинах, що швидко змінюються, та швидкості реакції на 
нестандартні ситуації. За Н. Дяченко, досягнення цієї мети можливе у 
разі застосування педагогічних задач. А, отже, очевидним є і той факт, 
що визначений метод є і найточнішим засобом виміру названих вище 
вимог. Тому, для оцінки рівня сформованості ознаки «Педагогічні 
уміння» нами обрано методику «Педагогічні ситуації» [1]. 

Ознаки «знання про будову, функції та стани людського тіла» та 
«знання з теорії та методики фізичного виховання», як теоретичні 
критерії системи оцінки рівня готовності до використання ФОТ, 
пропонуємо діагностувати за допомогою методу тестування знань. 

Тестування, як складова діагностичної системи рівня готовності 
майбутніх фізичних терапевтів, обрана нами як традиційний метод 
оцінки теоретичних знань. До того ж, тестування має значну перевагу – 
невеликі витрати часу для проведення та інтерпритування результатів, а 
також є дієвим засобом корекції процесу навчання, що забезпечує 
постійний контроль якості професійної підготовки [2]. 

За відсутності діагностичного методу, для визначення рівня 
сформованості ознаки «стремління до підтримки здоров’я та фізичної 
форми», на нашу думку, доцільним є розробка авторського 
опитувальника, на основі анкетування магістрів-фізіотерапевтів. 
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Для створення опитувальника, студентам-магістрантам було 
запропоновано назвати десять ознак, які на їхню думку характеризують 
наявність сформованного уявлення про власне здоров’я та 
демонструють стійку мотивацію до дотримання здорового способу 
життя. Отримані твердження були оброблені та систематизовані, 
завдяки чому вдалось створити опитувальник «Рівень стремління до 
дотримання власного здоров’я». Опитувальник містить 20 тверджень, 
які запропоновано оцінити за п’ятибальною шкалою, де 5 – «саме так, 
завжди», 1 – «ні, ніколи». 

Попереднє опрацювання змісту характеристик виявило наявність 
необхідності формування практичних навичок у майбутніх фізичних 
терапевтів в ознаках: «уміння залучати клієнтів до сумісного 
тренувального процесу» (особистісний компонент), «володіння 
сучасними фізкультурно-оздоровчими методиками» та «уміння з 
розробки та коригування програм оздоровлення» (обидва – 
фізкультурно-практичний компонент). Названі характеристики є 
основою реальної професійної діяльності, тому доцільним є 
використання методу експертної оцінки. 

Відомо, що метод експертної оцінки дає змогу визначити рівень 
сформованості умінь виконання професійних функцій та здатності до 
вирішення нестандартних професійних ситуацій [4].  

Згідно до запропонованої нами методики, експерти мають 
визначити та оцінити рівень сформованості характеристик з яких 
складаються вище названі ознаки. Процес оцінювання відбувається під 
час проходження практики в фізкультурно-оздоровчих установах. 

Оскільки система, яку ми розробляємо, має вигляд «дерева», в 
якому коренем є показники сформованості ознак більш низького рівня, 
тому доцільним підходом для її створення є кваліметричний. 

Кваліметрія – це наукова дисципліна, предметом вивчення якої є 
методи кількісної оцінки якості – структурованої сукупності корисних 
властивостей об’єкта, що забезпечує виконання вимог у відповідності 
до його призначення [6]. 

За А. Субетто кваліметрія будується на чотирьох основних 
принципах: 

1. Адекватність системності, тобто структура моделі оцінки має 
відповідати структурі показника, який оцінюють; 

2. Адекватність кваліфікації експертів, що формували структуру 
моделі; 

3. Технологічність – здатність створення послідовного алгоритму 
виконання оцінювання; 

4. Інверсія якості людини та її діяльності – оцінка відбувається від 
компонентів створеної системи до діагностики цілого критерію 
(фактору) [8; 11]. 

Кваліметричний підхід зумовлює необхідність уніфікації 
кількісних градацій результатів обраних нами методів визначення рівня 
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сформованості ознак у єдину систему оцінювання. 
Тому, наступним нашим кроком була модифікація норм обраних 

методик в єдину систему оцінки – п’ятибальну. Використання більш 
деталізованої градації рівнів діагностичної системи готовності 
майбутніх фізичних терапевтів до використання фізкультурно-
оздоровчих технологій обумовлена тим, що учасники нашого 
дослідження наразі є лише здобувачами професійної освіти і, очевидно, 
не мають чітко сформованих знань, умінь і навичок [8]. 

Для цього нами було проведено пілотне дослідження кожного 
показника та створено нові кількісні показники оцінювання за 
допомогою розрахунку 20, 40, 60, 80-го процентілів. 

Далі, дотримуючись принципів кваліметричного підходу, нам було 
необхідно визначити значущість компонентів, що є складовими 
готовності майбутніх фізичних терапевтів до використання ФОТ. 
Визначення питомої ваги критеріїв відбулося за допомогою методу 
експертної оцінки. 

Експертам (фахівцям з фізичної терапії» та спеціалістам 
фізкультурно-оздоровчих напрямків) було запропоновано визначити 
важливість та оцінити чотири структурні компоненти готовності 
майбутніх фізичних терапевтів до використання ФОТ. 

На основі отриманих даних, нами було визначено середнє 
арифметичне, яке і стало показником питомої ваги компонентів. А саме: 
комунікативний – 0,14; особистісний – 0,15; соматичний – 0,11; 
фізкультурно-практичний – 0,6. 

Проведене дослідження та отримані дані дозволили нам розробити 
кваліметричну модель оцінки готовності фізичних терапевтів до 
використання фізкультурно-оздоровчих технологій, яку подано у 
вигляді бланку оцінки (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Зведений бланк оцінки готовності майбутніх фізичних 

терапевтів до використання ФОТ 

Фактор 
Питома 
вага 

Ознаки Бал 
Коефіцієнт 
відповідності 
критерію 

Коефіцієнт 
відповідності 
фактору 

Оцінка 
сформованості 

фактору 
1 2 3 4 5 6 7 

  
    
  

  

  
  

  
  

  
    
  

  

  
    
  

  

 

Всього  Q 
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Де: 1. Фактор готовності майбутніх фізичних терапевтів, який був 
визначений за допомогою факторного аналізу. 2. Питома вага фактору, 
визначена на основі експертної оцінки. 3. Ознаки – характеристики 
готовності майбутніх фізичних терапевтів до використання ФОТ. 4. Бал, 
визначений в ході проведення дослідження вибірки студентів-
фізіотерапевтів. 5. Коефіцієнт відповідності критеріїв (сума оцінок 
показників поділена на максимальну кількість балів за визначеним 
критерієм). 6. Коефіцієнт відповідності фактору (середнє арифметичне 
коефіцієнтів відповідності критеріїв). 7. Оцінка сформованості факторів 
(вагомість окремого фактору помножена на коефіцієнт відповідності 
фактору). Q – оцінка сформованості готовності майбутніх фізичних 
терапевтів до використання ФОТ (сума оцінок сформованості факторів, 
лежить у межах одиниці). 

Отже, проведення кількох етапів дослідження дозволило нам 
розробити систему оцінки готовності майбутніх фізичних терапевтів до 
використання фізкультурно-оздоровчих технологій. Створена 
діагностична система складається з: ознак готовності; алгоритму 
оцінки; формули визначення питомої ваги компонентів та розрахунку 
балу готовності; градуйованих рівнів (високий, вище за середній, 
середній, нижче за середній, низький) сформованості готовності. 

Перспективи подальшого дослідження полягають у перевірці 
ефективності створеної системи оцінки готовності майбутніх фізичних 
терапевтів до використання фізкультурно-оздоровчих технологій. 
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Бурка О. М. Система оцінки рівня якості підготовки 

майбутніх фізичних терапевтів до використання фізкультурно-
оздоровчих технологій 

В статті описані етапи дослідження з розробки системи оцінки рівня 
готовності майбутніх фізичних терапевтів до використання фізкультурно-
оздоровчих технологій. Визначені та охарактеризовані методи оцінки рівня 
сформованості ознак чотирьох критеріїв оцінювання рівня готовності: 
комунікативного, соматичного, особистісного та фізкультурно-
практичного. Серед обраних методів діагностичної системи: особистісні 
опитувальники, тестування теоретичних знань, методика «Комунікативних 
та організаторських здібностей, методика «Педагогічні ситуації» та метод 
експертної оцінки. Розроблено кваліметричну модель оцінки готовності 
майбутніх фізичних терапевтів до використання ФОТ та обґрунтовано 
доцільність її використання. 

Ключові слова: фізичний терапевт, підготовка, фізкультурно-
оздоровчі технології, кваліметрична модель. 

 
Бурка Е. Н. Система оценки уровня качества подготовки 

будущих физических терапевтов к использованию физкультурно-
оздоровительных технологий 

В статье описаны этапы исследования по разработке системы 
оценивания уровня качества подготовки будущих физических 
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терапевтов к использованию физкультурно-оздоровительных 
технологий. Определены и охарактеризованы методы оценки уровня 
сформированности характеристик четырёх критериев оценивания 
уровня готовности: коммуникативного, соматического, личностного и 
физкультурно-практического. 

Среди выбранных методов диагностической системы: личностные 
опросники, тестирование теоретических знаний, методика 
«Коммуникативных и организаторских способностей», методика 
«Педагогические ситуации» и метод экспертной оценки. 

Разработана квалиметрическая модель оценки уровня готовности 
будущих физических терапевтов к использованию ФОТ и обоснована 
рациональность её использования. 

Ключевые слова: физический терапевт, подготовка, физкультурно-
оздоровительные технологии, квалиметрическая модель.  

 
Burka O. Evaluation System of the Level of the Quality of the 

Preparation of the Future Therapists to Use Fitness and Health 
Technologies 

In the article are described the stages of the investigations for 
elaboration of the evaluation system of the level of the quality of the 
preparation of the future therapists to use fitness and health technologies. 

The materials on evaluation systems of the level of the quality of the 
preparation of the future therapists to use fitness and health technologies 
were analyzed. As a result, it was revealed not only the lack of a common 
view on this process, but also the lack of consideration for this question. 

Were determined and characterized the methods of the evaluation of 
the formation level of the four characteristics of the criteria of the readiness 
level evaluation: communicative, somatic, personal and physical-practical. 

Among the chosen methods of the diagnostic system are: personality 
questionnaires, tests of theoretical knowledge, method of «Communication 
and organizational skills», methodology   «Pedagogical situations» and the 
method of expert review. 

Was justified the relevance of the usage of the qualimetric approach to 
the elaboration of the readiness level evaluation of the future physical 
therapists to use fitness and health technologies. 

Was created a qualimetric model of the readiness level evaluation of 
the future physical therapists to use fitness and health technologies. The 
model is performed in the form of letterform and has the tree structure. 

Key words: physical therapist, preparation, health and fitness 
technologies, qualimetric model. 
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УДК 37.037 
 
Э. И. Савко, Ю. Н. Комарчук  

 
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ 

ПОЯСНИЧНОГО  ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 
 

Остеохондроз позвоночника – вполне обычное явление. В 
настоящее время отклонение от нормы в позвоночнике встречается 
практически во всех возрастных группах, как среди молодежи, так и у 
пожилых людей. Боли в спине встречаются у 40-80% населения. В 
возрасте от 20–24 лет боли в спине беспокоят 24% мужчин и 32% 
женщин [6].  Признаки боли в пояснице, в настоящем времени находят 
даже у детей 12–15 лет.  

Позвоночник имеет огромное значение в здоровье человека, а так 
же, причина многих недомоганий. Строение нашего позвоночника 
позволяет выдерживать большие нагрузки. В течение жизни благодаря 
позвоночнику мы выполняем множество движений, а именно: ходим, 
бегаем, прыгаем, оборачиваемся, поднимаем грузы. Правильно 
выполнять все функции позвоночника позволяет его строение [6; 4]. 

Со временем наш позвоночник множество раз подвергается 
испытаниям, и это может отрицательно отобразиться на его состоянии. 
На начальной стадии всех заболеваний позвоночника человек ощущает 
дискомфорт и боль [6; 7; 8]. 

Важным звеном в механизме адаптации к внешним нагрузкам, 
кроме мышц – разгибателей спины, являются мышцы брюшного пресса, 
при сокращении которых повышается давление брюшной полости. 
Известно, что позвоночник может разгружаться при подъеме тяжести за 
счет увеличения давления в брюшной полости.  

В позвоночном столбе, как и во всем двигательном аппарате, 
различают пассивную и активную части. К пассивной части относятся 
позвонки, межпозвонковые суставы, связки и диски. Активная часть 
позвоночного столба – мышцы шеи и туловища, которые создают силы 
сжатия и растяжения элементов пассивной части. Мышцы формируют и 
сдерживают физиологические кривизны позвоночника. Мышцы шеи и 
туловища обеспечивают движения этих отделов позвоночного столба и 
выполняют статическую и динамическую функции.  

Движения в межпозвонковых суставах между соседними 
позвонками малы по амплитуде, но благодаря эластичности дисков, 
расположенных между телами позвонков, амплитуда движения между 
смежными позвонками увеличивается. Так при сгибании туловища 
происходит сдавливание передних отделов дисков, при разгибании 
задних [6, с. 63]. 

Термин «остеохондроз» образован из двух греческих слов, 
означающих «кость» и «хрящ», это – заболевание хрящевых 
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поверхностей костей опорно-двигательного аппарата, 
(преимущественно позвоночника), имеющее 4 стадии развития. 

Чтобы понять суть этого заболевания, необходимо хотя бы в 
общих чертах разобраться в строении позвоночника. Позвонки 
соединены друг с другом связками и межпозвоночными дисками 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Строение позвоночных дисков 

 
Отверстия в позвонках образуют канал, в котором находится 

спинной мозг; его корешки, содержащие чувствительные нервные 
волокна, выходят между каждой парой позвонков. При сгибании 
позвоночника межпозвоночные диски несколько уплотняются на 
стороне наклона, а их ядра смещаются в противоположную сторону. 
Проще говоря, межпозвоночные диски – это амортизаторы, смягчающие 
давление на позвоночник при нагрузках. Массовая заболеваемость 
связана, прежде всего, с вертикальным положением человека, при 
котором нагрузка на позвоночник и межпозвоночные диски 
значительно выше, чем у животных (рис. 2).  

 
Рис. 2. Строение позвоночника и нарушение в межпозвоночных 

дисках 
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Они сдавливают кровеносные сосуды (что приводит к нарушению 
спинального кровообращения) или корешки спинного мозга, а в редких 
случаях и сам спинной мозг. Эти изменения сопровождаются болевыми 
ощущениями и рефлекторным напряжением мышц спины. 

Остеохондроз – представляет собой характерные дегенеративные 
и дистрофические нарушения межпозвоночных дисков[1]. 

Межпозвоночный диск, структура, которая важна для движения, 
за счет такого соединения мы можем быть мобильными во всех трех 
плоскостях, а также комбинация этих плоскостей. При остеохондрозе 
нарушается микроциркуляция, замедление кровотока и отек тканей, то 
есть нормальное питание межпозвоночных дисков, они теряют 
эластичность, усыхают, их высота уменьшается. Фиброзное кольцо не 
выдерживает нагрузку, начинает выпячиваться и трескаться. Расстояние 
между позвонками уменьшается. Это приводит к защемлению нервных 
корешков и вызывает болевой синдром, которое приводит к 
ограничению движения – это сигнал опасности, информирующий о 
наступлении «поломки» (рис. 3).   

 
Рис. 3. Здоровый позвоночник и его нарушение  

 
Данной проблемой занимались: И. Антонов, А. Бурухин, Н. Белая, 

В. Васичкин, В. Дубровский, В. Епифанов, Я. Попелянский, 
Б. Дривотинов, В. Дикуль, С. Бубновский, В. Заборовский, которые 
отражают содержание и современные методики проведения занятий 
лечебной физической культурой у лиц при остеоартрозах и 
остеохондрозах позвоночника [2]. Преимущественно 
безмедикаментозных средств и методов лечебной физической культуры 
(ЛФК) – достаточно эффективных, а в некоторых случаях и 
единственно целесообразных для полного или частичного возвращения 
людей к трудоспособности и нормальной социокультурной жизни. 

Сохранить двигательную функцию позвоночника к зрелому и 
пожилому возрасту, значит сохранить качество жизни.  

Таким образом, взаимосвязи между ПДС показали, что 
позвоночник является единой биомеханической системой, отделы его 
имеют «ключевые зоны»: верхнешейные суставы, шейно-грудной, 
пояснично-грудной и пояснично-крестцовый переходы, которые 
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оказывают значительное влияние на функциональное состояние других 
отделов позвоночника. Отсюда и системный характер заболевания, 
клиника нарушений проявляется на протяжении ряда лет в разных 
отделах [2]. 

Основываясь на этих знаниях, будет целесообразно регулярное 
выполнение комплекса лечебной гимнастики пациентам с 
остеохондрозом пояснично-крестцового или шейно-грудного 
позвоночника, для всех отделов позвоночника и на всех этапах 
проявления данного недуга. 

Мы предлагаем в зависимости от периода заболевания, 
клинического проявления и течения поясничного остеохондрозаменять 
выбор задач и комплексы ЛФК. Формы, средства и методы ЛФК 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 
Классификация средств, форм и методов ЛФК 

Формы ЛФК 
Средства 
ЛФК 

Методики ЛФК 
Способ проведения 
занятий ЛФК 

Утренняя гимнастика  
Лечебная гимнастика 
Дозированная ходьба 
Производственная 
гимнастика 
Лечебное плавание. 
 Гидрокинезотерапия. 
Механотерапия. 
Трудотерапия, 
обучение бытовым 
навыкам и ходьбе. 
Игры, спортивные 
игры. 
Туризм. 

Физические 
упражнения  
Физические 
упражнения в 
воде. 
Ходьба. 
Восхождения 
Занятия на 
тренажерах. 
Плавание 

при заболеваниях 
опорно-двигательной 
системы (ЛФК при 
коксартрозе, при 
нарушении осанки, при 
остеохондрозе, 
сколиозе…);  
при заболеваниях 
сердечнососудистой 
системы; при 
заболеваниях 
дыхательной системы; 
при заболеваниях 
пищеварительной 
системы; 
при нарушении осанки; 
при травмах; при 
операциях на грудной 
клетке. 

Занятия с 
инструктором ЛФК 
(индивидуальные 
занятия, 
малогрупповые (2-3 
человека) и 
групповые (8-12че)).  
Самостоятельные 
занятия –  
релаксационная и 
коррегирующая 
гимнастики 

 
Для восстановления и укрепления здоровья используют 

комбинацию самых различных форм и средств ЛФК. Например, для 
лечения остеохондроза шейного отдела позвоночника назначают ЛФК в 
форме ежедневной утренней гимнастики, в форме производственной 
гимнастики, форме занятий дозированной ходьбой, а для обучения 
корригирующим упражнениям и контроля правильности их выполнения 
применяется форма занятия ЛФК в поликлинике, 1 раз в неделю. При 
функциональных нарушениях нервной системы назначают ЛФК в 
форме ближнего туризма, при этом применяют самые различные 
средства ЛФК: ходьба, плавание, занятия на тренажерах. Занятия на 
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тренажерах могут быть и самостоятельной формой проведения ЛФК. 
Например, занятия на велотренажере при избыточном весе. 

Средства ЛФК – это действующие лечебные факторы, такие как 
гимнастические ФУ, физические упражнения в воде, ходьба, бег, 
занятия на тренажерах. Основными формами ЛФК являются: утренняя 
гигиеническая гимнастика, процедура лечебной гимнастики, 
физические упражнения в воде (гидрокинезотерапия), прогулки, 
ближний туризм, оздоровительная ходьба и бег, различные спортивно-
прикладные упражнения, игры подвижные и спортивные. 

Лечебная физическая культура также применяется в форме 
производственной гимнастики. Каждый находит для себя наиболее 
удобную форму. Например, в США остроумно применяют шейпинг в 
больших магазинах для восстановительных целей, используя в качестве 
средства ЛФК. 

Но для этого необходимо дозировать нагрузку и акцентировать 
внимание на движениях, которые определяют лечебный эффект. 

В остром периоде остеохондроза позвоночника при появлении: 
 выраженным мышечным напряжением; 
 ограничением движения пораженного поясничного отдела 

позвоночника; 
 боль в пояснице, иногда отдаёт в ногу, часто сопровождается 

вынужденной позой; 
 боль усиливается при попытке поднять тяжесть, чихании, 

кашле, перемене положения туловища; 
 если долго сохранять одну позу, невозможно разогнуться или 

пошевелиться, так как любое движение усиливает боль; 
 сильное и постоянное напряжение мышц спины; 
 прострел поясницы даже после недолгого пребывания на 

холоде; 
 нарушение чувствительности в ягодицах, бедрах и голени, 

иногда; 
 мурашки и покалывание в ногах; 
 зябкость ног; 
 спазм артерий стоп – иногда даже исчезает пульс; 
 нарушение потоотделения; 
 сухость и шелушение кожи в местах боли или потери 

чувствительности.  
Для создания наиболее благоприятные условия лечения и 

реабилитации пациентов назначается постельный двигательный режим. 
Основные задачи лечебного применения физических упражнений в этот 
период: преодоление психической подавленности; увеличение 
уверенности в выздоровлении; стимуляция физиологических 
механизмов борьбы с болезнью; содействие формированию наиболее 
полноценных временных компенсаций; профилактика осложнений; 
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профилактика атрофии мышц и туго подвижности в суставах; привитие 
навыков самообслуживания. 

Общая продолжительность занятий лечебной гимнастикой  
12–20 мин, дозировка физической нагрузки индивидуальная. 
Упражнения малой интенсивности – для малых и средних групп мышц. 
Темп выполнения медленный и средний, плавно, не делая резких 
движений, следя за дыханием. Количество повторений 6-8 раз. 

Стоит учитывать, что комплексы ЛФК нельзя выполнять в момент 
острой боли позвоночника. Более того, выполнять нужно только те 
упражнения, которые не вызывают боль в процессе выполнения. 
Поскольку в комплекс всегда входят несколько упражнений, которые 
вызывают дискомфорт или боль, то их можно использовать в качестве 
своеобразных тестов – т.е. возвращаться к ним периодически, проверяя 
свои ощущения. Таким образом, вы будете замечать свой прогресс,  в 
процессе выздоровления и постепенно расширять двигательный режим. 

В последние годы проведен ряд исследований по разработке 
методических основ проведения физкультурно-оздоровительных 
занятий с лицами различного возраста [3]. Однако пока отсутствуют 
научно обоснованные подходы к определению рационального 
сочетания средств общефизической подготовки и регламентации 
нагрузок с учетом пола, возраста и уровня физической 
подготовленности. В связи с вышеизложенным, мы разработали и 
апробировали программу физической реабилитации, которая учитывает 
максимальный ряд критериев, необходимых для восстановления 
функций при патологии суставов и позвоночника.  

Перед нами была поставлена задача: снижение болевого 
синдрома, расслабление паравертебральных мышц и мышц пораженной 
конечности, укрепление мышц живота, улучшение кровоснабжения 
нервного корешка, улучшение трофических процессов, а тем самым и 
профилактика рецидивов. 

Суть нашего подхода к реабилитации заключалась в 
систематизации средств и методов и их применении при патологиях. 

Программа реабилитации состояла из разделов: 
1) гидротерапия (контрастный душ); 
2) упражнения партерной гимнастики; 
3) упражнения на тренажерах реабилитационного типа; 
4) массаж и самомассаж коленных и голеностопных суставов. 
Основной задачей, которого является лечебная физическая 

культура и гимнастика – это специально разработанные комплексы 
упражнений, которые направлены на консервативное лечение и 
профилактику артрозами и остеохондроза позвоночника, а в основе 
лежит принцип естественных движений тела человека. 

В процессе исследования установлено, что артроз чаще сочетался 
с избыточным весом, который встречался у 75% больных, (в среднем, 
превышение веса на 25 кг), ревматоидным артритом – в 15% случаев, 
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остеохондрозом – у 60% пациентов, сколиозом – у 50%. Причинами 
артроза и остеохондроза в 55% случаев были травмы, в 25% – артрит.  

Каковы причины поясничного остеохондроза? Сегодня выделяют 
следующие наиболее вероятные причины поясничного остеохондроза: 

 слабость мышц спины; 
 различные травмы позвоночника; 
 искривление позвоночника, сутулость; 
 длительное нахождение в неудобной позе; 
 нарушенный обмен веществ; 
 длительные тяжелые физические нагрузки; 
 наследственность; 
 переохлаждение; 
 плоскостопие; 
 стресс, психоэмоциональные расстройства; 
 несимметричная нагрузка на мышцы спины (мягкие подушки, 

матрасы, ношение сумки на одном плече и т.д.). 
Все они указывают на то, что человеческий организм рассчитан на 

активный образ жизни, но в тоже время все нагрузки обязательно 
должны быть сбалансированы. Занятия лечебной физкультурой при 
артрозе и поясничном остеохондрозе отлично сочетают в себе все 
комплексы, которые направлены на восстановление подвижности в 
суставах и позвоночнике.  

В. Заборовский предлагает тренирующие терапии в реабилитации 
больных с проявлением шейного и поясничного остеохондроза. 
Тренирующая терапия в реабилитации больных с неврологическим 
проявлением поясничного остеохондроза делиться на 7 этапов [2]: 

В ходе нашего эксперимента все пациенты занимались по 
разработанной нами программе реабилитации при артрозах и 
остеохондрозах, которая основывалась на существующих принципах и 
методах реабилитации и кинезотерапии. Массаж применяли у 90% 
пациентов, гидротерапию у 100%. Все пациенты выполняли 
специальные комплексы ЛФК для снятия болевого синдрома, 
увеличения подвижности в суставах и растяжении мышц позвоночного 
столба. Для пациентов была разработана программа реабилитации в 
зависимости от степени тяжести заболевания, в которую входили: 
занятия на реабилитационных тренажерах, партерная гимнастика, 
гидротерапия. Медицинский классический массаж (выполнялся с целью 
улучшения трофики, нормализации обменных процессов, расслабления 
мышц, улучшения подвижности околосуставных структур и мышц 
позвоночного столба). Все применяемые тренажеры исключали осевую 
нагрузку на суставы и позвоночник.  

Основной задачей применения физических упражнений (ФУ) 
партерной гимнастики, применялась релаксационная гимнастика, 
пациента обучали способам напряжения и расслабления мышц, 
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тщательная проработка мышц брюшного пресса, восстановление 
визуальной координации движений, гибкости позвоночника и 
подвижности крупных суставов. ФУ выполнялись по 8–14 повторений 
(т. к. это количество оптимально для более проработки всех мышц и 
связок), занятие длилось около часа. После проведенных 
реабилитационных мероприятий в течение месяца, количество 
предъявляемых жалоб значительно уменьшилась: частота проявления 
болей в суставе уменьшилась на 55%, в позвоночнике на 45%, жалобы 
на хруст в суставе сократилась на 34,5%, жалобы на онемение 
конечности уменьшились на 60%.  

Известно, что активные движения в суставе в условиях его 
адекватной разгрузки являются непременным условием восстановления 
нормальной трофики суставного хряща, костной ткани и всех 
мягкотканых компонентов сустава. Специальная и научно-популярная 
литература, средства массовой информации содержат многочисленные 
советы по организации двигательной активности больных, проведению 
занятий по лечебной гимнастике. Не всегда эти рекомендации 
достаточно адекватны, имеющих сложную патологию. Поэтому оценка 
эффективности реабилитации с артрозами и остеохондрозами должна 
включать в себя ряд критериев, которые позволяют учитывать 
половозрастные особенности пациента, сопутствующие заболевания, 
перенесенные травмы. Сложившаяся в настоящее время кризисная 
ситуация с состоянием здоровья людей обусловлена, и недооценкой 
социальной роли ЛФК, ее оздоровительных и лечебных ценностей. Как 
никогда остро стоит проблема внедрения в практику новых 
оздоровительных технологий с более эффективным использованием.  

В заключение можно сказать, что в результате проведенных 
реабилитационных мероприятий функция позвоночника – улучшились. 
Разработанная программа реабилитации больных с остеохондрозом 
способствовала улучшению объективных показателей: амплитуды 
движений в пораженных суставах и позвоночнике, нарастанию 
мышечной силы, улучшению психического и физического состояния 
пациентов (произошло исчезновение или резкое уменьшение болевых 
ощущений, угасание болевого поведенческого стереотипа). 

Разработанная программа реабилитации больных с 
остеохондрозом учитывала индивидуальные особенности пациента, 
состояла из занятий на тренажерах по специальным методикам и 
партерной суставной гимнастики, была направлена на проработку всех 
мышечных групп, ликвидацию контрактур, способствовала улучшению 
самочувствия пациентов и качества их жизни. Примененная программа 
реабилитации успешно зарекомендовала себя в ходе эксперимента и 
может быть рекомендована для использования в реабилитации больных 
с артрозами и остеохондрозами. 
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Савко Е. І., Комарчук Ю. М. Лікувальна фізична культура 

при остеохондрозі поперекового відділу хребта 
У статті йдеться про те, що в даний час відхилення від норми в 

хребті зустрічається практично у всіх вікових групах, як серед молоді, 
так і у літніх людей. Болі в спині зустрічаються у 40-80% населення. 

Дається визначення остеохондрозу і причини його виникнення. 
Наводяться рекомендації лікувальної фізичної культури, як уникнути 
сильних болів. Розроблено програму реабілітації, яка складалася з 
розділів: гідротерапія (контрастний душ); вправи партерної гімнастики; 
вправи на тренажерах реабілітаційного типу; масаж і самомасаж 
колінних і гомілковостопних суглобів. 

Розроблена програма реабілітації хворих з остеохондрозом 
сприяла поліпшенню об’єктивних показників: амплітуди рухів в 
пораженних суглобах і хребті, наростання м’язової сили, поліпшення 
психічного і фізичного стану пацієнтів (сталося зникнення або різке 
зменшення болевих відчуттів, згасання больового поведінкового 
стереотипу). 

Ключові слова: лікувальна фізична культура, остеохондроз, 
вправи, рекомендації. 

 
Савко Э. И., Комарчук Ю. Н. Лечебная физическая культура 

при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника 
В статье говорится, что в настоящее время отклонение от нормы в 

позвоночнике встречается практически во всех возрастных группах, как 
среди молодежи, так и у  пожилых людей. Боли в спине встречаются у 
40-80% населения.  
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Дается определение остеохондроза и причины его возникновения. 
Приводятся рекомендации лечебной физической культуры, как 
избежать сильных болей. Разработана программа реабилитации, которая 
состояла из разделов: гидротерапия (контрастный душ); упражнения 
партерной гимнастики; упражнения на тренажерах реабилитационного 
типа; массаж и самомассаж коленных и голеностопных суставов. 

Разработанная программа реабилитации больных с 
остеохондрозом способствовала улучшению объективных показателей: 
амплитуды движений в пораженных суставах и позвоночнике, 
нарастанию мышечной силы, улучшению психического и физического 
состояния пациентов (произошло исчезновение или резкое уменьшение 
болевых ощущений, угасание болевого поведенческого стереотипа). 

Ключевые слова: лечебная физическая культура, остеохондроз, 
упражнения, рекомендации.  

 
Savko E., Komarchuk Ju. Therapeutic Physical Culture with 

Osteochondrosis of the Lumbar Spine 
The article says that at present the deviation from the norm in the spine 

is found in practically all age groups, both among young people and among 
the elderly. Back pain occurs in 40-80% of the population. 

The definition of osteochondrosis and the causes of its occurrence is 
given. The recommendations of therapeutic physical culture are given, as 
well as avoiding severe pain. A rehabilitation program was developed, which 
consisted of sections: hydrotherapy (contrast shower); exercises of parterre 
gymnastics; exercises on simulators of rehabilitation type; massage and self-
massage of knee and ankle joints. The developed program of rehabilitation of 
patients with osteochondrosis contributed to the improvement of objective 
indicators: the amplitude of movements in the affected joints and spine, the 
growth of muscle strength, improvement of the mental and physical state of 
patients (there was a disappearance or a sharp decrease in pain sensations, the 
extinction of the painful behavioral stereotype). 

The applied rehabilitation program has successfully proved itself 
during the experiment and can be recommended for use in the rehabilitation 
of patients with arthrosis and osteochondrosis. 

Key words: Therapeutic physical culture, osteochondrosis, exercises, 
recommendations. 
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