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РОЗВИТОК ФАСИЛЯТИВНОСТІ У СТУДЕНТІВ 

ПЕДАГОГІЧНОГО ВУЗУ, МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ 

 
Нові соціально-економічні умови розвитку України, системні зміни 

та трансформації освітньої системи зумовлюють потребу підвищення 
якості освіти, гуманістичної спрямованості навчально-виховного процесу, 
висуваючи високі вимоги до професійно – особистісних властивостей 
майбутніх вчителів. Оскільки педагог є ключовою фігурою освітнього 
процесу, саме перед ним постають завдання щодо формування і розвитку 
педагогічної майстерності, підвищення професійних компетенцій та 
набуття професійно важливих якостей. Адже формування творчої 
особистості учня значною мірою залежить від творчого потенціалу та 
особистісно-професійних якостей учителя. 

Важливим завданням професійно-педагогічної підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури є підготовка творчих педагогів, здатних 
самостійно мислити, будувати власну роботу відповідно до сучасних 
вимог розвитку системи освіти. Вирішувати ці завдання допомагає саме 
розвиток фасиляції майбутніх педагогів як професійно значимої 
властивості особистості, адже саме вчитель-фасилітатор може 
реалізовувати фасилітативний (супроводжувальний) процес навчання, в 
ході якого він формує у школярів навчально-пізнавальну мотивацію, 
вміння вчитися, а також сприяє їх особистісному розвитку.  

Феномен фасилітації в сучасній науці та педагогічній діяльності 
вивчався такими вченими як І.Б. Богдан, О.Г. Врублевська, О. Галіцан, 
О.І. Димова, І.В. Жижина, М.Й. Казанжи, П.В. Лушин, О.О. Маєр, 
О.Н. Шахматова та ін. Водночас в області психології фасилятивності 
наявні недостатньо розкриті питання формування фасилятивності у 
майбутніх педагогів на етапі ранньої професіоналізації у вузі.  

Метою нашої статті є вивчення фасилятивності як професійно 
важливої якості вчителя фізичної культури, а також форм і методів її 
формування і розвитку на ранньому етапі професіоналізації у вузі. 

Фасилітація (від анг. facilitate – полегшувати) трактується як 
підвищення ефективності діяльності (її швидкості та продуктивності) 
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індивіда у присутності інших людей. Вперше це явище було виявлено 
наприкінці XIX ст. французьким науковцем Ш. Фере, а науково 
зафіксовано в дослідженнях американського психолога Н. Триплетта.  

У педагогічну теорію та практику термін “фасилітація” було введено 
відомим психотерапевтом і педагогом К. Роджерсом. Фасилітацію 
навчання К.Роджерс розумів як тип навчання, під час якого педагог-
фасилітатор, обираючи партнерську позицію, сприяє розвиткові учня, який 
сам має долати труднощі, досягати реалізації поставленої мети, реалізації 
навчального завдання, в решті-решт, має навчитися жити. Відповідно до 
гуманістичної концепції формування особистості, людина, на думку 
автора, є суб’єктом, творцем власного життя. Вона вільна у своєму виборі, 
прийнятті рішень, намаганні виявляти самостійність і відповідальність у 
своєму саморозвитку. Людина, яка вільно рухається обраною траєкторією 
шляхом свого особистісного зростання, найповніше функціонує [4]. 

Фасилітація – це організація процесу колективного розв'язання 
проблем у групі, який керується фасилітатором (ведучим, головуючим). Це 
одночасно процес та сукупність навичок, які дозволяють ефективно 
організовувати обговорення складної проблеми без втрат часу та за 
короткий термін виконати усі заплановані дії із максимальним залученням 
учасників процесу [1].  

Фасилітація відрізняється від простого управління тим, що вона не 
має директивного характеру. Якщо при традиційних формах управління 
суб'єкт змушує учасників групи виконувати власні інструкції та 
розпорядження, то у випадку з фасилітацією її суб'єкт має поєднувати у 
собі ознаки керівника, лідера та учасника процесу.  

Таким чином, опираючись на існуючі в сучасній психолого-
педагогічній науці концепції фасилітації педагога (К. Роджерс, 
І.В. Жижина, О.Н. Шахматова [5], О.Г. Врублевська, О.А. Маслова та ін.) 
ми можемо стверджувати, що вчитель-фасилітатор має розвивати свій 
фасилятивний потенціал, а сама фасиляція, як професійно важлива якість 
педагога є інтегративною характеристикою, що включає в себе такі якості 
як автентичність (конгруентність), емпатія, рефлексія, сензитивність, 
активність, гнучкість, толерантність, лідерські якості, прагнення до 
саморозвитку і самоактуалізації, комунікативні якості, креативність.  

Масові дослідження діяльності вчителів в різних країнах показують, 
що кількість учителів-фасилітаторів складає лише 10 % від загальної 
кількості досліджених [5]. Отже ця проблема залишається актуальною і на 
сьогодні. 

В ході дослідження питань фасилітації, вивчення робіт вітчизняних і 
зарубіжних вчених було з’ясовано, що науковці визначають різні її види, 
серед яких виокремлюють психологічну, педагогічну, соціальну, 
спортивну та екофасилітаію.  
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Психологічна фасилітація – процес управління і одночасно 
конструкції-реконструкції системи саморегуляції. При цьому подальший 
процес є вірогідним, нелінійним та незворотним, що відповідає природі 
особистісної зміни. Психологічна фасилітація обумовлена парадоксальним 
контролем над процесом самостійної реконструкції та самоорганізації 
відкритої динамічної системи особистості [4]. 

Педагогічна фасилітація – специфічний вид педагогічної діяльності 
вчителя, який має за мету допомагати дитині в усвідомленні себе як 
самоцінності, підтримувати її прагнення до саморозвитку, самореалізації, 
самовдосконалення, сприяти її особистісному зростанню, розкриттю 
здібностей, пізнавальних можливостей, актуалізації ціннісного ставлення 
до людей, природи, національної культури на основі організації 
гуманістичного, діалогічного, суб’єкт-суб’єктного спілкування, атмосфери 
безумовного прийняття, розуміння та довіри [1].  

Соціальна фасилітація – це підвищення ефективності діяльності 
особистості в умовах її функціонування в присутності інших людей, які в 
свідомості суб'єкта виступають в ролі або простого спостерігача, або 
конкуруючого з ним індивіда або групи. Одним з випадків виявлення 
феномена соціальної фасилітації була ситуація, зафіксована 
спостерігачами на велосипедному треку (на відміну від звичайного 
стадіону, велотрек облаштований таким чином, що трибуни з глядачами 
розташовані уздовж лише однієї сторони траси). Виявилося, що незалежно 
від обумовлених з тренером тактичних планів боротьби за першість у 
заїзді, саме перед трибунами з глядачами спортсмени мимоволі 
прискорювалися навіть на шкоду можливій перемозі, для досягнення якої 
тактика дій спортсменів передбачала деяке уповільнення перед наступним 
розгоном швидкості руху. 

Спортивна фасилітація – це пошук, підтримка і посилення 
ефективних процесів організації як команди в цілому, так і окремих 
спортсменів.  

Екофасилітація — це процес управління відкритою динамічною 
системою особистості з метою підтримання її у стані саморозвитку [4].  

Під час підготовки спеціалістів у галузі фізичного виховання у вузі 
вкрай необхідно застосовувати фасилітацію (супровід) студентів, що 
сприяє навчанню самостійного здобуття знань, саморозвитку особистісних 
рис, творчого потенціалу, піднесенню душевних сил, підтримці 
особистісного зростання. Так, в Донбаському державному педагогічному 
університеті досить широко застосовуються викладачами методи і 
прийоми активного навчання, зокрема на заняттях з психології, педагогіки, 
фізіології та основ медичних знань, теорії і методики фізичного виховання 
тощо.  
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Часто терміном «активне навчання» послуговуються надто вільно, 
хоча він має специфічне значення. Багато освітян стверджують, що 
навчання саме по собі є активним, а студенти активні навіть під час 
слухання лекції. Але ми визначаємо активне навчання як таке, що залучає 
всіх, хто навчає та навчається до участі у виробленні пізнавальної 
інформації та пробуджує особисту відповідальність за те, що діється. Так, 
наприклад, на заняттях з психології лекційні заняття почасти проходять як 
лекція-діалог, лекція-диспут. При цьому викладач заздалегідь розсилає 
студентам електронною поштою базові тексти лекцій, методичну та 
навчальну літературу, список питань для самоконтролю та обговорення в 
групі. На самих же заняттях відбувається максимальне стимулювання 
діалогового режиму спілкування зі студентами. На лекція та семінарах 
широко використовується проведення тренінгів (комунікативності, 
сензитивності, особистісного росту тощо) або введення тренінгових вправ 
під час семінарських занять, рольові ігри, перегляд і обговорення 
навчальних відео-фрагментів, проектування студентами разом з 
викладачем діагностично-дослідницької роботи та її реалізація з 
наступним аналізом фактичних даних, обговоренням і узагальненням 
отриманих результатів. Адже головним є не стільки зміна змісту та методів 
навчання, скільки становлення та закріплення основних творчих 
особистісних установок, постійне професійно – творче особистісне 
зростання студентів, майбутніх педагогів.  

Цікавою практикою викладача з психології є проведення 
моніторингу очікувань студентів щодо навчального предмету, 
можливостей та обсягу його засвоєння і застосування в практиці 
майбутньої професійної діяльності. Після закінчення курсу студенти 
оцінюють своє відношення до предмету (суб'єктивне шкалювання), зміни в 
фізичному та емоційному станах, практичну цінність курсу і його новизну, 
роль і значення набутих знань (інформації), навичок в майбутній 
професійній діяльності, оцінюють професіоналізм викладача, якість 
роздаткових матеріалів, висловлюють свої побажання щодо організації та 
ведення курсу в подальшому. Разом з викладачем здійснюється 
планування подальших дій, студенти окреслюють для себе, що робитимуть 
по-новому, пройшовши курс навчання з психології.  

В практиці роботи викладача-психолога досить часто 
використовуються екофасилітативні технології індивідуального 
консультування студентів. Відомо, що набір компетентностей окремого 
студента лише частково формується в рамках формальної освіти, 
спрямованої на засвоєння ним базових професійно важливих курсів і 
навчальних предметів. Значна частина студентів змушена конструювати 
себе як особистість і професіонала, вдаючись до неформальних і 
інформальних форм освіти. По суті, студенти під час навчання у вузі 
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можуть отримати додаткову освіту паралельно, наприклад: психолога 
(конструюючи надалі свою кар'єру в якості спортивного психолога), 
спортивного арбітра, судді, відвідувати різні приватні тренінгові програми, 
наукові гуртки, плануючи кар'єру науковця-дослідника і викладача вищої 
школи (аспірантура) і т.д. Отже завданням педагогів, психологів, які 
працюють зі студентами є супровід суб'єкта навчальної діяльності не 
тільки в створенні власного набору компетенцій і їх розвитку, але й 
індивідуального підбору форм і методів їх здобуття, розвитку своєї 
особистості.  

У своїй роботі зі студентами, застосовуючи екофасилітативні 
технології, виходимо з не дифіцитарного, а профіцитарного підходу, суть 
якого полягає у спільній зі студентом діяльності, спрямованої на 
конструювання особистості-людини, особистості-професіонала з 
урахуванням всіх наявних у нього можливостей, ресурсів, потенціалу. 
Саме такий похід дозволяє студентам формувати власний особистісний 
освітній простір, самостійно розвивати і координувати його. Такий підхід 
надає можливість студенту виступати в ролі не тільки споживача освітніх 
послуг, а й активного творця своїх професійних компетенцій [4]. Це 
особливо актуально в умовах нестабільного розвитку як професійного, так 
і освітнього простору. 

Таким чином, особливий акцент особистісно-орієнтованої освітньої 
системи робиться не на визначенні та наданні умов для отримання тих чи 
інших компетентностей, а на недирективному супроводі суб'єктів 
навчальної діяльності в реалізації створюваних ними ж індивідуальних 
стратегій професійного розвитку. 

Висновки. Вчитель-фасилітатор – це той, хто допомагає (стимулює, 
сприяє, полегшує, супроводжує, актуалізує тощо) тих, хто навчається при 
народженні думки, ідеї, хто не тільки досконало володіє матеріалом і вміє 
передавати нові знання, а й розвиває навички і уміння, допомагає 
учасникам освітнього процесу зробити узагальнення, висновки, 
спираючись на їхній досвід, але не робить висновки за них, створює 
ситуацію успіху та працює на розвиток групи і кожного індивідуально.  

В основі фасилятивності (педагогічної фасилітації) лежить глибока 
духовна основа, яка передбачає турботу про іншого і його успішний 
розвиток, прийняття людини без засудження, вміння прощати і бути 
вдячним, любити людину, позитивно сприймати все, що навколо 
відбувається, нести власну відповідальність за свої думки, дії і вчинки. 

Формування такої інтегративної професійно-особистісної якості 
майбутнього вчителя як фасилятивність найбільше відповідає запитам всіх 
суб’єктів навчально-виховного процесу та забезпечує сучасні вимоги 
суспільства стосовно гуманізації та демократизації освітнього простору. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У СПОРТИВНІЙ 

КОМАНДІ ЯК МАЛІЙ ГРУПІ 
 

Проблема формування особистості і розвитку малих груп є 
актуальною і злободенною, однак механізми й закономірності цього 
процесу є досить складними і потребують глибокого і ретельного 
вивчення. У контексті нашого дослідження ми опираємося на 
загальновизнаний факт – особистість формується саме в малій групі [1]. 
Оскільки спортивна команда є однією із таких груп, нас цікавлять 
можливості розвитку структур особистості спортсмена саме в ній. Це і 
зумовило актуальність обраної теми дослідження. 

На основі проведення теоретико-емпіричного дослідження нами 
було встановлено, що мала група є первинним середовищем формування 
особистості, причому в ранньому юнацькому віці особливо значимою є 
взаємодія з однолітками. [5] Нами було вивчено сутність основних 
категорій і понять даної проблеми і встановлено, що на сьогодні вона 
залишається маловивченою, але досить актуальною. Була проведена 
діагностика особистісних характеристик, міжособистісних стосунків, 
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особливостей психологічної атмосфери у спортсменів, членів спортивної 
команди та старшокласників ЗОШ, які навчаються в одному класі, але не 
займаються спортом. 

В результаті емпіричного дослідження були виявлені наступні дані: 
Юнаки та дівчата контрольної групи, які не займаються активно 

спортивною діяльністю мали такі узагальнені характеристики:  
 переживають труднощі у спілкуванні та визначеності, в 

порозумінні з дорослими та однолітками; 
 нездатні контролювати власні емоції, гарячі, не вміють долати 

збудженості у відношенні до себе та навколишніх; 
 емоційно не врівноважені та не впевнені у собі, частіше 

переживають тривожність в ситуаціях спілкування; 
 мають менш виражені показники рішучості, чуйності, 

товариськості, чим у старшокласників, які займаються спортом; 
 їм властива висока ступінь вираженості напруженості, 

фрустрованості, переживання стресу. 
Що стосується експериментальної групи, яку склали юнаки та 

дівчата, які активно займаються спортом і є однією спортивною командою 
зі спортивної гімнастики, то результати їхнього тестування  були наступні: 

 ці досліджувані вміють абстрагуватися від неприємних думок, 
відновляти й контролювати свій внутрішній стан, адекватно переживати як 
поразки, так і перемоги; 

 вибудовують позитивну перспективу цінності свого життя, 
ведуть активний і здоровий спосіб життя; 

 спортсмени більш врівноважені, вміють керувати власними 
емоціями; 

 здатні усвідомлювати почуття, відстежувати прояви настрою;  
 вміють співпрацювати у групі або в парі, викликати в інших 

ровесників відчуття самореалізації при здійсненні особистого вкладу у 
спільну справу; 

В результаті дослідження структури міжособистісних стосунків 
встановлено, що індекс психологічної взаємності в контрольній групі лише 
0,2. Ця величина свідчить про невисокий рівень згуртованості групи.  

Коефіцієнт згуртованості спортивної команди (експериментальної 
групи) становить 0,78. Цей показник свідчить про те, що рівень розвитку 
команди як соціальної групи значно вищий. Ми можемо пояснити цей факт 
тим, що сумісна спортивна діяльність, спільність інтересів безперечно 
впливають і на динаміку перебігу групових процесів. [4] 

Про спортивну команду можна з впевненістю сказати, що за рівнем 
розвитку ця група є колективом. Для неї характерні такі особливості як 
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спільність інтересів, мета та завдання діяльності, самоврядування та 
колективізм, взаєморозуміння та взаємодопомога. [2] 

Відповідність у структурі малої групи й особистісних характеристик 
її учасників підтверджує основну гіпотезу про взаємозв'язок рівня 
розвитку групи й формування особистості.  

Таким чином, можемо зробити висновок про те, що розвиток 
особистості є більш плідним, якщо вона включена до спортивної команди і 
активно займається спортом. Інтегрованість спортивної команди сприяє 
особистісному зростанню членів групи, покращенню психологічного 
клімату, підвищенню результативності сумісної спортивної командної 
діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ПЛАВАННЯМ У 

СПОРТСМЕНІВ-ІНВАЛІДІВ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ 
МОЖЛИВОСТЯМИ 

 
Метою державної політики України в галузі реабілітації та 

соціальної адаптації інвалідів засобами фізичної культури і спорту є 
формування у них потреби у фізичному вдосконаленні, створення 
необхідних умов для занять, результатом чого має стати зміцнення їх 
здоров'я, вміння володіти своїм тілом, досягнення значно вищого рівня 
розвитку функціональних систем організму, розширення діапазону 
рухових навичок [7]. 



Збірник наукових праць Всеукраїнської Випуск 1 
науково-практичної конференції 

 11  

Головним завданням залишається залучення до інтенсивних і 
безперервних занять спортом якомога більшої кількості людей з 
обмеженими можливостями. У той же час рівень роботи зі створення умов 
для занять фізичною культурою і спортом інвалідів в більшості регіонів, 
міст та селищ України залишається низьким. 

Плавання по праву вважається одним із найефективніших 
корекційно-оздоровчих засобів в процесі адаптивного фізичного виховання 
інвалідів, а також є чудовим способом загартовування організму. Завдяки 
специфіці водного середовища з'являються сприятливі умови для 
правильного формування постави, навантаження з хребта знімається і 
зменшується м'язове і психоемоційне напруження, скутість рухів. Крім 
того, поліпшується діяльність серцево-судинної і дихальної системи, 
збільшується життєва ємність легенів, підвищується інтенсивність 
обмінних процесів і значно покращується психічна розумова діяльність [1]. 

Метою нашого дослідження стало вивчення особливостей 
мотиваційної сфери спортсменів-плавців з обмеженими можливостями. 

Мотивація (від лат. Movere) – це спонукання до дії, що обумовлює 
суб'єктивно-особистісну зацікавленість людини в його здійсненні, 
динамічний процес психофізіологічного плану, керуючий поведінкою 
людини, що визначає його спрямованість, організованість, активність і 
стійкість, здатність людини діяльно задовольняти свої потреби [5]. Таким 
чином в психологічній науці мотивація трактується як складне інтегральне 
особистісне утворення, що пронизує всі її структурні компоненти: 
спрямованість особистості, характер, емоції, здібності, психічні процеси 
(Є.П. Ільїн, А. Н. Леонтьєв, А. Маслоу, В.О. Моляко, В. А. Петровський, 
C.JI. Рубінштейн, Х. Хекхаузен та ін.). 

У педагогічній науці під мотивацією розуміється особистісне 
утворення, яке визначається зовнішніми і внутрішніми стимулами, як 
усвідомленими суб’єктами, підстави спонукання до того чи іншого виду 
активності (Н.В. Бордовская, В.Г. Григоренко [6], В.Н. Пристинський [ 6]). 

Умови формування мотивації розкривають сукупність психологічних 
і педагогічних прийомів, засобів, які активізують внутрішні стимули 
особистості (С.С.Занюк [3], Д.Г. Левитес, І.Я. Лернер, Г.І. Щукіна, 
Т.С. Яценко та ін.). 

Особливе значення в даний час набуває формування мотивації до 
занять спортом, заснованої на реалізації індивідуальної рухової потреби 
через заняття фізичними вправами. Вивченням спортивної мотивації 
займалися такі вчені і педагоги: Г.Д. Бабушкін, Є.П. Ільїн, С.П. Манукян 
[4], P.A. Пілоян і ін. У даних роботах широко представлені діагностика, 
загальні теоретичні та методичні основи підтримки спортивної мотивації у 
початківців і досвідчених спортсменів, однак наукових публікацій, 
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присвячених вивченню мотивації до занять спортом, зокрема плаванням, 
дуже мало, та й носять вони розрізнений характер. 

Для досягнення мети і вирішення завдань нашого дослідження 
застосовувалися такі методи і методики діагностики: аналіз і узагальнення 
науково-методичної літератури з проблеми дослідження, спостереження, 
анкетування, опитування, психологічне тестування, математико-
статистичний аналіз результатів дослідження. 

Експериментальною базою став плавальний басейн м. Слов'янська 
Донецької обл. У дослідженні брали участь спортсмени-плавці з 
обмеженими можливостями та їх тренери, отже вибірку склали 32 людини, 
8 – дівчат і 24 юнаки, віком від 17 до 32 років. 

В ході дослідження з'ясувалося, що 94% респондентів займаються 
спортом для того, щоб бути здоровими. Хочуть бути активними і брати 
участь в змаганнях 89%. У тому, що спорт – це саме те поле 
життєдіяльності людини, в тому числі людей з обмеженими можливостями 
здоров'я, де можна домогтися перемоги над собою, самоствердитися, 
впевнені 81% респондентів. Для досягнення своєї особистої мети 
займаються спортом 75% інвалідів, оскільки вважають, що саме спорт, 
виховуючи в людині почуття відповідальності, колективізму, внутрішньої 
організованості, сприяє досягненню мети не тільки в цій сфері, але і в 
інших видах життєдіяльності. 

З усіх опитаних 83% бачать в заняттях фізичною культурою і 
спортом можливість спілкування з друзями і появи нових знайомств. Чітко 
позначили проблему нестачі в спілкуванні 66% респондентів. 

Заняття спортом – це засіб відмовитися від шкідливих звичок, вважає 
63% спортсменів. З усіх опитаних 72% бачать в заняттях спортом 
можливість потрапити в професійну команду і брати участь в змаганнях як 
обласного, так і всеукраїнського та міжнародного масштабів. Цей факт 
свідчить про можливість організації цілеспрямованого тренувального 
процесу команди з плавання. 

Важливим соціальним фактором формування мотивації в інвалідів до 
занять фізичною культурою і спортом є можливість бути корисним 
суспільству. Займаючись фізичною культурою і спортом, 82% 
респондентів вважають, що зможуть бути більш корисними суспільству як 
в якості спортсмена, так і тренера. 

Не менш значущим для нашого дослідження стало визначення 
джерел інформації, які впливають на прийняття рішення людей з 
обмеженими можливостями здоров'я займатися спортом. З усіх опитаних 
81% стали займатися спортом завдяки порад друзів і знайомих. 68% 
респондентів відповіли, що їм завдячили поради членів сім'ї. Думка 
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професійних спортсменів визначила вибір на користь спортивної 
діяльності у 79% респондентів. Запрошення до занять спортом 
організаторами громадських об'єднань стало вирішальним для 28% 
опитаних. Зацікавилися спортом завдяки публікаціям про адаптивний 
спорт в пресі 63% досліджуваних. Трохи менше – 59% респондентів 
звернулися до спорту після перегляду телевізійних репортажів та завдяки 
соціальній рекламі. Інформація, отримана з науково-популярних видань, 
стала спонукальним чинником у 53% опитаних. За наполегливими 
рекомендаціями лікарів спортом стали займатися 66% юнаків та дівчат з 
обмеженими можливостями. 

Завдяки проведеним дослідженням вдалося з'ясувати, що безліч 
факторів мотивують інвалідів до занять спортом, але пріоритетними для 
них є думка друзів, і це зрозуміло. Спілкуючись зі своїми друзями, які не є 
інвалідами, юнаки та дівчата з обмеженими фізичними можливостями 
намагаються бути схожими на них, тим самим намагаючись стерти межу, 
що відокремлює їх від решти світу. Спорт для людей з обмеженими 
можливостями є ефективним методом фізичної та соціальної адаптації. 
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ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ 

ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ 
 

Сьогодні, в період інтенсивного реформування освіти, зміна у змісті 
освіти, оновленні форм і методів організації навчання, виникає 
необхідність у перегляді традиційних засобів і методик викладання 
фізичної культури. Один із пріоритетних напрямків модернізації загальної 
освіти є введення інноваційних технологій у викладання фізичної 
культури. 

Інноваційне навчання – процес, що організований на перспективу, 
акцентований на підготовку учнів до навчання в нових умовах. 

Інноваційні процеси в системі фізичного виховання диктуються 
новими соціально-економічними умовами, соціальними запитами 
суспільства. Усвідомлення необхідності змін у ставленні людини до 
зовнішніх інформаційних впливів, прискорить формування зацікавленості 
університетської молоді до занять фізичним вихованням. Хоча останнім 
часом учені спрямували свої зусилля на оновлення і пошук шляхів 
формування культури здоров’я молоді, однак питання впровадження 
інноваційних технологій в систему фізичного виховання, ще чекає свого 
вивчення і удосконалення.  

Особливістю інтерактивних уроків із фізичної культури, які 
проводяться у наших технікумах, є підготовка молоді до життя. Це вимагає 
активізації навчальних можливостей учнів, пов’язаних з їхнім життям і 
суспільним досвідом. У межах цих уроків учням надають основні 
пізнавальні вміння, розвиваються їхні фізичні здібності і рухові навички, 
учні привчаються до самостійних занять фізичною культурою. У дітей 
формуються навички здорового способу життя, естетичні навички і зразки 
поведінки. Уроки мають захоплювати учнів, пробуджувати у них інтерес і 
мотивацію, навчати самостійного мислення та дій.  

 “Інноваційні технології“ – відносно нове поняття для сфери освіти, 
включаючи фізичне виховання. У останні роки у зв’язку із зміною 
соціально-економічних умов в країні, інтелектуалізацією багатьох видів 
діяльності людини, розвитком наукових досліджень в області освіти, різко 
зросла актуальність пошуку нових, ефективніших форм засобів, методів і 
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технологій вчення і виховання. Модернізація фізкультурної освіти 
заснована на теоретичному і експериментальному обґрунтуванні 
організаційно-методичних підходів, дозволяючи визначити цільову 
спрямованість фізичного виховання, оздоровчої, адаптивної фізичної 
культури і масового спорту. 

Запровадження новітніх технологій у начальний процес завжди 
вважалося прогресивним кроком і підвищувало мотивацію навчання. 

У наших навчальних закладах ми застосовуємо наступні інноваційні 
методи навчання: 

 інтерактивний метод навчання; 
 метод проектів; 
 ігрові технології; 
Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до 

структури занять, тому, як правило, їхня структура складається з п`яти 
елементів: 

 створення мотивації;  
 повідомлення завдань уроку та очікуваних навчальних 

результатів; надання необхідної інформації;  
 інтерактивна вправа;  
 підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку. 
Метод проектів – спосіб організації педагогічного процесу, основою 

якого є взаємодія педагога і вихованця між собою. Сутність цього методу 
полягає в тому, що учні проектують навчальну діяльність під час цього 
застосовують раніше отримані ними знання. Застосування методу проектів 
розвиває ініціативу, привчає до планової роботи, до врахування усіх видів 
труднощів, до самостійної роботи; формує вміння розраховувати свої сили 
в процесі навчальних занять. 

Гра як активна форма пізнання навколишньої дійсності. 
Різноманітність форм ігор уводить школяра до сфери реальних життєвих 
явищ, завдяки чому дитина пізнає якості та властивості предметів, їхнє 
призначення та способи використання; опановує особливості стосунків 
між людьми, правила і норми поведінки; пізнає сама себе, свої можливості 
та здібності. 

Гра як свідома та цілеспрямована діяльність. Кожній грі властива 
значуща для дитини мета. Навіть найпростіші ігри – дії з предметами 
мають певну мету. Чим меншою є дитина, тим більш наслідувальними є її 
ігрові дії.  

Принцип оздоровчої спрямованості фізичного виховання 
конкретизується у фізкультурно-оздоровчих технологіях, які в даний час 
активно розвиваються. Поняття фізкультурно-оздоровча технологія 
об’єднує процес використання засобів фізичного виховання в оздоровчих 
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цілях і наукову дисципліну, розроблюючу основи методики побудови 
фізкультурно-оздоровчого процесу.  

Висновки. Застосування інноваційних технологій на уроках фізичної 
культури дозволяє підвищувати зацікавленість дітей, мотивацію до 
навчальної діяльності, сприяє засвоєнню теоретичного матеріалу, спонукає 
до самостійної діяльності в позаурочний час, виховує активну життєву 
позицію, почуття колективізму, взаємодопомоги, відповідальності, 
естетичні смаки, привчає до ведення здорового способу життя. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАСТУПНОСТІ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ І СТУДЕНТІВ 

ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В 
СЕРЕДОВИЩІ НЕФОРМАЛЬНИХ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 
Розвиток сучасного суспільства пропонує високі стандарти 

демократії, соціально орієнтованих прав та свобод людини. Згідно закону 
України "Про освіту" метою освіти є всебічний розвиток людини як 
особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, 
розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, 
формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору. Однак 
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складні соціально-економічні умови, низький морально-етичний рівень 
суспільства створює нестабільну систему, на тлі якої відбувається 
формування неформальних субкультур. 

Підліткові субкультури найчастіше негативно впливають на 
соціалізацію та становлення особистості. Будучи однією з найменш 
адаптованих і соціально незахищених груп, підлітки несуть на собі 
відбиток загальної соціальної невизначеності, невпевненості і тривожності. 
Підлітковий вік знаменує собою чергову кризу розвитку, який 
супроводжується зміною авторитетів. У підлітків змінюються погляди не 
тільки на батьків, учителів, а й на однолітків. Вони починають переглядати 
відносини з оточенням, а іноді знаходять «шокуючи» способи 
самовираження, примикаючи до неформальної організації.  

Більша частина сучасної молоді неспроможна самостійно 
пристосовуватися і розвиватися в умовах мінливої дійсності. Цей факт 
пояснюється зниженням загального рівня освіченості та вихованості 
молоді; радикальною зміною їхніх ціннісних орієнтацій; невмінням 
виявити духовність; негативним ставленням до суспільно-корисної 
діяльності. 

У зв’язку з цим, актуальність проблеми полягає в розумінні 
педагогічного супроводу як системної діяльності практичного психолога, 
соціального педагога, яка спрямована на створення комплексної системи 
клініко-психологічних, психолого-педагогічних і психотерапевтичних 
умов, що сприяють засвоєнню знань, умінь і навичок, успішній адаптації, 
реабілітації, особистісному становленню, соціалізації підлітків, які 
перебувають у неформальному середовищі. 

Недостатня наукова розробленість даної проблеми й спонукала нас 
до необхідність більш глибокого й системного осмислення її на рівні 
соціально-педагогічної теорії і практики. 

Формулювання мети роботи – науково обґрунтувати вплив 
соціально-педагогічних умов на забезпечення супроводу соціалізації 
підлітків у середовищі неформальних молодіжних об’єднань і організацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній психолого-
педагогічній науковій літературі концепт “педагогічний супровід” 
висвітлюється не надто активно, однак варто зазначити деякі аспекти його 
трактування. Так, цікавим вбачається визначення педагогічного супроводу 
М. Рожковим. Науковець використовує термін “соціально-педагогічний 
супровід людини” як процес, що містить комплекс цілеспрямованих 
послідовних педагогічних дій. Результатом цих дій стає допомога людині в 
розумінні життєвої ситуації, що виникла, і забезпечення її саморозвитку на 
основі рефлексії [5, c. 15]. 

За М. Шакуровою, педагогічний супровід є одним із “механізмів 
тривалої двосторонньої педагогічної взаємодії”. Автором висвітлено такі 
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характеристики, що належать цій взаємодії: суб’єктна позиція всіх 
учасників процесу; спільність і взаємореферентність, яка приймається та 
підтримується суб’єктами взаємодії; багатопроектність; схожість 
інтерпретацій; адаптивність; переважне використання “м’яких” методів 
педагогічної взаємодії [7, c. 90]. 

На думку Є. Казакової, педагогічний супровід – це метод, що 
забезпечує створення умов прийняття суб’єктом оптимальних рішень у 
різних ситуаціях життєвого вибору. При цьому суб’єкт визначається і як 
людина, що розвивається, і як система, котра розвивається [2, c. 78]. 

З точки зору методології (Є. Руденський, Л. Субботіна, С. Чистякова, 
Т. Чурекова) основою формування теоретичних положень педагогічного 
супроводу є особистісно орієнтований, антропологічний і гуманістичний 
підходи, в яких людина та її розвиток розуміються як ключові цінності в 
системі освіти. Розглядаючи педагогічний супровід як систему, треба 
усвідомити необхідність комплексного підходу, що забезпечується 
командною роботою фахівців різних профілів; спрямованість на здатність 
особистості самостійно вирішувати актуальні проблеми та завдання 
розвитку. При цьому супровід усвідомлюється як допомога суб’єкту при 
формуванні орієнтаційного поля розвитку, відповідальність за дії в якому 
несе він сам [4, с. 4]. 

Супровід використовує в єдності діагностику, інформаційний пошук, 
планування, консультування, первинну допомогу в реалізації плану, 
роботу в тісному зв’язку з практичною діяльністю освітніх установ. 
Реалізація педагогічного супроводу здійснюється за допомогою 
особистісно орієнтованих технологій професійного розвитку [6, с. 2]: 
розвивальної діагностики; тренінгів особистісного та професійного 
розвитку й саморозвитку; психологічного консультування з проблем 
соціально-професійного розвитку; проектування альтернативних сценаріїв 
професійного життя; особистісно орієнтованих тренінгів підвищення 
соціально-професійної і психолого-педагогічної компетентності; 
ретроспекції професійного життя (метод психобіографії); тренінгів 
самоврядування, саморегуляції емоційно-вольової галузі та 
самовідновлення особистості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На наш погляд, 
стратегія і тактика відносин державних структур до неформальних 
організацій може мати декілька варіантів. А саме: ліберальний підхід, 
адміністративно-репресивний підхід, підхід нетерпимості, демократичний 
підхід. 

Ліберальний підхід – це, певним чином, бездіяльність по відношенню 
до неформальних груп. Власне таким є відношення до "неформалів" 
органів влади у більшості країнах заходу. Влада вмішується в їхнє життя в 
тому випадку, коли вони порушують закони. Такий підхід є 
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сприйнятливий у вільному, демократичному суспільстві, в якому кожен 
має право жити так як вважає за необхідне. Поряд із цим, у такого підходу 
є ще одна сторона – прагматичний розрахунок. Зовнішня агресивність, 
екстремізм частини молоді, споживацьке відношення до життя, 
демонстрації, скандали, протести дозволяють владі відволікти увагу 
суспільства від проблем молоді. Поки що такий підхід в Україні не є 
найбільш доцільним. З огляду на те, що деякі представники сект 
нетрадиційної релігійності, "хайлафісти", дворові команди та інші 
антисоціальні неформальні угрупування є надзвичайно розпущеними в 
сексуальному житті, вживають наркотики тощо. Тому взаємодія держави є 
вкрай необхідною у вирішенні цих проблем. 

Адміністративно-репресивний підхід заснований на перебільшенні 
негативних сторін неформальних груп. Тому у влади з’являється бажання 
"не допустити", "заборонити" цей рух. У результаті кількість таких груп не 
скорочується, вони просто ідуть в «підпілля». Такий підхід був 
характерний у радянський період і не привів до позитивних результатів. 

Підхід на основі нетерпимості, як різновид адміністративно-
репресивного підходу полягає в тому, що в нашій країні йшла боротьба то 
з вальсом, то з джазом, то з рок-н-ролом, то з брейком, то з довгими чи 
короткими спідницями, чи з широкими або навпаки з вузькими штанами, 
то з довговолосими, або з бритоголовими. Поки, що в нашому суспільстві 
не затвердився плюралізм думок, одягу, взуття, костюмів, зачісок, хоча 
вже деякі демократичні зрушення в цій сфері є. Старше покоління повинно 
навчитися слухати і чути молодь, метод нотацій повинен бути замінений 
на метод переконань, монолог – на діалог, неприйнятність інших думок – 
на толерантність і повагу. 

Демократичний підхід передбачає конструктивно-реалістичний 
погляд на становище речей і логіку розвитку суспільства, правильне 
розуміння причин виникнення, суті і шляхів розвитку неформальних груп. 
Потрібно визнати, що існування таких груп в нашому суспільстві, як і в 
будь-якому іншому, є природним явищем. Вони мають як позитивний так і 
негативний вплив. Проблема полягає у співвідношенні позитивного і 
негативного. Позитивне повинно підтримуватися, а негативне розумними 
способами нейтралізовуватися. Тобто неформальний рух повинен бути 
оптимально керованим з боку держави[1, с. 117]. 

Основними завданнями психолого-педагогічного супроводу 
соціалізації учнівської молоді у середовищі неформального молодіжного 
об’єднання і організації є: 

попередження виникнення проблем особистісного розвитку і 
виховання підлітка-неформала; 

допомога (сприяння) дитині у вирішенні актуальних завдань 
виховання і соціалізації: 
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- проблеми, що пов'язані з вибором переходу до просоціальної групи; 
- порушення емоційно-вольової сфери, налагодженням взаємин з 

однолітками, вчителями, батьками; 
розвиток психолого-педагогічної компетентності (культури) 

педагогів, батьків. 
Основними видами (напрямами) роботи з психолого-педагогічного 

супроводу є: 
 профілактика; 
 діагностика (індивідуальна і групова); 
 психолого-педагогічна просвіта; 
 формування психолого-педагогічної культури; 
 розвиток психолого-педагогічної компетентності педагогів, 

вихователів, шкільних психологів, соціальних педагогів, батьків. 
Психолого-педагогічний супровід є не простим поєднанням 

різноманітних методів діагностико-корекційної роботи з підлітками, а 
виступає як комплексна технологія, особлива культура підтримки і 
допомоги у вирішенні завдань особистісного розвитку, виховання та 
соціалізації. Необхідно щоб учитель, вихователь, шкільний психолог, 
соціальний педагог, які здійснюють психолого-педагогічний супровід, не 
лише володіли методиками діагностики, консультування, корекції, а й були 
здатні до системного аналізу проблемних ситуацій, програмування і 
планування діяльності, спрямованої на їх вирішення, співорганізацію 
учасників освітньо-виховного процесу. 

Психолого-педагогічний супровід різних груп дітей здійснюється 
порізному. Як зазначав Р.  Штайнер, перш за все, людину слід готувати до 
того, аби вона приєдналась до людей. Особлива увага має приділятися 
перехідному етапу розвитку дитини – підлітковому віку. 

Стратегічна лінія психолого-педагогічного супроводу підлітків 
пов'язана із психолого-фізіологічними особливостями і моральними 
завданнями даного віку. Серед них, на думку А. Бодалєва, Н. Синягіної, 
Д. Грехем, найбільш важливим є самовизначення у сферах 
загальнолюдських цінностей і міжособистісного спілкування. Вторинними 
стосовно цього є прийняття себе і зовнішності, а також набуття навичок 
чоловічої і жіночої поведінки, вміння спілкуватися з однолітками, особами 
своєї та протилежної статі, встановлення адекватних, більш незалежних 
взаємин у сім'ї, формування планів на майбутнє, життєвих стратегій. 

Складність опанування сутності психолого-педагогічного супроводу 
соціалізації учнівської молоді, на наш погляд, обумовлюється його 
використанням в якості інноваційної концептуальної ідеї, реалізація якої 
спочатку обмежувалась вирішенням екзистенційних проблем підлітків. 
Педагогічні зусилля, що здійснювали педагоги, класні керівники, вчителі, 
вихователі, шкільні психологи, орієнтувались на підтримку індивідуальної 
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та суб'єктної своєрідності підлітка, підкріплення його реальних та 
потенційних можливостей і здібностей для саморозвитку та 
самовизначення. 

Соціально-педагогічна діяльність проводиться як із формальними 
так і з неформальними групами, починаючи від учнівських чи 
студентських групп, і закінчуючи групами молодіжної субкультури. 
Одним із напрямів такої діяльності може виступати відвернення конфлікту 
між формальними та неформальними організаціями, встановлення 
партнерства між ними, виконання неформальною групою тих завдань, які 
вирішує формальна організація. 

Соціально-педагогічна діагностика таких груп має на меті 
визначення спрямування групи, її складу, структури, взаємовідносин, 
уточнення орієнтації та планів членів групи. 

До кількісних показників, які слід встановити, належать: віковий і 
кількісний склад групи, соціальний та статевий склад, тривалість 
існування, частоту та тривалість зустрічей членів групи, місця зустрічей, 
кримінальне минуле членів групи, рівень групового розвитку (стадія 
розвитку), відповідальність за групову діяльність (лідерський склад). 

До якісних показників відносять підготовленість до спільної 
діяльності, яка виражається в ефективності та результативності, характер, 
мета, мотиви і спрямованість діяльності, рівень організованості, 
колективність, конфліктність, внутрішня структура, типи спілкування і 
відносин, запити та способи їхнього задоволення, норми і цінності. До 
методів, які використовує соціальний педагог чи працівник належать 
спостереження, опитування, соціометричні методики, тести, аналіз 
продуктів діяльності, метод експрес-оцінок. Вибір методів діагностики 
визначається метою дослідження та певними обмеженнями (за часом, 
ресурсами, професійній компетенції). 

У діяльності соціальних працівників використовується паспортизація 
підліткових та молодіжних груп. Паспорт неформальної групи 
заповнюється в результаті аналізу бесід з членами групи; співставлення 
інформації, яка отримана від різних осіб, після чого проводять 
взаємодоповнення та виключення неправдивої інформації. Як результат 
заповнюється "Паспорт неформальної групи" [7, с. 72]. У програму 
діагностики групи слід також включити комплекс методик, які 
допоможуть у вивченні особистості лідера даної групи. Лідер часто 
визначає направленість групи, її відкритість зовнішнім контактам, 
можливість переорієнтації, корекції установок і діяльності групи. 

Самостійним напрямом, на наш погляд, виступає діагностика 
оточення, в якому живе та діє та чи інша група. Увага концентрується на 
уточненні місця і ролі групи в структурі того чи іншого колективу та 
суспільства в цілому. В межах проведення діагностичних процедур 
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необхідно виділити методи прогнозування поведінки групи. Мета 
прогнозування – виявити можливі позитивні моменти в роботі з тією чи 
іншою групою. Логіка міркування спеціаліста, стосовно прогнозування, 
повинна бути побудована наступним чином: як змінюються інтереси і 
потреби групи, яке майбутнє у даної групи. 

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 
Таким чином, на підставі викладеного вище необхідно зазначити, що 
педагогічний супровід соціалізації учнівської молоді є цілісною, системно 
організованою педагогом діяльність підлітка, в процесі якої створюються 
соціально-психологічні та педагогічні умови успішного розвитку і 
соціалізації неформала в соціокультурному середовищі, прийняття 
суб’єктом розвитку оптимальних рішень у різних ситуаціях життєвого 
вибору. 

Завдяки психолого-педагогічного супроводу можливе формування 
особистості, здатної саморозвиватися, що вимагає педагогічної допомоги і 
підтримки, а не директивного впливу ззовні. Супровід визначається як 
допомога особистості у ситуації вибору, що породжує варіанти рішення, у 
формуванні орієнтаційного поля розвитку, при цьому відповідальність за 
рішення несе сама особистість. 
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ВПЛИВ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ НА 
ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ 

 
Розвиток особистості і її досягнення на життєвому шляху тісно 

пов’язані з такими індивідуально-психологічними особливостями людини, 
як здібності, нахили, обдарування. Дитинство – період посиленого 
розвитку, зміни і навчання, парадоксів і протиріч, без яких неможливо 
уявити собі процес становлення особистості. Найбільш яскраво це 
виражається у креативній  діяльності, що дозволяє особливо повно 
розкрити свій внутрішній світ. 

Дошкільний вік – сприятливий період для розвитку креативності. 
Саме в цей час відбуваються прогресивні зміни в багатьох сферах, 
удосконалюються психічні процеси (увага, пам’ять, сприйняття, мислення, 
мова, уява), активно розвиваються особистісні якості, а на їх основі – 
здатності і схильності. 

Таким чином, до 6-7 років дитина може підходити до вирішення 
проблеми трьома способами: використовуючи наочно-дієве, наочно-
образне і логічне мислення. У старшому дошкільному віці починає 
інтенсивно формуватися логічне мислення, як би визначаючи тим самим 
найближчу перспективу творчого розвитку. 

Дослідження Л.С. Виготського, А.В. Запорожця, О.М. Леонтьєва та 
ін. Показують, що в старшому дошкільному віці, в порівнянні з раннім 
дитинством, з’являється новий тип діяльності – творчий. Своєрідність 
даного типу полягає в тому, що він породжує можливість йти від думки до 
ситуації, а не навпаки, як було раніше. Однак, характеризуючи особливості 
творчої діяльності дітей старшого дошкільного віку, педагоги і психологи 
підкреслюють її специфічність. Так, багато хто з компонентів творчості в 
цьому віці тільки починають розвиватися, хоча суб’єктивно дитина 
постійно відкриває щось нове. 

Мета дослідження –  дослідити вплив фізкультурно-оздоровчих 
занять на формування креативності дошкільників. 
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Дана тема в наш час актуальна, ведуться різні пошуки з розвитку 
креативності та творчої уяви у дошкільників. 

Результати дослідження.  
Креативність – складне, інтегральне явище, що включає як 

інтелектуальні, так і особистісні аспекти. Креативність – це загальна 
здатність до творчості, яка характеризує особистість в цілому, виявляється 
в різних сферах активності, розглядається як відносно незалежний фактор 
обдарованості. Специфічними властивостями креативного процесу, 
продукту і особистості є їх оригінальність, спроможність, валідність, 
адекватність завданню. Процес креативності залежить від інших 
когнітивних процесів, рівня і індивідуальної специфіки їх розвитку та 
області творчої активності. 

У розробленій методиці ми використовували так звану казкову 
фізкультуру, до якої увійшли такі види рухової діяльності дітей:  

 гімнастика пробудження після денного сну;  
 кумедні фізкультурники;  
 заняття з фізичної культури; 
 горизонтальний пластичний балет; 
 рухливі ігри;  
 фізкультурні розваги, свята, День здоров’я. 
Фізкультурні розваги, свята, День здоров’я проводились з участю 

батьків, що додавало  більшої емоційності. 
Рухливі ігри – найбільш доступний і ефективний метод впливу на 

дитину при його активній допомозі. Перевага рухливих ігор перед строго 
дозованим вправами в тому, що гра завжди пов’язана з ініціативою, 
фантазією, творчістю, протікає емоційно, стимулює рухову активність. 
Граючи діти придумують до варіанти гри, нові правила, що дає свої плюси 
для розвитку уяви. 

Виявлення сформованості творчих способів дій проводилось за 
наступними напрямками: 

1. Ставлення дітей до творчості: захопленість, здатність «увійти» в 
уявні обставини, в умовні ситуації, щирість переживань. 

2. Доступне дитині якість способів творчих дій: швидкість реакції, 
винахідливість при вирішенні нових завдань, використання різних 
варіантів, комбінування знайомих елементів в нові поєднання, своєрідність 
способів дій. 

3. Показники якості дитячої творчості: відбір дітьми характерних рис 
життєвих явищ, предметів, персонажів і їх відображення в дії, в грі. 

Таким чином, в кожній із зазначених вище видів рухової активності 
творчість є обов’язковим компонентом. Цілеспрямоване, методично-
продумане керівництво казковою фізкультурою значно удосконалює, 
активізує творчу діяльність дітей, піднімаючи її на більш високий 
соціальний рівень. Тому методика керівництва руховою діяльністю 
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передбачає провідну роль педагога, який направляє і формує творчу 
діяльність дошкільників. 

Розвиток рухової творчості формує допитливий розум дитини, 
заряджає його веселощами, радістю, формує прагнення бути здоровим і 
міцним, готовим до вирішення складних завдань. Отже, у розвитку творчої 
активності дітей важливе місце відводиться емоційно-образної методикою 
керівництва вихователя. Розширюючи руховий досвід дітей, впливаючи 
образним словом на уяву, вихователь стимулює і направляє творчо-
виконавчу діяльність кожної дитини. 

За час дослідження діти  здобули гармонійний фізичний розвиток 
(вікове спів відношення довжини і маси тіла, належні обхват грудної 
клітки і життєву ємність легенів, оптимальні фізіологічні кривизни 
хребцевого стовбура, сформовані склепіння стоп тощо). Діти швидко 
відновлюються після фізичних навантажень ‒ серцево-судинна і дихальна 
системи мають необхідний ресурс функціонування і достатньою мірою 
забезпечують відносно тривалу рухово-ігрову активність дітей упродовж 
усього дня у різні пори року. 

Діти усвідомлюють потребу в руховій активності, грі, систематичних 
заняттях фізичною культурою та спортом (у тому чис лі і самостійних).  

Діти обізнані з основами здорового способу життя (ЗСЖ), 
дотримуються здоров’язбережувальних правил поведінки; розуміють, що 
може бути здоровою чи хворою ‒ усвідомлює відмінність цих 
протилежних станів. Дошкільники мають більш чітке  уявлення про будову 
власного тіла і призначення окремих органів; розуміє статеві відмінності 
між хлопчиками та дівчатками, поважає представників протилежної статі.  

Діти  показали  необхідний рівень фізичних якостей та їх складників 
(сили, гнучкості, швидкості, координації, точності, рівноваги і 
витривалості), у різних рухових ситуаціях, включаючи нестандартні.  

Діти володіють базовими навичками в основних рухових режимах: 
плавальному, “лежачому”, режимі повзання, “сидячому”, стоячому, 
режимах ходьби та лазіння, біговому і стрибковому. Вміє застосовувати ці 
навички в нестандартних умовах (володіє достатньою варіативністю 
навичок у всіх основних рухах). Дошкільники застосовують у навчальній, 
побутовій та трудовій діяльності дворучну координацію для досягнення 
кращих результатів у рухових діях.  

Висновки. Розрблена методика дала змогу педагогові сформувати у 
дітей необхідну креативність та здоров’язбережувальну компетенцію, що 
передбачає: обізнаність із будовою власного тіла, гігієнічними навичками 
за його доглядом, належністю до певної статі, продуктами харчування, 
основними показниками власного здоров’я, цінністю здоров’я для людини. 
Вміння виконувати основні рухи та гімнастичні вправи; застосовувати 
набуті знання, вміння і навички щодо збереження здоров’я, не загрожуючи 
як власному здоров’ю, так і здоров’ю інших людей. Дотримання правил 
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безпеки життєдіяльності. Результати педагогічної роботи при проведені 
дослідження  інтегрувалися із компетенціями інших освітніх галузей, 
доповнюючи і посилюючи їх, що сприятиме ефективній підготовці дітей 
до школи та їх подальшій успішній соціалізації. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА 

ФИЗВОСПИТАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ЭКОФАСИЛИТАЦИИ 

 
Ориентация высшего педагогического образования Украины на 

достижение соответствия стандартам Европы требует поисков обновление 
содержания, форм и методов подготовки будущих учителей, в том числе и 
в области физической культуры и спорта.  

Роль личности учителя в образовательном процессе не просто 
огромная. Эта роль основополагающая. Образовательный процесс – это не 
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только передача необходимой научной информации, но и процесс 
взаимодействия педагога и обучающихся – их взаимовлияние друг на 
друга, обмен эмоциями, мыслями, переживаниями. Учитель должен не 
только удовлетворять стремление человека к знанию, но и максимально 
мотивировать его на этот путь. Как показывает практика, ученики охотнее 
изучают тот предмет, преподаватель которого вызывает уважение и 
симпатию [8].  

Школьник, студент, любой учащийся воспринимает учителя в 
первую очередь как личность. Система знаний, которую он формирует, её 
воспитательные возможности воспринимаются учащимися в преломлении 
индивидуальности учителя, как что-то персональное, идущее от человека к 
человеку. Именно это имеет особый смысл и значимость. 

Личность педагога выступает в роли своего рода «живого зеркала», в 
которое постоянно «смотрится» ученик [3]. Вот почему мировоззрение 
учителя, его поведение, его жизнь, его отношение к своему делу так или 
иначе влияют на всех учащихся. Поэтому важно, чтобы педагог сам был 
человеком гармоничным, конструктивным, открытым, способным 
толерировать неопределенность. 

Во все времена выдающиеся деятели просвещения высоко ценили 
роль учителя в жизни общества. Об огромном влиянии преподавателя на 
учеников и студентов рассуждал ещё великий Ломоносов. Он разработал 
требования к личности педагога и считал, что педагог прежде всего 
должен любить Родину, быть образцом нравственности для учащихся: 
«…учитель должен не токмо словами учения, но и поступками добрый 
пример показывать…» [2].  

Великий педагог В.А. Сухомлинский был убежден в том, что важный 
путь становления личности учитель проходит вместе со своими 
учениками. От того, какой личностью является педагог, зависит, каких он 
воспитает учеников [10].  

В психолого-педагогической литературе представлен ряд работ, 
касающихся проблемы профессиональной подготовки будущих учителей 
физической культуры. Это исследования Е.С. Вильчковского, 
Л.И. Волкова, В.Г. Григоренка, О.Ц. Деминского, В.И. Завацького, 
Л.П. Сущенко, Ж.К. Холодова, Б.М. Шияна, Ю.М. Шкребтия и др. 
Одновременно теоретический анализ научных исследований показывает, 
что проблема подготовки будущих учителей физической культуры еще не 
достаточно исследована в психолого-педагогической теории, а потому не 
нашла должного отражения в практической деятельности учебных 
заведений, а именно, особенного внимания заслуживает 
совершенствование системы подготовки педагогических кадров, 
использования новых технологий в работе со студенческой молодежью.  
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Согласно Болонской декларации, подписанной Украиной 19 июня 
1999 года, становится очевидным постепенный переход профессиональной 
подготовки студентов на приоритет самостоятельной их деятельности [1]. 
При этом педагогическая деятельность преподавателей вуза превращается 
в педагогическое сопровождение (фасилитацию) самостоятельной учебной 
стратегии личности студента.  

В педагогическую теорию и практику термин "фасилитация" было 
введено известным психотерапевтом и педагогом К. Роджерсом. 
Фасилитацию обучения К. Роджерс понимал, как тип обучения, во время 
которого педагог-фасилитатор, выбирая партнерскую позицию, 
способствует развитию ученика, который сам имеет преодолевать 
трудности, добиваться реализации поставленных целей, реализации 
учебной задачи, в конце концов, должен научиться жить. Согласно 
гуманистической концепции формирования личности, человек, по мнению 
автора, является субъектом, творцом собственной жизни. Она свободна в 
своем выборе, принятии решений, попытке проявлять самостоятельность и 
ответственность в своем саморазвитии. Человек, свободно двигается 
выбранной траектории пути своего личностного роста, наиболее полно 
функционирует [8]. 

Логично, что в рамках данной перспективы студент отвечает не 
только за выполнение учебных задач, но и за их постановку и оценку, что в 
прежних директивных системах не представлялось возможным. Студент, 
погружаясь в образовательную среду, самостоятельно движется в ней в 
своем темпе, в своем стиле по направлению тех приоритетов, которые сам 
для себя определяет. Одним из таких приоритетов является общение со 
специалистами и педагогами, функция которых состоит в содействии 
этому движению. [5, С.95-96] 

В настоящее время мы являемся свидетелями преобразования 
образовательного пространства [7]. Так, формальная система образования, 
представленная различными жестко структурированными и управляемыми 
директивно учреждениями дополняется не только мало 
структурированными формами неформального образования по типу 
кружков, спортивних секций, тренинговых программ и т.п., но и 
информального или спонтанного образования в сети интернет, 
телевизионных и других источников и способов саморазвития и 
самообучения. При этом заметим, что все эти формы тесно связаны друг с 
другом, взаимодействуют и дополняют друг друга: то, что студенты не 
могут получить в условиях формального образования, может быть 
компенсировано в двух других формах, и наоборот. Речь уже идет о 
глобальном процессе самоорганизации и самоуправлении образовательной 
социальной экосистемы, как указывает автор экофасилитативного 
направления П.В. Лушин [5 ]. 
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Таким образом, набор компетентностей отдельного студента только 
отчасти формируется в рамках формального образования, направленного 
на усвоение им базових профессионально важних курсов и учебных 
предметов. Значительная часть будет вынуждена конструировать себя как 
личность и профессионала, прибегая к неформальным и информальным 
формам образования. По сути, студенты во время обучения в вузе могут 
получить дополнительное образование паралельно, например: психолога 
(конструируя в дальнейшем свою карьеру в качестве спортивного 
психолога), спортивного арбитра, судьи, посещать различные частные 
тренинговые программы, научные кружки, планируя карьеру научного 
исследователя и преподавателя высшей школы (аспирантура) и т.д.  

Таким образом конструирование себя, своей профессиональной 
карьеры студентом зависит от требований внешней и внутренней среды 
личности, экономической и образовательной коньюнктуры. Задачей же 
педагогов, психологов, работающих с ним будет входить сопровождение 
субъекта учебной деятельности не только в создании собственного набора 
компетенций и их преобразования, но индивидуального подбора форм и 
методов их обретения, развития своей личности. 

В своей работе со студентами мы, вслед за П.В. Лушиным [4, 5], 
исходим из не дифицитарного, а профицитарного похода, суть которого 
состоит в совместной со студентом деятельности, направленной на 
конструирование личности-человека, личности – профессионала с учетом 
всех имеющихся у него возможностей и потенций. Именно такой поход 
позволяет студентам формировать собственное личностное 
образовательное пространство, самостоятельно развивать и 
координировать его. Такой поход предоставляет возможность студенту 
выступать в роли не только потребителя образовательных услуг, но и 
активного создателя своей профессиональной компетентности. Это особо 
актуально в условиях нестабильного развития как профессионального, так 
и образовательного пространства.  

Таким образом, особый акцент личностно-ориентированной 
образовательной системы делается не на определении и предоставлении 
условий для получения тех или иных компетентностей, а на 
недирективном сопровождении субъектов учебной деятельности в 
реализации создаваемых ими же индивидуальных стратегиях 
профессионального развития. Четкое определение и освоение 
нормативных компетенций выступает в качестве только подчиненного 
элемента в реализации образовательной самоорганизации студента. 
Образовательный продукт этой личностно-ориентированной подготовки 
оказывается полимодальным, гибким и постоянно развивающимся [5].  

Следует отметить и тот факт, что в традиционной системе 
формального обучения будущего педагога, наиболее типичной является 
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ситуация, когда будущий специалист знаком с ситуацией практического 
использования профессиональных знаний только опосредованно. Реально 
соотнести свою личность с требованиями профессии возможно студенту 
лишь в ситуациях краткосрочной практики. Подразумевается то, что 
студенту следует «вмонтировать» себя и свои особенности в некий (весьма 
отвлеченный от самой личности студента и санкционированный 
государством) компетентностный стандарт. Все случаи несоответствия или 
не успешного освоения этого стандарта обычно выступают в качестве 
признака плохой подготовки и возможного профессионального 
несоответствия.  

В личностно-ориентированной системе подобные расхождения – 
напротив области развития, формирования зоны ближайшего развития 
профессионала, пространство проектирования уникальных 
компетентностей и личностно-опосредованной структуры будущей 
профессиональной деятельности. 

Так, в Донбасском государственном педагогическом университете на 
факультете физического воспитания при подготовке студентов, будущих 
учителей физкультуры, преподавателями достаточно широко применяются 
методы и приемы активного обучения, в частности на занятиях по 
психологии, педагогике, физиологии и основ медицинских знаний, теории 
и методики физического воспитания и др. 

Часто термином «активное обучение» пользуются слишком 
свободно, хотя он имеет специфическое значение. Некоторые педагоги 
утверждают, что обучение само по себе является активным, а студенты 
активные даже во время слушания лекции [9]. Но мы определяем активное 
обучение как такое, что привлекает всех, кто учит и учится к участию в 
выработке познавательной информации и пробуждает личную 
ответственность за то, что происходит. Так, например, на занятиях по 
психологии лекционные занятия отчасти проходят как лекция-диалог, 
лекция-диспут. При этом преподаватель заранее рассылает студентам по 
электронной почте базовые тексты лекций, методическую и учебную 
литературу, список вопросов для самоконтроля и обсуждения в группе. На 
самих же занятиях происходит максимальное стимулирование диалогового 
режима общения со студентами.  

На лекция и семинарах широко используется проведение элементов 
тренингов (коммуникативности, сензитивности, личностного роста и т.д.), 
тренинговых упражнений, ролевых игр и т.д. Внедряются такие методы и 
приемы работы как проектирование студентами вместе с преподавателем 
исследовательской работы и ее реализация с последующим анализом 
фактических данных, обсуждением, обобщением полученных результатов. 
Ведь главным является не столько изменение содержания и методов 
обучения, сколько становления и закрепления основных творческих 
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личностных установок, постоянный профессионально – творческий 
личностный рост студентов, будущих педагогов. 

В практике работы преподавателя-психолога достаточно часто 
используются екофасилитативные технологии индивидуального 
консультирования студентов. Постоянно действует консультативный 
центр, в котором любой студент может получить бесплатную 
психологическую помощь. На факультете физического воспитания 
работает научный кружок под руководством Остополец И.Ю., где 
студенты овладевают умениями ведения научно-исследовательской работы 
по проблеме, а также в задачу которого входит личностно-
ориентированное сопровождение студентов как субъектов 
профессиональной деятельности.  

Литература 
1. Болонский процесс: проблемы и перспективы / под 

ред. М.М. Лебедевой. – Москва: Оргсервис-2000, 2006. 
2. Искра-Перевалова, Л.А. Педагогические взгляды  

М.В. Ломоносова: Из истории педагогической науки: дис. ... канд. пед. 
наук / Л.А. Искра-Перевалова. — Львов, 1958. — 242 с. 

3. Європейська педагогіка і Василь Сухомлинський як сучасний 
педагог-гуманіст: Матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції. – К., 1993.  

4. Лушин П.В. Два измерения принципа «не навреди» и кодекс 
экологичности / П.В.Лушин // Практична психологія в системі вищої 
школи: монографія / за ред. Т.В. Бушуєвої, С.О. Ставицької // Авт. кол. 
кафедри практичної психології та психотерапії. – К.: НПУ імені М.П. 
Драгоманова, 2012. – C. 38-53. 

5. Лушин П.В. Экологическая помощь личности в переходный 
период: экофасилитация [Текст] : Монография / Лушин П.В. – Киев, 2013. 
– 296 с. 

6. Овчарук О.В. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: Світовий 
досвід та українські перспективи. Бібліотека з освітньої політики. 
/Овчарук О.В. – Київ. –  К.І.С., 2004. – 112с. 

7. Панов В.И. Образовательная среда как предмет экопсихологии 
развития / В.И. Панов // 2-ая Российская конференция по экологической 
психологии. Тезисы. (Москва 12-14 апреля 2000 г.) М.: Экопсицентр 
РОСС, 2000, – С.177-179. 

8. Роджерс К. Свобода учиться / К. Роджерс, Дж. Фрейберг. – М. : 
Смысл, 2002. – 527 с. 

9. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2 
томах / Г. К. Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с. 



Проблеми і перспективи розвитку фізичної культури, спорту та формування 
здорового способу життя різних груп населення  

 32 

10. Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения: в 3 т. 
/ сост. О.С. Богданова, В.З. Смаль, А.И. Сухомлинская. – М. : Педагогика, 
1981. – Т. 3. – 640 с. 

 
Дьяченко І., Пономарьова А., здобувачі вищої 
освіти 3 курсу факультету фізичного виховання  
Наукові керівники: кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри медико-біологічних основ охорони 
життя та цивільного захисту Мусхаріна Ю.Ю., 
кандидат медичних наук, доцент, зав. кафедри  
медико-біологічних основ охорони життя  
та цивільного захисту ДДПУ Гутарєва Н.В. 

 
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
 

Критичний рівень здоров'я і фізичного розвитку учнівської молоді 
внаслідок зниження рухової активності при зростаючому статичному і 
психоемоційному напруженні процесу навчання, впровадженні 
комп'ютерних технологій у повсякденний побут, несприятливих 
екологічних умовах, зростанні антисоціальних проявів серед дітей та 
підлітків, висувають першорядне завдання перед державними органами, 
педагогічною громадськістю – збереження та зміцнення здоров’я 
школярів, формування в них навичок здорового способу життя.  

Стан здоров’я школярів залежить не тільки від соціально-
економічних, екологічних, але й ряду педагогічних факторів, таких як: 

– постійне збільшення темпу й обсягу навчального навантаження; 
– ранній початок дошкільного систематичного навчання; 
– невідповідність програм і технологій навчання функціональним і 

віковим особливостям учнів, недотримання санітарно-гігієнічних вимог 
щодо організації та проведення навчального процесу; 

– недостатня кваліфікація педагогів у питаннях розвитку та охорони 
здоров’я дітей; 

– масова безграмотність батьків у питаннях  формування, збереження 
та зміцнення здоров’я дитини; 

– провали в існуючій системі фізичного виховання і часткове 
руйнування служб шкільного лікарського контролю. 

Слід відзначити, що одним із пріоритетних завдань нового етапу 
реформи системи освіти, повинне стати збереження і зміцнення здоров’я 
дітей, учнів, студентів, формування в них понять цінності здоров'я та 
здорового способу життя. Відповідальність за вирішення даної проблеми 
багато в чому лягає на педагогів фізичної культури, у зв'язку з чим 
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актуалізується завдання формування їх професіоналізму як певної стратегії 
досягнення мети – оздоровлення підростаючого покоління. 

Актуальність вивчення окресленої проблеми визначається потребою 
суспільства у фізично здоровому майбутньому поколінні, розумінням ролі 
і можливостей вчителя фізичної культури в організації й забезпеченні 
оздоровлення школярів, необхідністю формування готовності майбутнього 
вчителя фізичної культури до оздоровлення учнів. 

Дослідження виконане згідно з напрямком наукової роботи кафедри 
медико-біологічних основ охорони життя та цивільного захисту «Медико-
біологічна реабілітація у валеології (методи, чинники, засоби впливу на 
психічну, фізичну та розумову працездатність)». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості підготовки 
вчителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-
масової роботи досліджували В.В. Золочевський, Л.О. Єлісеєва, 
Л.І. Іванова, Я.М. Ніфака, О.Г. Шалар та інші.  

Необхідність і шляхи формування здорового способу життя та 
культури здоров’я школярів засобами фізичного виховання розглянуто у 
наукових працях В.І. Бабича, Н.Ю. Крутогорської, К.О. Оглобліна, 
С.О. Омельченко, А.В. Популяха, Д.М. Солопчука, В.І. Байдака, 
О.Ц. Демінського, формування мотивації та інтересу до занять фізичною 
культурою школярів представлено у працях Г.В. Безверхньої, 
І.В. Городинської, К.К. Жукотинського, Л.П. Іванченко, В.М. Лисяка та 
інших. 

Водночас  в результаті аналізу наявної на сьогодні наукової 
літератури з окресленої тематики встановлено, що проблема ролі вчителя 
фізичної культури у оздоровленні школярів в загальноосвітньому 
навчальному закладі не була предметом спеціального дослідження. 

Мета даної роботи – теоретично обґрунтувати напрями, заходи та 
форми роботи вчителя фізичної культури щодо оздоровлення школярів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Займаючись вивченням 
проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 
фізкультурно-оздоровчої роботи, Л.І Іванова довела, що багато вчителів 
загальноосвітніх установ, не володіючи в достатньому ступені необхідним 
рівнем знань, потрібних для розуміння сутності патологічних процесів, що 
відбуваються в організмі при різних захворюваннях, проявляють 
професійно необґрунтовану пасивність та інертність у цій важливій роботі, 
неохоче й з надмірною обережністю займаються з учнями, віднесеними за 
станом здоров’я до спеціальної медичної групи. Це істотно відбивається на 
рівні здоров’я ослаблених школярів [2].  

Вищезазначене засвідчує, що потребує змін процес підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури до оздоровчої діяльності в умовах 
загальноосвітнього навчального закладу та організація підвищення 
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кваліфікації вже працюючих фахівців. Система підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів в закладах післядипломної педагогічної освіти 
вдосконалюється надто повільно або фактично відсутня. Робота ведеться, 
але їй бракує послідовності та цілеспрямованості [2]. 

Н.Ю. Крутогорська зазначає, що сучасна школа потребує вчителя з 
творчим науково-педагогічним мисленням, з високою професійною 
мобільністю, здатного працювати не лише на уроці фізкультури, а й поза 
межами класу, школи – під час проведення фізкультурно-масової, 
оздоровчої, спортивної роботи, готового до самостійного інноваційного 
пошуку. Які б інновації, реформи чи модернізації не проводились у сфері 
народної освіти, які б науково обґрунтовані шляхи перебудови не 
намічалися, всі вони сходяться на особистості вчителя, оскільки не існує 
чудодійних систем. Існує вчитель, озброєний прогресивною системою, 
сформований як творча, соціально активна особистість, яка вміє творчо 
міркувати, професійно діяти, створювати суспільні цінності. Школа – жива 
клітина суспільного організму, а вчитель – її ядро. Звичайно, що для 
виконання цієї важливої освітньо-виховної місії «майбутній вчитель 
фізичної культури має бути високоосвіченою, всебічно розвиненою, 
здоровою людиною, яка неухильно дотримується й реалізує здоровий 
спосіб життя, а свої фахові знання, вміння та навички передає молоді на 
високому професійному рівні» [3, с. 154].  

На думку В.І. Бабича, вчитель фізичної культури – особа найбільш 
активна та діяльна, відповідальна не тільки за проведення уроків, але і за 
фізичне виховання учнів взагалі, включаючи всі різновиди форм та 
методів, які використовуються в цій роботі, тому до його професійної 
підготовки висуваються особливі вимоги [1], а отже й підвищена 
відповідальність.  

Проблемі професійної підготовки майбутніх вчителів фізичного 
виховання до формування в школярів високого рівня культури здоров’я 
присвячена праця К.О. Оглобліна [4]. Науковець вважає, що «вчитель 
фізичної культури є основною діючою особою у непереривній 
здоров’яформуючій освіті, де він не тільки виконує функції викладача 
фізкультури, але й виступає ідеологом становлення культури здоров’я 
дітей та підлітків» [4, с.16]. 

На основі аналізу наукової педагогічної літератури [1; 2; 3; 4] та 
нормативних документів [5], вчителя фізичної культури розглядаємо як 
особистість, що професійно підготовлена до викладання предмету 
«Фізична культура», покликана формувати культуру здоров’я учнів, є 
основним носієм цінностей фізичної культури, активним пропагандистом і 
персоніфікованим образом здорового способу життя та ефективного 
здійснення оздоровлення учнів.  



Збірник наукових праць Всеукраїнської Випуск 1 
науково-практичної конференції 

 35  

Метою роботи вчителя фізичної культури, на нашу думку, є 
формування засобами фізичного виховання особистої фізичної культури 
учнів, яка є частиною загальної культури особистості і виявляється в 
культурі її здоров’я. 

Цілком очевидно, що вчитель, як представник суспільства, своєю 
особистістю й діяльністю завжди впливав на хід історичного процесу, 
долю суспільства. Вчитель бере активну участь у формуванні суспільства, 
а, отже, повинен відчувати більшу відповідальність за його долю перед 
минулими, сучасними й майбутніми поколіннями людства. 

Загальновідомо, що значною перешкодою в процесі фізичного 
виховання є невідповідність між закликами педагога і його особистим 
життям і переконаннями. Особистість вчителя-наставника повинна бути 
зразком для наслідування бо він виховує перш за все не тими чи іншими 
методами або прийомами, а впливом своєї особистості і індивідуально 
Учитель, що відповідає цим вимогам, у важкий час життєвої 
невизначеності учня допоможе йому зрозуміти власні помилки, об'єктивно 
оцінити свій стан, разом намітити шляхи подальшого розвитку. 

Особистість учителя є провідною в формуванні у школярів 
установок на використання форм і методів оздоровлення й розвиток 
мотиваційної сфери. Переконаність учителя фізичної культури в 
необхідності і доцільності організації оздоровчої діяльності школярів 
повинна проявлятися в його практичній діяльності, проте спроможність її 
здійснювати належним чином зумовлена наявними знаннями, спеціальною 
підготовкою, досвідом організації занять і фізкультурно-оздоровчих 
заходів з використанням як традиційних, так і нетрадиційних форм і 
методів оздоровлення. 

З вищезазначеного можна зробити висновок, що сьогодні перед 
учителем фізичної культури в загальноосвітньому навчальному закладі 
постає нагальна проблема – зробити фізичне виховання процесом 
безперервної дії з метою оздоровлення школярів. Тобто, вчитель не має 
права обмежувати свою діяльність епізодичними заходами щодо фізичного 
виховання або тільки час від часу залучати до цього процесу інших осіб. 

На порядок денний роботи вчителя фізичної культури час висуває 
питання про фізичне виховання школярів як систему загального 
обов’язкового навчання основам культури здоров’я, оздоровлення та 
гігієнічного виховання. У зв’язку з цим педагогу необхідно вирішувати 
низку завдань: як організувати уроки з ослабленими й такими, що мають 
відхилення від нормального стану здоров’я дітей; як зробити уроки 
привабливими, щоб стимулювати самовдосконалення учнів у оздоровчій 
діяльності; як узгодити і забезпечити інтереси батьків та школярів з питань 
фізичного виховання; які форми позаурочних занять і коли бажано 
використовувати, щоб вони, з одного боку, стали продовженням уроку, а з 
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іншого боку – підготовкою до нього; як створити належну матеріальну 
базу для забезпечення ефективності фізичного виховання й оздоровлення 
дітей; як залучити до фізичного виховання весь педагогічний колектив, 
медичних працівників і громадські організації, актив; як реорганізувати 
свою власну педагогічну працю на валеологічній основі тощо. 

Перераховані завдання можуть бути ефективно вирішені тільки в 
тому випадку, коли всі названі ланки органічно доповнюють одна іншу, 
утворюючи систему факторів постійного й цілеспрямованого впливу на 
школярів. 

Робота вчителя фізичної культури під час навчання школярів 
передбачає проведення уроків фізкультури та основ здоров’я, що 
включають заняття в спеціальній медичній групі, педагогічний та 
медичний контроль за учнями під час занять, завдання для самостійного 
виконання вправ, методик оздоровлення тощо; здійснення педагогічного 
контролю під час проведення рухливих перерв; ведення активної 
пропаганди здорового способу життя особистим прикладом, участь у 
валеологічних, профілактичних заходах. 

У позанавчальний час вчитель фізичної культури приймає участь у 
проведенні годин здоров’я, організовує фізкультурно-оздоровчі свята, 
спортивно-масові заходи, активний відпочинок школярів на свіжому 
повітрі, керує заняттями в спортивних секціях, працює в оздоровчих 
таборах під час шкільних канікул, надає консультації учням щодо 
використання методів оздоровлення. 

Окремий напрям роботи вчителя фізичної культури спрямовано на 
роботу з батьками, яких він залучає  до сумісного активного відпочинку з 
дітьми, бере участь у батьківських зборах, виконуючи просвітницьку, 
роз’яснювальну та консультаційну роботу щодо вибору, використання та 
нагляду за дітьми під час оздоровчих заходів удома. 

З педагогами загальноосвітнього навчального закладу вчитель 
фізичної культури проводить консультаційні заходи щодо пропаганди 
здорового способу життя серед школярів, проведення фізкультхвилинок на 
уроках, використовуючи методи оздоровлення,  залучає педагогічний 
колектив школи до здоровотворчої роботи щодо власного фізичного 
здоров’я. 

Висновки. Таким чином, розглядаємо найголовнішу сутність роботи 
вчителя фізичної культури: з одного боку, він виступає як учитель-
предметник, проводячи уроки з «Фізичної культури», а з іншого – як 
організатор процесу фізичного виховання школярів, спрямовуючи зусилля 
всіх учасників цього процесу на досягнення важливої мети – оздоровлення 
школярів.  

Великого значення надаємо провідному завданню сучасної 
професійної освіти у галузі фізичної культури – вихованню особистості 
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вчителя, щиро стурбованому долею України, що володіє та вміє 
організовувати і використовувати на практиці форми і методи 
оздоровлення учнів, тобто вчитель-організатор загального оздоровчого 
процесу в загальноосвітньому навчальному закладі.  
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ДІАГНОСТИКА МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ ТА 

ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ У СПОРТИВНІЙ КОМАНДІ З 
ВОЛЕЙБОЛУ 

 
Сучасний етап розвитку наук про спорт відбиває давно назрілу 

потребу в реалізації психологічних знань на практиці. Як відомо, у процесі  
спортивної діяльності між людьми встановлюються певні взаємини, 
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традиції, звички, почуття, які прямо або побічно впливають на її 
ефективність [4].  

Спорт з повним правом може розглядатися як спільна за своїм 
характером діяльність. Найбільш вагомою ця особливість виступає саме в 
групових видах спорту таких як волейбол, футбол, баскетбол, хокей та 
інші. Сучасний волейбол характеризується великою динамічністю і 
емоційністю ігрових дій. В процесі гри виникають емоції спортивного 
збудження (азарт, захоплення), або навпаки (переживання, апатія, страх), 
тому особливе значення тут набуває звернення до психологічних засобів 
підвищення ефективності групової діяльності, формування оптимальних 
міжособистісних стосунків не тільки між членами спортивної команди, а й 
у сфері взаємодії з тренером. 

Мета дослідження полягає у вивченні особливостей міжособистісних 
стосунків волейбольної команди у системах «тренер-спортсмен» та 
«спортсмен-спортсмен».  

Завдання дослідження: 
1. Теоретично проаналізувати основні підходи до розуміння 

змістовних характеристик міжособистісних стосунків у спортивній 
команді. 

2. Підібрати методики для діагностики та експериментально 
дослідити структуру міжособистісних стосунків та психологічного клімату 
у спортивній команді з волейболу. 

3. Експериментально виявити та науково обґрунтувати 
особливості впливу стилю керівництва тренера на міжособистісні стосунки 
та психологічний клімат і у спортивній команді з волейболу. 

4. Сформулювати практичні рекомендації щодо регуляції 
міжособистісних стосунків та формування сприятливого психологічного 
клімату спортивної команди.  

Об'єктом дослідження є міжособистісні стосунки та психологічний 
клімат спортивної команди з волейболу, його предметом – особливості 
впливу стилю керівництва тренера на міжособистісні стосунки та 
психологічну атмосферу спортивної команди з волейболу. 

Для досягнення поставленої мети й сформульованих завдань 
використані наступні методи дослідження: а) теоретичні (аналіз, 
осмислення й узагальнення спеціальної, психолого-педагогічної й науково-
методичної літератури по проблемі дослідження); б) емпіричні – 
спостереження, опитування, бесіди, соціометрія, педагогічний 
експеримент (констатуючий, формуючий, контрольний), методи 
математичної статистики.  

Теоретико-методологічну основу дослідження стали праці 
О.Бузника, О.Донцова, В.Жваво, О.Журавльова, С.Кенані, 
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Ю.Коломейцева, Я.Коломинського, Г.Ложкіна, М.Мансурова, 
О.Мальчикова, І.Сушкова, Ф.Фідлера, Ю.Ханіна та ін. 

Аналіз спеціальної літератури, присвячений проблемам 
міжособистісних стосунків і психологічного клімату, як багаторівневого й 
багатоаспектного явища, дозволив установити існування різних 
концептуальних підходів до дослідження цього феномена й виявити 
відсутність єдності в методології й методах вивчення. 

Визначено, що міжособистісні стосунки – це система настановлень, 
орієнтацій і очікувань членів групи відносно один одного, зумовлених 
змістом та організацією спільної діяльності і цінностями, на які спирається 
спілкування людей [5]. Психологічний клімат – це відносно стійке 
налаштування команди, що пронизує всю систему діяльності й формується 
на основі суб'єктивної задоволеності характером міжособистісних 
відносин спортсменів [3]. Структура психологічного клімату багаторівнева 
та багатоаспектна і представляє собою взаємозв'язок базових компонентів, 
які є індикаторами його динаміки. Найбільш вивченими є: потреби, 
мотиви, настрої, загальна думка, традиції, звички й соціальні норми 
поводження в спортивних командах.  

Експериментально виявлені й науково обґрунтовані особливості 
міжособистісних стосунків і психологічного клімату спортивної команди, 
що дозволяє оцінити їх динаміку на основі аналізу відношення 
спортсменів до учбово-тренувальної та змагальної діяльності; 
особистісних якостей спортсменів; психологічної сумісності в системах 
«спортсмен-спортсмен», «тренер-спортсмен», стилю керівництва й 
кліматичний коливань. 

Встановлено, що психологічні якості особистості, що 
характеризують спортсмена як члена команди, визначають його взаємини з 
іншими спортсменами й виступають найбільш чутливим індикатором 
аналізу клімату. Діагностика спортсменів волейбольної команди за тестом 
Р.Б.Кеттелла показала наступне: «успішних» спортсменів відрізняють 
високі показники по факторах: «А» – невимушеність, «Е» – 
наполегливість, «L» – лагідність, «Q» – умотивованість, «F4» – 
ініціативність. Для «неуспішних» характерно розслабленість, відсутність 
сильних спонукань і бажань, напруженість (фактор «Q4»), залежність від 
групи (фактор «Q2»), консерватизм (фактор «В»), ригідність мислення 
(фактор «А») і ін. 

Вивчення особливостей психологічної атмосфери в команді з 
волейболу та специфіки міжособистісних відносин здійснювалося з 
використанням опитувальника Ф.Фідлера та соціометричної процедури 
Дж.Морено. Результати діагностики свідчать про те, що успішно 
виступаючі волейболісти оцінюють свої міжособистісні відносини вище, 
ніж неуспішні, що може вказувати на більш сприятливий психологічний 
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клімат в підгрупі успішних спортсменів.  
Соціометричний аналіз команди показав, що при вивченні 

міжособистісних відносин у системі «спортсмен-спортсмен» важливе 
значення має аналіз мотивів соціометричних виборів. У підгрупі з високим 
соціометричним статусом (успішні) домінуючими мотивами виборів були 
наступні: бажання тренуватися, активність і цілеспрямованість (мотив 
«а»); техніко-тактична підготовленість партнера (мотив «б»). У підгрупі з 
низькими соціометричними статусами (неуспішні) ці мотиви стали 
причиною неприйняття гравців як партнерів для спільних тренувань.  

Соціометрична процедура дозволила виділити лідерів серед 
досліджуваних респондентів і виявити специфіку міжособистісних 
стосунків у команді. Як правило, низькостатусні гравці одержують менше 
виборів від високостатусних. У той же час низькостатусні гравці прагнуть 
до спілкування з високостатусними, вони орієнтуються на їхню 
майстерність, фізичні й психічні якості.  

Аналіз психологічного клімату команди з волейболу показав 
розходження, які мали місце в підгрупах успішних і неуспішних 
спортсменів. Психологічний клімат у формальній сфері спілкування як 
сприятливий для себе оцінили гравці підгрупи успішних. 

У неформальній сфері спілкування оцінка психологічного клімату 
зберігалася. Успішні спортсмени були більшою мірою задоволені своїм 
перебуванням у групі, чим неуспішні, про що свідчать їх високі оцінки за 
окремими критеріями психологічного клімату. 

Емпірично встановлено, що стиль керівництва й особистісні якості 
тренера, будучи важливими факторами, які впливають на розвиток 
міжособистісних стосунків та сприятливого психологічного клімату, 
свідчать про те, що ситуаційний стиль керівництва виступає найбільш 
прогресивним, тому що він припускає комбінацію стилів залежно від стадії 
розвитку команди, врахування конкретної ситуації, особистісних якостей 
тренера, спортивних досягнень і відношення спортсменів до тренера. 

Важливим моментом у процесі формування відносин спортсменів до 
тренера є їхнє уявлення про те, якої думки про них тренер [1]. Спортсмени, 
які задоволені відношенням тренера до них і його оцінкою своєї 
діяльності, як правило, формують таке ж відношення до нього. 

Виявлено, що відсутність динаміки в рості спортивних результатів 
приводить до негативної оцінки не тільки професійних, але й особистісних 
якостей тренера з боку волейболістів.  

Наше дослідження не є вичерпним. Планується дослідження 
зовнішніх і внутрішніх факторів, які зумовлюють міжособистісні стосунки 
в спортивних командах ігрових видів спорту та вивчення гендерних 
відмінностей розвитку міжособистісних стосунків та формування 
психологічного клімату у чоловічих та жіночих спортивних командах.  
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ 

СПОРТСМЕНІВ У БАСКЕТБОЛІ 
 

Однією з тенденцій розвитку сучасного баскетболу є постійне 
підвищення рівня технічної та тактичної майстерності гравців. Команда 
баскетболістів спроможна досягти високих спортивних результатів лише 
тоді, коли вона укомплектована гравцями з різнобічною фізичною 
підготовленістю, які бездоганно володіють усіма прийомами техніки, 
вміють на високих швидкостях в умовах активної протидії грамотно 
орієнтуватись в тактичних ситуаціях, відзначаються яскравою 
індивідуальністю манери гри. 

Характерною особливістю розвитку сучасного баскетболу є 
інтенсифікація ігрової діяльності. Вона обумовлена багатьма факторами: 
зростанням швидкості пересування гравців, збільшенням питомої ваги 
швидкого прориву й активних форм захисту, поліпшення функціональних і 
технічних можливостей баскетболістів, психологічним настроєм на 
ведення гри у високому темпі. Все це вимагає постійного 
удосконалювання методики підготовки баскетболістів з урахуванням 
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сучасних вимог (Л.Б. Андрющенко [1], А.Я. Гомельський [4], В.К. 
Пельмєнєв [9] та інші). 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Поліпшення 
результативності ігрових дій у баскетболі значно пов'язане з підвищенням 
точності кидків м'яча у кошик. Якість цього технічного прийому є 
вирішальним фактором у досягненні перемоги. Підвищення точності 
кидків м'яча і збереження стабільності можуть в значній мірі спростити 
тактичний малюнок гри, зробити його більш раціональним. Звідси пошук 
резервів удосконалення влучності кидкових дій баскетболістів набуває 
особливої важливості. Тому природно, що проблема точності кидків у 
баскетболі на протязі багатьох років залишається провідною, і в зв'язку з 
цим до неї постійно прикута увага тренерів і науковців (Я.С. Бойко, 
А. М. Грошев, А. Я. Гомельський [4], В.К. Пельмєнєв [9], С.С. Стонкус та 
інші). 

Виконання фізичної роботи в деякий момент пов'язано зі 
зниженням працездатності і ефективності рухів, що розглядається як 
початок втоми (В.Г. Ткачук). Зміни, що відбуваються в даний момент в 
різних функціональних системах організму, порушують рухову структуру 
людини, можливо до вираженої дискоординації рухів (М.А. Бернштейн, 
Ф.З. Меерсон, В.С. Фарфель, Л.В. Чхаідзе). Тому, вірогідність успіху 
баскетболістів закладена вже в тому, яким шляхом вони до нього 
підводились, як їх техніка може модифікуватись, витримувати всі стресові 
ситуації змагань, наскільки руйнівними для неї будуть наслідки 
неочікуваних рухових дій.  

Метою статті є вивчення шляхів оптимізації технічної підготовки 
баскетболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки та визначення 
впливу режимів чергування роботи з відпочинком на точність кидків м’яча 
у кошик.  

Виклад основного матеріалу статті. Технічна підготовка 
баскетболістів містить у собі навчання, закріплення та удосконалення 
рухових дій, прийомів та елементів баскетболу. Високий рівень технічної 
майстерності кожного баскетболіста дозволяє успішно вирішувати складні 
технічні задачі в напружених і тривалих змаганнях, зберігати сили, швидко 
відновлювати їх у важких умовах змагань. 

Техніка баскетболіста не повинна формуватися за рахунок 
багаторазовості повторень в стандартних умовах, це призводить до 
неможливості реалізовувати всі тактичні дії і досягнути позитивного 
результату, невміння проявити силу волі в боротьбі, зробити своєчасний і 
точний кидок м’яча у корзину, знайти оптимальний варіант дії у складних 
умовах. 

На основі аналізу літературних джерел встановлено, що під час 
фізичного виховання та спортивного тренування, обов’язково повинно 
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бути присутнє чергування праці і відпочинку для ефективного відновлення 
функціонального стану організму людини, адже відомо, що чим вище 
навантаження тим більше стомлення організму, що зумовлює більший 
відпочинок. Природою та закономірностями існування біосистем 
закладено необхідність відпочинку для відновлення та розвитку системи. 

В результаті проведеного нами опитування були виділені три основні 
чинники, що знижують результативність кидків у процесі змагальної 
діяльності, а саме: 1) стомлення гравця; 2) психологічний стан; 3) вплив 
зовнішніх факторів (інвентар, освітлення тощо) (Діагр.1). 

55%

42%

3%

1 2 3
 

Діаграма 1. Чинники, що знижують результативність кидків у 
процесі змагальної діяльності баскетболістів 

Примітки: 
1 – психологічний стан спортсмена; 
2 – стомлення гравця; 
3 – вплив зовнішніх факторів. 
 
З отриманих в результаті опитування даних видно, що більшість 

тренерів і спортсменів найбільш важливим фактором, що сприяє 
зниженню точності, виділяють стомлення – 55%. На частку такого 
фактора, як психологічний стан спортсмена, припадає 42%; і лише 
незначна частина опитаних відзначає вплив зовнішніх факторів – 3 %. При 
цьому необхідно відзначити, що більшість опитуваних вважають, що 
фактори стомлення і психологічний стан в рівній мірі впливають на 
зниження точності кидка м’яча у кошик. 

Дослідження частоти серцевих скорочень (ЧСС) під час гри у 
висококваліфікованих баскетболістів показало, що ЧСС знижується зі 175-
185 уд/хв у момент зупинки гри при визначенні штрафного кидка до135-
140 уд/хв в момент виконання штрафного кидка [9]. 
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Пауза в грі перед виконанням штрафного кидка дозволяє 
баскетболістам частково відновитися. Тому гострий вплив стомлення в 
момент виконання штрафних кидків позначається менше, ніж при 
виконанні кидків з середньої та дальньої дистанції в ході гри. 

Важливим фактором, що впливає на точність штрафних кидків, є 
психологічний стан гравця. Одночасний вплив обох цих факторів і 
викликає «хвилеподібні» коливання точності виконання штрафних кидків 
у ході гри. 

Таким чином: а) точність кидків м’яча у кошик під час гри тісно 
пов'язана з характером ігрової діяльності баскетболіста, його 
функціональними можливостями; б) стомлення в ході гри негативно 
позначається на виконанні складних координаційних рухів, до яких в 
першу чергу відносяться кидки м’яча у кошик;в) найбільш істотний вплив 
стомлення виявляється при кидках м’яча у кошик з середніх і дальніх 
дистанцій; г) при виконанні штрафних кидків вплив стомлення 
позначається менше, оскільки до моменту кидка баскетболіст встигає 
частково відновитися.  

Аналіз зібраного матеріалу, отриманого в результаті бесід і 
опитування тренерів і баскетболістів, педагогічних спостережень, дозволяє 
зробити наступні висновки.  

1. Основними «збиваючими» факторами, що знижують точність 
виконання кидків м'яча у кошик в ході змагань, є: стомлення, психологічна 
напруженість і протидія супротивника.  

2. В ході змагань, і особливо при тривалих багатоденних турнірах, з 
особливою гостротою проявляється втома, що веде до зниження точності 
кидків м'яча у. кошик  

3. Динаміка зміни точності кидків м’яча у кошик має хвилеподібний 
характер з тенденцією зниження до кінця гри.  

4. Вплив стомлення як чинника порушення складно-координаційних 
рухів вимагає поглибленого дослідження і подальшого опису.  

5. В практиці тренування баскетболістів недостатньо повно 
розроблені засоби і методи, спрямовані на усунення впливу фактора втоми. 

Якщо режими чергування роботи з відпочинком «А», «В» 
обумовлюють різні психофізіологічні стани організму людини, то можна 
припускати різну ефективність навчання руховим діям при певних сталих 
умовах (координаційна структура рухової дії, кількість повторень, 
інтенсивність рухової дії, спрямованість уваги, послідовність виконання), 
що дає можливість підвищення раціональності методики навчання та 
удосконалення технічних дій баскетболістів. 

Отже було визначено, що врахування особливостей впливу різних 
режимів чергувань роботи з відпочинком (А, В, Д за В.В. Петровським) в 
процесі занять фізичними вправами у фізичному вихованні та спортивному 
тренуванні, дозволяє вибірково розвивати потрібні сторони 
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підготовленості, попереджувати перевтому та перетренування, точніше 
управляти розвитком працездатності людини. 

Встановлено, що при вдосконаленні кидків м’яча в кошик за 
допомогою прийнятих у практиці методик, де особлива увага приділяється 
вправам без урахування фонового фізичного навантаження або при низькій 
його інтенсивності, не забезпечується необхідна стабілізація точності 
кидків м'яча у кільце в ході змагальної діяльності. 

Використання спряженого методу тренування кидків м’яча у кільце, 
що забезпечує стабілізацію координаційних механізмів в умовах втоми, 
яка постійно зростає, дозволяє домогтися більшої точності кидків в 
змагальних умовах. Загальна точність виконання кидків у корзину вища у 
модельному уроці з режимом «В» на 10 % (р < 0,05). Для удосконалення 
цільової точності кидків у корзину найбільш сприятливим є режим «В», 
коли фізичні вправи виконуються у стадії зверх відновлення. 

Визначено, що повторення вправи на уроці в стадії зверхвідновлення 
працездатності баскетболіста обумовлює безперервне покращення 
точності штрафних кидків; в стадії недовідновлення – нетривале 
покращення; в стадії повного відновлення – до коливального характеру 
змін з незначним покращенням. Тому, різне чергування роботи з 
відпочинком є самостійним фактором адаптації і в залежності від задач 
етапів структури навчання чи тренувальних уроків може успішно 
використовуватись у підвищення ефективності технічної підготовленості 
баскетболістів. 

Висновки. Підвищення стійкості кидків до впливу фактору втоми 
може бути досягнуто за допомогою використання наступних методичних 
прийомів:  

 застосування інтервального режиму тренування, де вправи з 
високою інтенсивністю рухової діяльності проводяться серійно (від 1хв. 30 
с до 2 хв.) і перериваються при настанні декомпенсованого стомлення.;  

 чергування інтенсивної роботи з паузами активного відпочинку, 
присвяченого переважно виконанню серійних штрафних кидків, кидків з 
точок середньої і далекої дистанції (з чітким контролем за технікою їх 
виконання), а також вправ на розслаблення;  

 використання вправ з включенням змагальних моментів при 
виконанні кидків: на високій швидкості переміщення, з високою частотою 
повторень, введенням ліміту часу їх виконання, з активною протидією 
противника. 
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3D ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ЧИННИК 
ЇХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

 
Одним з найважливіших стратегічних завдань модернізації освіти 

України є забезпечення якісного фізичного виховання учнів на рівні 
міжнародних стандартів. Розв'язання цього завдання можливе за умови 
зміни педагогічних методик та впровадження інноваційних технологій 
навчання. 

Відомо, що інформаційні технології стрімко розвиваються: 
комп’ютер став доступним високопродуктивним робочим інструментом, 
його заміняють різні модифікації інноваційних пристроїв [1, 2]. В свою 
чергу це призводить до становлення принципово нової освітньої системи, 
яка може забезпечити надання освітніх послуг більш якісно та ефективно.  

Підвищення якості освіти повинно здійснюватися через 
впровадження та використання інноваційних технологій, які орієнтовані не 
тільки на передачу готових знань, але й на формування комплексу 
особистісних якостей учнів [3, 4]. 

Ідею розробки нових технологій навчання на основі широкої 
комп’ютеризації та інформатизації педагогічних систем зумовили такі 
світові тенденції: 

- інформатизація та автоматизація всіх галузей науки, техніки і 
технологій; 

 – зміна професійної структури суспільства і поглядів людини на 
працю;  

- інформаційна інтеграція освіти у світову систему. 
Тепер і 3D-технології міцно влаштувалися в світі комп'ютерної 

індустрії. Тривимірне моделювання стало невід'ємною частиною 
інженерного проектування різноманітних технічних пристроїв, 
архітектурно-ландшафтного дизайну і, звичайно ж, сфери розваг. Зовсім 
недавно, в 2009 – 2010 рр. на ринку з'явилися 3D-телевізори домашнього 
користування, укомплектовані спеціальними окулярами для створення 
стереоскопічного ефекту. 

Техніка стрімко розвивається. В даний час з'явилася чудова 
можливість використовувати сучасні технології, як створення, так і 
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використання 3D зображень і 3D відеофільмів у практиці освітньої 
діяльності. Причому пропоновані варіанти спираються на використання 
вільно-розповсюджуваного програмного забезпечення і самостійно 
виготовлені пристосування для роботи з фото і відео. Що дуже важливо, 
учні самі, під керівництвом викладача, зможуть створювати 3D 
відеоролики і 3D фотографії. Тим самим вони отримують навички роботи з 
новітніми технологіями, навчаться створювати найпростіші пристосування 
для перегляду тривимірних об'єктів, будуть створювати красиві 
презентації, прикрашати сторінки сайтів та блогів, навчаться працювати з 
проектами та отримають унікальний, затребуваний життєвий досвід. 

В даний час інтерес до 3D-технологій величезний. Доступність 
даного обладнання є основним поштовхом до розвитку цього напрямку не 
тільки у вузькоспеціалізованих галузях, але тепер і в освітніх установах, в 
першу чергу, в школах, гімназіях та ліцеях. Незважаючи на це, багато хто 
до цих пір до кінця не усвідомлює, наскільки корисним, наочним і 
продуктивним може стати використання таких технологій в освітньому 
процесі. 

Наочність 3D дозволяє учням вникнути в принцип дії. Складні 
поняття легше засвоюються, якщо їх розбити на зображення. Завдяки 
графічній візуалізації учні можуть сприймати об'єкти більшої складності, 
оскільки анімація дозволяє їм бачити структурні компоненти і розуміти 
принцип роботи. Використання 3D в навчальному процесі призводить до 
позитивних зрушень в моделях поведінки і спілкування, а також до 
поліпшення взаємодії в аудиторії. 

Звичайно ж, використовувати тільки технології 3D на уроці не 
доцільно, а найбільший ефект досягається лише тоді, коли в сукупності 
будуть працювати всі інструменти: смартфони, планшети, фаблети, медіа 
центри, проектор, телевізор, відео камери, хмарні сховища і, звичайно ж, 
тривимірне зображення (рис. 1).  

Учні та молодь взагалі часто користуються різними технологічними 
пристроями. Як стало зрозуміло з недавнього європейського дослідження, 
проведеного під керівництвом А. Бемфорд («LiFE: Learning in Future 
Education. Evaluation of Innovations in Emerging Learning Technologies»), 
90,1% учнів мають комп'ютер, 85,3% володіють хоча б одним мобільним 
телефоном, а у 74,6% є портативні ігрові консолі. Цілком природно, що 
учні часто користуються Інтернетом: більше 91% з них використовують 
мережеві технології не менше години в день. Що ж стосується досвіду 
«спілкування» з 3D, то 90% учнів дивилися тривимірні фільми, причому 
більшість дивилася їх не менше трьох. Бесіди з учнями показують хорошу 
обізнаність про новинки 3D фільмів і виявляються досить 
поінформованими споживачами 3D-продуктів, що є в даний момент на 
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ринку. На заняттях практично всі позитивно відгукуються про 3D і були б 
раді, якби 3D зустрічалося їм у житті та навчанні частіше. Для сучасних 
учнів виявляються досить важливими технології, оскільки цифрове 
середовище для них «рідне», технології часом змінюють погляд на життя. 

 

 
Рисунок 1 – Поєднання 3D технологій з різними пристроями 

 
В рамках проекту Learning in Future Education («Навчання в освіті 

майбутнього»), або LiFE, група дослідників, очолювана професором, 
доктором наук А. Бемфорд, директором Міжнародного дослідницького 
агентства, провела детальне вивчення впливу технології 3D на навчання. 
Дане дослідження є одним з небагатьох, що звернуло увагу на можливість 
та вплив впровадження 3D технологій в освіту. Приклади впровадження 
таких технологій у фізичне виховання взагалі відсутні. Саме це визначило 
тему нашого дослідження. 

Сучасна освіта стає глобальною, тому освітні установи повинні 
модернізувати підхід до освіти. При чому застосування 3D технологій, 
інтерактивності та мобільності стає вимогою. Звичайно, зараз виготовлено 
недостатньо 3D матеріалів для освіти. Щоб відповідати освітньому тренду, 
необхідно розвиватися і в інших перспективних технологіях. 

Однією з перспективних освітніх технологій є віртуальні 3D 
тренажери. Схоже, що вже через кілька років візуальне та інтерактивне 
подання інформації стане нормою для мобільних пристроїв. І освіта 
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повинна встигати за технологіями учнів. Віртуальні 3D тренажери – це 
інтерактивні 3D програми-моделі технічних пристроїв або процесів, з 
вбудованими завданнями і сценаріями, з можливістю дистанційного 
навчання та контролю. Вони не тільки володіють перевагою об’ємного 
подання інформації, але і дозволяють учню взаємодіяти з віртуальним 
середовищем. 

Інший освітньою технологією, яка привносить нові властивості в 
освітній процес, є 3D доповнена реальність. Цей термін був 
запропонований дослідником Томом Коделом в 1990 році. Існує кілька 
визначень доповненої реальності: дослідник Рональд Азума в 1997 році 
визначив доповнену реальність як систему, яка поєднує віртуальне і 
реальне; взаємодіє в реальному часі; працює в 3D. Доповнена реальність це 
додавання до вступників з реального світу відчуттях уявних об'єктів, 
зазвичай допоміжно-інформативної властивості. 

Доповнена реальність має цілком визначені характеристики: 
1. Моделювання в реальному часі. Система доповненої реальності 

повинна видавати користувачу «картинку», звук, а також імітації інших 
відчуттів, якщо такі передбачені, у відповідь на вчинені дії. При цьому 
система повинна коректно суміщати віртуальні об'єкти і процеси з 
реальними. 

2. Інтерактивність. У «віртуальному всесвіті» користувач не повинен 
бути виключно пасивним спостерігачем. 

Доповнена реальність характеризує досить широкий спектр рішень і 
вже активно використовується в освіті. Одним з нових напрямків 
застосування доповненої реальності стали 3D тренажери доповненої 
реальності. 

Зараз важливо саме практичне застосування інтегрованих технологій 
для досягнення максимального освітнього ефекту. Ефективність 
віртуальних тренажерів оцінюється як досить висока. Люди 
запам'ятовують 20% того, що вони бачать, 40% того, що вони бачать і 
чують, і 70% того, що вони бачать, чують і роблять, всі ці можливості 
реалізовані у віртуальних тренажерах. Таким чином, віртуальні 3D 
тренажери і доповнена 3D реальність є хорошим технологічним 
доповненням до 3D стереоефекту і дозволяє більш ефективно 
використовувати техніку і технології. 

Сьогодні тривимірні технології прокладають собі дорогу і в області 
організації навчальних занять, де їх величезний потенціал як засобу 
викладання очевидний. Прикладами використання таких технологій 
можуть бути: 

- показ складних тем та уроків, тематичні уроки та лекції; 
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- створення учнями власних VR додатків і 3D роликів; 
- написання учнями 3D проектів, презентацій і робіт; 
- спеціальні технології для розвитку; 
- здоров’язберігаючі технології (в яких навчання поєднується з 

поліпшенням здоров'я); 
- залучення уваги учнів до уроків, підвищення концентрації та уваги, 

поліпшення сприйняття матеріалу. 
Але, на наш погляд, наведені приклади в одиничних випадках 

використовуються в учбовому процесі окремих дисциплін. Стосовно ж 
фізичного виховання такі приклади відсутні (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Приклади використання 3D технологій в навчальних 

дисциплінах 
 
Ми розглядаємо можливість виправлення такої ситуації у поєднанні 

3D технологій з динамічно керованими моделями. [5]. 
Ефективність такого поєднання полягає, на нашу думку, в 

наступному: 
- з’являється можливість перегляду, вивченню та аналізу техніко-

тактичних дій учнів та спортсменів; 
- здійснюється перегляд та вивчення м’язової системи людини; 
- створення та використання комплексів вправ; 
- розміри 3D моделей стають більш реалістичними та природними 

(рис. 3). 
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Рисунок 3 – Форми використання 3D технологій в процесі фізичного 

виховання учнів 
 
В нашому випадку ми використовуємо поляризаційні окуляри, 

закріплюючи їх на голові за допомогою резинки. Їх перевага – це легкість, 
безпечність та низька вартість (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Використання тривимірних зображень за допомогою 

дистанційного Wi-Fi управління на уроках фізичної культури 
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Але є і недолік – виникання втоми в очах та заважання при активних 
рухах. Тому на допомогу можуть прийти растрові технології – 
паралексний бар'єр і лентікулярні лінзи. Вони допомагають зробити 
перегляд тривимірного контенту більш зручним та привабливим. Саме 
тому можливість перегляду 3D без окулярів є дуже привабливою – 
позбутися всіх мінусів і при цьому зберегти позитивні сторони.  

Відсутність наукових розробок, відставання та невміння сприймати 
нові технології, в тому числі 3D, – все це призводить до слабкої 
зацікавленості в змінах та несприйманню світових трендів і відсутності їх 
впровадження. Потрібні наукові заклади в розробці методик використання 
3D в процесі фізичного виховання та проведення учбових експериментів. 

Сьогодні в освіті потрібно впровадити три тренди: 
- планшетизація; 
- мобільність; 
- 3D візуалізація. 
Саме третій тренд займає центральне місце в учбовому процесі. Він 

поєднує 3D стерео технології, інтерактивність та мобільність. 
Інтерактивність та дистанційність суттєво підвищують ефект сприйняття, 
зацікавленості учнів і зручність навчання. 

Результати використання 3D технологій: 
- розвивається просторове мислення; 
- прискорюється процес освоєння матеріалу (рухів); 
- з’являється зацікавленість до предмету; 
- матеріал стає доступним, а процес навчання цікавим; 
- вчитель може оптимізувати роботу. 
Це унікальний і, безсумнівно, затребуваний в майбутньому життєвий 

досвід. За такими технологіями майбутнє. 
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СПОРТ ЯК СИМВОЛ І ВТІЛЕННЯ НОВОГО УНІВЕСАЛІЗМУ 
ТА МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 
Цінності та моделі поведінки, які продукує спорт, являються 

стандартами, що формують сприйняття і розуміння світу не лише окремих 
осіб, а й широких спільнот. Спорт, створюючи загальну систему знаків і 
значень, спільних для всіх культур, постає могутньою творчою силою, 
здатною впливати на зміну свідомості людей та світу в цілому.  Серед 
низки важливих функцій, які виконує спорт, а саме: розважальної, 
гедоністичної, оздоровчої, естетичної, освітньої, мілітарно-військової, 
видовищно-театральної, слід виокремити функцію міжкультурної 
комунікації.  

Спорт в його символічних та аксіологічних смислах є частиною, а 
можливо і найважливішим елементом сучасної масової культури. Цю тезу 
підтверджує той факт, що ніякі інші видовища не привертають таку увагу і  
не збирають таку велику кількість глядачів як спортивні. Наприклад, на 
XXII зимових Олімпійських іграх у Сочі були присутні  глави 50 держав і 
урядів, 60 делегацій міжнародних організацій і міністрів спорту. В Сочи 
приїхало майже три тисячі спортсменів з 88 держав світу. У якості 
вболівальників гостями Сочі стали представники 126 країн. Трансляція 
Олімпійских ігор здійснювалася на 159 країн. Всього XXII зимові 
Олімпійскі ігри транслювали 464 канала. Коли відбулися перші 
Олімпійські ігри стародавнього світу достеменно не відомо. Традиція 
зводить початок Олімпійських ігор до 776 року до н.е. Спочатку в них 
приймали участь лише корінні греки – благородного походження і освічені 
молоді люди. Ідея Божественного миру (екхирія) зупиняла локальні війни. 
В середовищі аристократії гомерівської епохи фізична сила і вправність, 
що забезпечували успіх в атлетичних змаганнях, цінувалися на рівні з 
вищими чеснотами – чеснотами воїна і визнавалися основою принципа 
калокагатії – «ідеалу фізичної та моральної досконалості»[3, с.254]. Виступ 
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на Олімпійських іграх був мрією багатьох, оскільки тільки участь у 
змаганні обіцяла значний зиск – від слави до фінансової винагороди, як, 
наприклад, звільнення від сплати податків і по життєве утримання в 
Афінах. Так, згідно Платонівській «Апології Сократа», у відповідь на 
звинувачення суддів Сократ заявив про свою невинуватість та необхідність 
для нього місця  в Пританеї – будинку,  в якому за рахунок держави 
мешкали гідні громадяни Афін і деякі олімпійські чемпіони[2]. Значно 
пізніше, лише в Македонській імперії на Олімпійській арені стали 
з’являтися іноземці. 

Епоха сучасних Олімпійських ігор розпочалася у 1896 році, коли в 
Афінах відбулися перші сучасні Олімпійські ігри. За задумом Пьєра де 
Кубертена, сучасний олімпійський рух мав стати символом і втіленням 
нового універсалізму, нового єднання всіх людей. Нажаль, у минулому 
столітті поряд з прекрасною і піднесеною олімпійською ідеєю, мали місце 
явища, які не відповідали її гуманістичному пафосу. Ілюстрацією є 
ситуація, коли Гітлер не потис руку чотириразовому олімпійському 
чемпіону чорношкірому Джессі Оуену на Олімпійських іграх 1936 року, 
відмова від ігор у   1940 та  1944 роках у зв’язку з другою світовою війною, 
терористична атаку на ізраїльських спортсменів на Мюнхенській олімпіаді 
1972 року. Бойкотування деякими країнами ігор під час холодної війни 
призвело до обмеження репрезентативності ігор у 1980 і 1984 роках.  

Олімпійські ігри не можуть бути за межами впливу суспільно-
політичних проблем та геополітичного протистояння, олімпійські стадіони 
та арени – унікальні місця, не позбавлені зовнішніх впливів. Не дивлячись 
на це, в олімпійському русі закладені великі цінності, а їх реалізація 
дозволяє людям, націям, народам стати ближчими, транслювати ідею 
миру, будувати світову спільноту на основі взаємної довіри.  В сучасних 
Олімпійських іграх беруть участь спортсмени більше ніж з 200  країн 
світу, представляючи мало не всі етнічні групи планети. Їх об’єднує 
рівність на старті та однакові критерії оцінки їх боротьби. На 
олімпійському стадіоні всі спортсмени – просто люди, рівні  в своєму праві 
на честь і гідність. Цей унікальний досвід рівності людей з одночасною 
повагою до їх відмінностей має служити прикладом політикам. 

Невід’ємною рисою сучасного спорту є загальне перемішування 
національних збірних окремих країн, оскільки іноземці складають іноді 
більшість навіть у національних командах.  Повсякчасний, повсякденний 
контакт представників різних рас, культур, націй, віросповідань є 
найкращим уроком ліквідації ненависті і ворожнечі, уроком толерантності. 
Спорт руйнує стереотипи, ізоляціонізм, сприяє діалогічності світу, сприяє 
розширенню меж комунікації. Сучасний спорт і олімпійський рух містять 
миротворчий потенціал, оскільки спорт є вагомим стимулятором 
гуманістичних, демократичних і толерантних позицій сучасного світу. 
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Спорт не може стати панацеєю  від суперечностей сучасного світу, проте 
хочеться сподіватися, що сучасний спорт і олімпійський рух можуть стати 
символом єднання всіх людей та основою міжкультурної взаємодії. 
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СПОРТИВНИЙ ВІДБІР І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ 

ТРЕНУВАНЬ В ГРУПАХ З КАРАТЕ ДО 
 

Досягнення високих спортивних результатів багато в чому залежить 
від якості спортивного відбору. Це система організаційно-методичних 
заходів, що включає педагогічні, психологічні, медико-біологічні та 
соціологічні методи дослідження та передбачає виявлення задатків і 
здібностей дітей і підлітків як для спеціалізації у конкретному виді спорту, 
так і показу в майбутньому високих результатів. У зв’язку з цим, однією із 
актуальних проблем у нашій країні є здійснення відбору обдарованих дітей 
для занять певним видом спорту та розробка критеріїв, які дозволяють 
оцінити і дати прогноз потенційним можливостям юних спортсменів. 

В останні роки проблемі теорії та методики спортивного відбору та 
спортивної орієнтації присвячена значна кількість робіт вітчизняних і 
зарубіжних учених (Б.А. Ашмарін, В.К. Бальсевич, Ю.А. Виноградов, 
В.П. Губа, Ю.Д. Железняк, М.Я. Набатникова, В.Г. Нікітушкін, 
Р.М. Рагімов, Є.Ю.Розін, С.В. Хрущев, В.Б. Шварц та ін.). Особливий 
інтерес з цієї проблематики представляють праці С.В. Голомазова, 
С.В. Ісакова, В.А. Сальнікова, Л.А. Семенова, В.П. Філіна, які присвячені 
пошуку юних талантів у дитячому та юнацькому спорті. Однак, 
незважаючи на те, що у багатьох авторів (Бріль М.С., Булгакова Н.Ж., 
Волков В.М., Платонов В.Н., Пугач В.П, Сергієнко Л.П., Філін В.П.та інші) 
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обґрунтовано та висвітлено основні положення загальної системи 
спортивного відбору, відбору саме для занять єдиноборствами належної 
уваги не відводилося. 

Мета статті – теоретичний аналіз сучасних критеріїв і методів 
спортивного відбору у єдиноборствах. 

На думку В.П. Філіна, спортивний відбір є системою організаційно-
методичних заходів, на підставі яких виявляються задатки і здібності дітей 
і підлітків для спеціалізації в певному виді спорту [3]. Таким чином в полі 
зору дослідників і практиків повинні знаходитися задатки, тобто природні, 
анатомо-фізіологічні властивості, і здібності – індивідуальні особливості 
людини, від яких залежить успішність виконання певних видів діяльності.  

Існують різноманітні методи і прийоми спортивного відбору та 
орієнтації, оцінки перспективності спортсменів на різних етапах 
підготовки. Педагогічні методи дослідження дозволяють оцінювати рівень 
розвитку фізичних якостей, координаційних здібностей і спортивно-
технічної майстерності юних спортсменів. На основі застосування медико-
біологічних методів виявляються морфологічні та функціональні 
особливості, рівень фізичного розвитку, стан аналізаторних систем 
організму і здоров'я спортсмена. За допомогою психологічних методів 
визначаються особливості психіки спортсмена, його індивідуально-
особистісні властивості, які можуть впливати на прийняття рішення у ході 
спортивної боротьби, сприяти чи шкодити готовності до поєдинку тощо. 
Також оцінюється психологічна сумісність спортсменів при вирішенні 
завдань, поставлених перед спортивною командою. Соціологічні методи 
дослідження дозволяють одержувати дані про спортивні інтереси дітей, 
розкривати причинно-наслідкові зв'язки формування мотивацій до 
тривалих занять спортом і високих спортивних досягнень [3]. 

Теоретичний аналіз наукових досліджень дозволяють сформулювати 
основні положення теорії спортивного відбору. Спортивний відбір – це 
багатоступеневий багаторічний процес, який включає всі періоди 
спортивної підготовки. Він заснований на всебічному вивченні здібностей 
спортсменів, створенні сприятливих умов для формування і розвитку цих 
здібностей, що дозволяє успішно удосконалюватись в обраному виді 
спорту [5]. Відбір здібних дітей до високих спортивних досягнень у 
єдиноборствах тісно пов’язаний з багаторічним тренуванням – від новачка 
до спортсмена високого класу. Стосовно цього передбачені й відповідні 
етапи відбору. Для кожного з них характерні свої завдання, методичні 
критерії, точність оцінки та категоричність висновку. (Див. таблиця 1.).               
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Таблиця 1. 
Зв’язок спортивного відбору з етапами багаторічної 
підготовки 

Спортивний відбір 
Етап Задача 

Етап багаторічної 
підготовки 

Первинний 
 
Попередній 
 
Проміжний 
 
 
 
Основний 
 
 
 
Заключний 

Встановлення доцільності спортивного 
удосконалювання в даному виді спорту 
Виявлення здібностей до ефективного 
спортивного удосконалювання 
Виявлення здібностей до досягнення 
високих спортивних результатів, 
перенесенню високих тренувальних і 
змагальних навантажень 
Установлення здібностей до досягнення 
високих спортивних результатів 
 
 
Виявлення здібностей до збереження 
досягнутих результатів і їхньому 
підвищенню 

Початкова 
 
Попередня  базова 
 
Спеціалізована 
базова 
 
 
Максимальної 
реалізації 
індивідуальних 
можливостей 
Збереження 
досягнень 

 
Методика спортивного відбору на етапі початкової підготовки 

визначається головним завданням першого ступеню відбору – 
допомогти дитині правильно обрати вид спорту для занять і 
майбутнього вдосконалення. При цьому велике значення має оцінка 
загального стану здоров’я, тому, що однією з найважливіших умов 
досягнення успіху в сучасному спорті є відсутність порушень в 
нормальній діяльності організму. При початковому відборі в першу 
чергу потрібно орієнтуватися на стабільні, мало змінні, в ході розвитку 
фактори. Цим вимогам відповідають морфологічні ознаки. Саме з 
вимірювань розмірів тіла в сполучені з візуальною оцінкою зовнішнього 
вигляду дитини й необхідно починати визначення її перспективності в 
спортивній діяльності [2]. 

На кожному етапі спортивного добору не тільки виявляється 
доцільність подальшої підготовки спортсмена, але і дається докладна 
оцінка його задатків і здібностей, сильних і слабких сторін техніко-
тактичної майстерності, функціональної підготовленості, рівня розвитку 
рухових якостей, психічних особливостей та ін. Усі ці дані є основою 
для орієнтації підготовки спортсмена на черговому етапі багаторічного 
удосконалювання. Таким чином, етапи відбору органічно погоджуються 
зі спортивною орієнтацією [4]. Спортивний відбір і орієнтація – не 
однократні, короткочасні події на тому або іншому етапі спортивного 
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удосконалювання, а практично безперервний процес, що охоплює всю 
багаторічну підготовку спортсменів [3]. 

Аналіз літератури свідчить про постійне прагнення фахівців до 
удосконалювання організації і методів відбору у різних видах спорту і, 
зокрема, в карате до. Незважаючи на деякі розходження в поглядах по 
організації відбору, більшість фахівців вважають доцільною 
діагностику якомога більшої кількості дітей особливо на попередньому 
етапі підготовки [1, 3, 4]. У питанні про те, чим керуватися при 
проведенні відбору до занять єдиноборствами, думки багатьох фахівців 
зводяться до того, що діти повинні бути здоровими, фізично міцними, 
володіти придатною для цього виду спорту конституцією, цікавитися 
обраним видом спорту.  

При визначенні перспективності дітей до занять карате до варто 
звертати увагу насамперед на їхні фізичні здібності [4, 5], при цьому 
особливе значення необхідно додавати таким якостям як сила, 
гнучкість, координація рухів. Однак, слід враховувати і той факт, що 
карате-до – вид бойового мистецтва, який відрізняється від звичайної 
боротьби. Карате – це ціла філософія, в якій значна увага приділяється 
культурі, вихованню волі та мужності, фізичній та духовній силі, 
інтелектуальному розвитку особистості. 

Перспективність до занять цим видом єдиноборства багато в чому 
залежить від здатності до відтворення показаних тренером рухів, а 
також засвоєння технічних прийомів. Ефективність засвоєння нового 
матеріалу залежить від уважності, кмітливості, наполегливості, 
працьовитості, активності учнів.  

Особливого значення набувають і психофізіологічні показники, 
якість сенсомоторних реакцій, здатність до оперативного вирішення 
рухових задач, тактичного мислення, керування емоційним станом в 
екстремальних умовах тощо. Однак незважаючи на значні зусилля 
окремих тренерів, фахівців з єдиноборств, науковців в області 
фізичного виховання, багато важливих питань прогнозування 
здібностей і методики добору до занять цим видом спорту залишаються 
малодослідженими і досить дискусійними. Численна армія тренерів 
дитячих команд продовжує проводити добір, покладаючись лише на 
свій досвід. При такому відборі пошук талановитих борців приводить до 
парадоксальних помилок в оцінці перспективності до занять цим видом 
спорту. Перспективами нашого подальшого дослідження є пошук 
шляхів і засобів вдосконалення спортивного відбору і орієнтації на 
початковому етапі спортивної підготовки юних каратистів. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ 

НАВЧАННЯ В УРОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
 
Одним із шляхів модернізації освітньої системи України постає 

упровадження в навчальний процес освітніх закладів інноваційних 
педагогічних технологій і методів. Інновації (італ. іnnovatione – новизна, 
нововведення) – нові форми організації діяльності і управління, нові види 
технологій, які охоплюють різні сфери життєдіяльності людства [5]. 

Педагогічну інновацію розглядають як особливу форму педагогічної 
діяльності і мислення, які спрямовані на організацію нововведень в 
освітньому просторі, або як процес створення, упровадження і поширення 
нового в освіті [5]. Інноваційний процес в освіті – це сукупність 
послідовних, цілеспрямованих дій, спрямованих на її оновлення, 
модифікацію мети, змісту, організації, форм і методів навчання та 
виховання, адаптації навчального процесу до нових суспільно-історичних 
умов [2].  

В освітніх документах акцент робиться на розвитку інноваційних 
освітніх технологій у навчальному процесі з метою забезпечення переходу 
освіти на нову, особистісно орієнтовану парадигму. Визначальною рисою 
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особистісно орієнтованого навчання є взаєморозуміння, взаємодія, творча 
співпраця вчителя та учнів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченням теоретичних 
і дидактичних питань цього напряму займаються такі дослідники як 
М.М. Кларін, О.К. Пометун, Л.М. Пироженко, Г.К.Селевко, 
А.В.Хуторський та інші. Теоретико-методологічною основою нашого 
дослідження стали праці Ареф’єва В.Г., Васькова Ю.В., Дьяченко В.К., 
Зотова Ю.Б., Коломієць Н.А., Крамаренка С.Г., Кульневича С.В., Лозової 
В.І., Нісімчука А.С., Оконя В. А., Падалки О.С., Пєхоти О.М., Пометуна 
О.К., Пироженко Л. М., Селевко Г. К., Троцко Г.В., Хуторського А. В., 
Шпака О.Т. та ін. 

Актуальним для сучасного уроку фізичної культури є вирішення 
наступних завдань: озброювати учнів свідомими, глибокими, міцними 
знаннями; формувати в учнів міцні навички та вміння, що сприяють 
підготовці їх до життя; підвищувати виховний ефект навчання на уроці, 
формувати в учнів у процесі навчання риси особистості; здійснювати 
всебічний розвиток учнів, розвивати їхні загальні та індивідуальні 
особливості; формувати в учнів самостійність, творчу активність, 
ініціативу як стійкі особливості особистості, вміння творчо вирішувати 
завдання, які трапляються в житті; формувати вміння самостійно вчитися, 
отримувати та поглиблювати чи поповнювати знання, оволодівати 
навичками та вміннями і творчо застосовувати їх на практиці; формувати в 
учнів позитивні мотиви навчальної діяльності, пізнавальний інтерес, 
бажання вчитися, потребу в розширенні й отриманні знань, позитивне 
ставлення до навчання. 

Основні напрями оптимального вирішення таких завдань 
безпосередньо пов’язані з упровадженням у навчальний процес 
інтерактивних методів. Проблема застосування інтерактиву в навчальному 
процесі була в центрі уваги таких дослідників як Васьков Ю.В., 
Пєхота О.М., Лозова В.І., Нісімчук А.С., Селевко Г.К. та інші, які 
обґрунтовують доцільність застосування інтерактиву для посилення 
ефективності процесу навчання. 

На наш погляд, існує потреба в обґрунтуванні та розробці технології 
впровадження інтерактивних методів навчання в урок фізичної культури, 
що дозволить стимулювати пізнавальну діяльність, ініціативність, 
самостійність учнів. 

Мета та завдання статті полягають у визначенні впливу розробленої 
нами технології впровадження інтерактивних методів навчання в урок 
фізичної культури на процес формування рухових дій учнів 7 класу. 
(варіативний модуль „баскетбол” 7 клас). 
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Виклад основного матеріалу статті. Аналіз наукової літератури 
засвідчує, що вивчення методів організації та реалізації навчальної 
діяльності має тривалу історію розвитку, на різних етапах якої надавалася 
перевага тим чи іншим їх різновидам. У загальному розумінні розрізняють 
пасивні, активні та інтерактивні методи. 

Перші з них ґрунтуються на домінуючій ролі вчителя як суб’єкта 
навчання і підпорядкованості, об’єктивності позиції учня, переважанні 
репродуктивного виду діяльності.  

Активні методи дещо нейтралізують цей недолік, але також не 
можуть повною мірою забезпечити повноправність учня в процесі 
навчання, а, отже, й обмежують можливості досягнення високого рівня 
інтелектуального розвитку дитини, формування самостійного, критичного 
мислення, вмінь не лише знаходити і пропонувати рішення, а й 
відстоювати, аргументувати свою думку як передумову подальшого її 
просування шляхом пізнання, створення умов для самовдосконалення та 
саморозвитку.  

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний 
процес відбувається за умови активної взаємодії всіх суб’єктів навчального 
процесу, як вчителя, так і учнів у процесі співнавчання та взаємонавчання. 
Основними формами роботи на інтерактивному уроці є групові, у ході 
яких учні спілкуються та взаємодіють з вчителем та між собою. 

Узагальнено дані про особливості застосування інтерактивних 
методів навчання під час проведення уроку фізичної культури та здійснено 
їх класифікацію. З організаційних форм застосовується індивідуальний, 
груповий, колективний спосіб навчання. За переважаючим методом 
інтерактивні технології навчання характеризуються як розвиваючі, 
саморозвиваючі, діалогічні, комунікативні, ігрові, творчі. До фронтальних 
інтерактивних методів відносяться: “мікрофон”, метод проектів, імітаційні 
ігри, “мозковий штурм”. До кооперативних: рольові ігри, імітаційні ігри. 
“2-4-всі разом, робота в парах, “карусель”. 

Концепція впровадження інтерактивних технологій на уроках 
фізичної культури 

Метою впровадження інтерактивних технологій в урок фізичної 
культури є активізація індивідуальних розумових процесів учнів для 
вирішення оздоровчих, освітніх та виховних задач.  
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Рис. 1. Технологія впровадження інтерактивних методів навчання в 
урок фізичної культури 
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Завдання: 
1. Розвивати, виховувати, формувати особистість дитини за 

допомогою знань, умінь, навичок, які повинні стати не самоціллю, а 
засобами для розвитку особистості, її потреб, інтересів. 

2. Індивідуалізувати педагогічну взаємодію. 
3. Створити умови для виходу учня на позицію суб’єкту навчання. 
4. Створити умови для досягнення двухстороннього взаємозв’язку 

при обміні інформацією між учнями. 
5. Сприяти розвитку рефлексії, як учнів, так і вчителя. 

Принципами реалізації даної технології є: 
1. Принцип гуманізму та індивідуалізації. 
2. Принцип активності діяльності у навчанні. 
3. Принцип розвиваючого навчання. 
4. Принцип мотиваційного забезпечення навчання. 
5. Принцип саморозвитку. 
6. Принцип співробітництва і партнерства. 
7. Принцип самоконтролю та самооцінки. 
Для реалізації програми впровадження інтерактивних технологій в 

урок фізичної культури необхідним є створення функціональної системи 
управлінських впливів на процес навчання, яка проявляється в побудові 
раціонального алгоритму дій педагога та учнів з метою досягнення 
певного результату (рис 2.).  

 
Рис. 2. Функціональна система управлінських впливів на процес 

навчання 
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Щоб дійсно отримати запланований результат при реалізації певної 
технології, педагог повинен оцінити умови проведення занять, можливості 
учнів і вибрати відповідні засоби, методи, форми організації, методичні 
прийоми навчання, способи стимулювання діяльності учнів в залежності 
від їх індивідуальних особливостей.  

Для вирішення поставлених завдань нами запропоновано 
використання наступних інтерактивних технологій: інтерактивні методи 
навчання (акваріум, рольова гра, коло ідей, інтерактивний метод 
оцінювання (інтерактивне домашнє завдання); інтерактивні рефлексивні 
методи (рефлексивна мішень, рефлексивний круг, «Ланцюжок побажань» , 
«Заверши фразу»). 

За результатами проведеного опитування серед учнів 
експериментальної групи, встановлено позитивне відношення їх до 
впровадження інтерактивних методів навчання в урок фізичної культури, 
які стимулюють їх активність діяльності та сприяють ефективно опанувати 
програмовий матеріал.  

Визначено, що рівень мотивації до успіху в експериментальній групі 
покращується, збільшилась кількість учнів з високим рівнем прояву 
мотивації до успіху (в контрольній групі на 2,2%, в експериментальній на 
4,9), зменшилась кількість учнів з низьким рівнем (в контрольній на 1,7 %, 
в експериментальній на 7,9%), при цьому слід відмітити, що різниця в рівні 
прояву мотивації до успіху між групами суттєва (р<0,05). 

Ефективність навчання техніці кидка однією рукою в стрибку з 
баскетболу визначалась за двома критеріями: оцінка техніки (за 10-ти 
бальною шкалою) і кількість влучних кидків (з 10-ти можливих). 
Результати досліджень наведено в табл.1. 

Таблиця 1. 
Показники рівня техніки і результативності у контрольній 

(n=20) і експериментальній (n=20) групах за період експерименту 
Показники Оцінка техніки (бали) Відсоток влучення (кількість) 

Група КГ ЕГ КГ ЕГ 

До експерименту 2,8 2,9 3 2,6 
р р>0,05 р>0,05 
Після експерименту 3,9 4,7 4,5 5,4 
 р>0,05 р>0,05 
р > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0.05 

 
Як видно з таблиці 1., середня кількість влучень з десяти кидків в 

учнів контрольної й експериментальної групи статистично не 
відрізняються, в експериментальній групі середня кількість кидків 
становить 2,6, а в контрольної 3 (р>0,05). Результати вихідного тестування 
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показали, що показники не залежать від навченості і носять випадковий 
характер.  

За час експерименту в обох групах покращилися показники, що 
характеризують ефективність володіння кидком. Однак це поліпшення в 
різних групах учасників експерименту носило різний характер. Середня 
кількість влучень з десяти кидків в учнів контрольної й експериментальної 
групи статистично відрізняються, в експериментальній групі середня 
кількість кидків становить 5,4, а в контрольної 4,5 (р>0,05). В 
експериментальній групі, де використовувались інтерактивні методи при 
навчанні техніці кидка однією рукою в стрибку з баскетболу влучність 
кидка покращилась на 28 % (р>0,05), а вконтрольній групі, де навчання 
відбувалось за стандартною схемою на 15% (р>0,05). 

Результати оцінки техніки кидка однією рукою в стрибку з 
баскетболу мають тенденцію до покращення, однак в обох групах 
відбулися незначні і несуттєві зміни (р>0,05), що мабуть обумовлено 
незначним часом навчання і потребує подальшого удосконалення даної 
вправи. Крім того в наших дослідженнях оцінка техніки вправи 
виконувалась суб’єктивно, самим вчителем, є необхідність застосування 
більш обґрунтованих і об’єктивних біомеханічних методик дослідження. 

Висновки. Результати нашого дослідження підтверджують 
об’єктивну необхідність в упровадженні інтерактивних методів навчання в 
урок фізичної культури, що дозволяє стимулювати пізнавальну діяльність, 
ініціативність, самостійність учнів та позитивно впливає на навчання їх 
фізичним вправам.  
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ВПЛИВ СПОРТИВНО-ФІЗКУЛЬТУРНОЇ РОБОТИ ЯК ЗАСІБ 

ПРОФІЛАКТИКИ І КОРЕКЦІЇ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ 
ПІДЛІТКІВ 

 
Зростання агресивних тенденцій в підлітковому середовищі 

відображає одну із найгостріших соціальних проблем нашого суспільства. 
Факти, статистика й дослідження в галузі кримінології наочно свідчать, що 
підліткова злочинність в Україні активно прогресує. За даними МВС 
України встановлено, що відбувається «омолодження» злочинності 
неповнолітніх: значно зросла кримінальна активність 14 -15-річних 
підлітків. За даними статистики, 16 – 17-річні скоюють до 62% усіх 
злочинів. Із часів останніх років СРСР злочинність помолодшала в 
середньому на два-три роки.  

Як відомо, підлітковий та юнацький вік розглядається як один з 
найбільш небезпечних для формування девіантної та асоціальної поведінки 
у розвитку особистості. Підлітки продовжують складати найбільш 
кримінально активну частину населення країни. Так, за статистичними 
даними кількість злочинів, що здійснюються протягом року, на кожні 100 



Проблеми і перспективи розвитку фізичної культури, спорту та формування 
здорового способу життя різних груп населення  

 68 

тис. підлітків дорівнює 20530, у той час як на 100 тис. всього населення у 
середньому доводиться 11629 злочинів (Інформ. бюлетень, 2015 рік) [5]. 
Між тим, схильність до асоціальних вчинків та девіантної поведінки, 
вважаються ознаками неуспішної соціалізації підлітків. Однак, агресивну 
поведінку не можна однозначно оцінювати негативно. Виникаючи в 
критичній ситуації, вона виконує захисну функцію, інколи функцію 
розрішення конфлікту, мобілізації особистості тощо. Тому вважаємо, що 
агресивність необхідно спрямовувати в соціально визнані форми розрядки 
і використовувати з користю як для самої особистості, так і суспільства в 
цілому. На нашу думку, цьому сприяє спортивно-фізкультурна діяльність.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати аналізу 
літературних джерел та практичного досвіду роботи навчальних закладів 
засвідчили, що проблема агресивності підлітків та детермінації 
асоціальних проявів поведінки ще не дістала достатнього науково-
методичного вирішення. Проте певна теоретико-методологічна база для 
розв’язання відповідних завдань вже створена. Зокрема, вивчаються 
науково-психологічні основи формування особистості (М.І. Дідора, З.С. 
Карпенко, А.Б. Коваленко, І.Д.Пасічник, І.М. Романишин, М.В.Савчин, 
М.К. Тушкіна, М.М. Фіцула,  Ю.М. Швалб), вікові психологічні 
особливості неповнолітніх (М.М. Бабаєв, М.І. Буянов, Т.С. Гурлєва, 
В.І.Ілійчук, О.М. Коропецька, В.А. Худик), вплив сімейних конфліктів на 
формування відхилень у поведінці підлітків (Л.С. Алексєєва, Н.М. Апетик, 
І.А. Белінська, А.К. Дмитренко, П.Є. Мармазинська, Г.М. Міньковський, 
В.М. Радчук, А.Д.Шестаков), соціально-психологічні аспекти морального 
становлення неповнолітніх (Н.В.Абдюкова, В.В.Баранов, С.О. Бєлічева, 
О.Б. Бовть, П.В. Вівчар, А.М. Яковлєв) психологічні аспекти профілактики 
асоціальної поведінки підлітків (Л.В. Дзюбко, І.В. Козубовська, Л.Н. 
Прокопенко, Г.М. Федоришин, С.Г. Шебанова та ін). 

Проведений теоретичний аналіз показує, що без виявлення 
особливостей прояву та причин агресивної поведінки не можна 
кваліфіковано вести профілактичну роботу для запобігання злочинних та 
протиправних дій неповнолітніх.  

Мета статті – порівняльний аналіз особливостей соціальної 
поведінки, проявів форм агресії та самоконтролю підлітків, які активно 
займаються фізкультурою та спортом і підлітків, які не відвідують 
спортивні секції і гуртки.  

Виклад основного матеріалу дослідження. На основі аналізу 
наукової літератури було визначено наявність принципово різних 
теоретичних підходів до вивчення поняття «агресії» та «агресивності», її 
природи та факторів, що її зумовлюють. Все це дещо заважає розумінню 
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реальних психологічних причин агресивності підлітків та розробці засобів 
її попередження. 

Найбільш продуктивним є підхід, що опирається на зумовленість 
агресивних проявів особистості й поведінки дітей не стільки органічними, 
скільки соціально-психологічними причинами. Ці обставини чітко 
розкриваються в дітей-підлітків, коли проявляються особливості ставлення 
до людей, в тому числі у стосунках серед дітей-однолітків.  

Прагнення підлітків до самостійності, до визначення їх нової 
соціальної ролі, зустрічаючи протидію дорослих, призводить до прояву 
“зони відчуження”, психологічного бар’єру, долаючи який багато дітей 
застосовують агресивні форми поведінки. 

Вивчення особливостей впливу фізичних вправ і занять 
фізкультурою та спортом показав можливості виходу надмірної енергії 
підлітків через соціально визнані і корисні для організму способи 
розрядки, а саме спортивну та фізкультурну діяльність, що сприяє 
запобіганню агресивних тенденцій у поведінці школярів-підлітків  

Було розроблено комплекс методів і діагностичних методик, який 
включав анкетування, бесіди, педагогічне спостереження, вивчення 
біографій дітей, тестування, методи математико-статистичної обробки 
результатів (дескриптивний та кореляційний аналіз). Для отримання 
емпіричних даних проводилися такі конкретні методики: 1) методика для 
виявлення рівня агресивності і ворожості А. Басса та А.Дарки; 2) методика 
для виявлення рівня виразності самоконтролю в емоційній сфері, 
діяльності та поведінці Г.С.Никифорова, В.К. Васильєва, С.В.Фірсова; 3) 
методика, спрямована на виявлення характеру та особливостей соціальної 
поведінки підлітків через оцінювання зовнішніх її параметрів за 
допомогою анкетного опитування класних керівників та вчителів 
фізкультури (стандартизована «Анкета по виявленню відхилень у 
поведінці в сфері спілкування, не пов’язаної з тренувальним процесом»  

Порівняльний аналіз особливостей соціальної поведінки молодших і 
старших підлітків показав:  

- найбільша кількість молодших підлітків з високим і вище 
середнього рівнем виразності «низької культури спілкування» і 
«небажання підвищувати свій культурний рівень» виявилась у дітей, які не 
відвідують спортивні секції та взагалі не займаються фізичною культурою 
і спортом (13,6% і 37% відповідно). Кількість підлітків-спортсменів, які 
активно займаються фізичними вправами, з високим і вище середнім 
рівнем виразності вказаних форм соціальної поведінки сягала лише 5,9% і 
18,2% осіб відповідно.  
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- Найбільша кількість осіб з високим і вище середнього рівнем 
виразності «безвідповідальності, нещирості у спілкуванні» та 
«невпевненості у собі і надмірної конформності» спостерігалась серед 
підлітків, які не відвідують спортивні секції та взагалі не займаються 
фізичною культурою і спортом – 27,6 % і 25,9% відповідно. При цьому 
кількість підлітків з високим і вище середнім рівнем виразності зазначених 
параметрів поведінки, у підлітків-спортсменів склало лише 5,7% і 9,6% 
відповідно.  

- Найбільша кількість осіб з високим і вище середнім рівнем прояву 
фізичної агресії була виявлена у підлітків, які взагалі не займаються 
спортом, тоді як кількість осіб з високим та вище середнім рівнем прояву 
фізичної агресії в групах підлітків-спортсменів була незначною – лише 
4,5%. 

- У старших підлітків, які не відвідують спортивні секції та взагалі не 
займаються фізичною культурою і спортом було виявлено 44% осіб з 
високим рівнем прояву шкідливих звичок або захопленості азартними 
іграми, у той час, як у підлітків-спортсменів цього ж віку всього 3,6%. 
Кількість підлітків, у яких взагалі таких форм поведінки не спостерігалось, 
склала: 71,4% – у підлітків-спортсменів і всього 16 % – у підлітків, які 
взагалі не відвідують спортивні секції та взагалі не займаються фізичною 
культурою і спортом.  

- Показники за шкалою «Конфліктність у спілкуванні» у підлітків, 
які взагалі не відвідують спортивні секції та не займаються фізичною 
культурою і спортом вище, ніж у підлітків-спортсменів. Так, 
спостерігалась найбільша кількість осіб з високим рівнем прояву 
конфліктності у підлітків, які взагалі не відвідують спортивні секції та не 
займаються фізичною культурою і спортом ( 20% опитаних), у той час як у 
підлітків-спортсменів –  лише 12,5%. 

- Найвищі показники самоконтролю за більшістю шкал виявлені у 
підлітків, які активно займаються фізкультурою та спортом, порівняно з 
підлітками, які взагалі не відвідують спортивні секції та не займаються 
фізичною культурою і спортом.  

Розгляд фізичної, непрямої та вербальної та інших форм 
агресивності підлітків 11-15 років показав: 

- показники фізичної, непрямої, вербальної агресії та негативізму 
значно вищі у підлітків, які не відвідують спортивні секції та не 
займаються фізичною культурою і спортом (Див. табл 1.) Причому, 
почуття провини у них також вище, ніж у підлітків, які відвідують 
спортивні секції та активно займаються фізичною культурою і спортом. Це 
говорить про те, що ці підлітки знають і усвідомлюють наслідки своїх 
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агресивних дій, але все одно проявляють різні їх форми. Почасти, 
пояснюючи свою поведінку, вони вказують серед причин, незайнятість, 
скуку тощо. 

                                                                       Таблиця 1. 
Показники особливостей агресивних та ворожнечих реакцій 

підлітків (M±σ) 

Види реакцій 

Підлітки, які не 
відвідують 
спортивні секції 
та не займаються 
фізичною 
культурою і 
спортом 

Підлітки, які 
відвідують 
спортивні секції 
та активно 
займаються 
фізичною 
культурою і 
спортом  

t p 

Фізична агресія,  7,55±1,5 5,85±1,6 3,2 ≤0,01 
Непряма агресія,  6,45±1,43 6,0±1,33 1,02 - 
Роздратованість 8,55±1,6 6,3±2,6 3,4 ≤0,01 
Негативізм 4,0±0,9 3,5±1,2 1,4 - 
Образа 5,35±1,6 5,7±1,3 0,7 - 
Підозрілість 5,35±1,2 5,95±1,7 1,28 - 
Вербальна агресія 7,65±2,3 8,0±1,8 0,5 - 
Почуття провини. 6,4±1,6 5,4±1,69 1,9 - 

 
Таким чином, ми встановили, що однією із причин агресивної 

поведінки є надлишок вільного часу, відсутність позитивних формуючих 
особистість захоплень, незайнятість підлітків соціально схвалюваною 
діяльністю. 

Висновки. Спортивна діяльність та заняття фізкультурою сприяють 
більш успішній соціалізації підлітків, розвитку їх індивідуально-
психологічних властивостей, адекватних поведінкових проявів. Підлітки, 
які займаються фізкультурою та спортом мають кращі показники 
самоконтролю та форм агресії, ніж підлітки, які не виконують фізичних 
вправ та не залучені до організованої позашкільної спортивної діяльності.  

Таким чином, включення підлітків в соціально значиму, суспільно 
визнану діяльність, якою є спортивно-фізкультурна діяльність, спонукає їх 
переглянути свою поведінку, ставлення до себе та оточуючих, сприяє 
кращій соціалізіції, що є важливою передумовою профілактики та 
запобігання підліткової злочинності. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УКЭМИ В УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ В КАРАТЭ-ДО 
 

Каратэ-до является одним из видов боевых искусств, который в 
последнее время приобретает все большую популярность. Он интересен не 
только своей зрелищностью, но и тем, что позволяет приобрести 
занимающемуся опыт самопознания, самосовершенствования и 
удовлетворения потребности гармонического развития личности [5]. 

Для достижения мастерства в каратэ-до, важную роль играет 
страховка – правильное падение и возможность продолжить поединок [2]. 
В боевых искусствах, в частности в Шотокан каратэ-до, существует такое 
понятие как Укэми — самостраховка при падении (с японского – 
«восприятие телом»), страховка в момент касания тела поверхности [3]. 
Овладеть Укэми для спортсмена в каратэ-до является чрезвычайно 
важным.  

Суть техники Укэми состоит во взаимодействии nage – 
«производящий бросок», а uke – «принимающий силовое воздействие». 
Укэми – это искусство работы uke. Эффективность занятий nage зависит от 
того, насколько хорошо uke владеет этим искусством [4].  

Укэми включает создание условий для выполнения определенного 
приема, правильное реагирование на действия nage и выполнение 
страховки, предусматриваемой приемом. Uke отвечает за создание 
условий, дающих nage возможность развития. Uke не противодействует 
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движениям партнера, но доводит свое восприятие до такой степени, когда 
реакции становятся интуитивными и инстинктивными, не зависящими от 
физического воздействия. Изучение Укэми предполагает исследование 
путей защиты своего тела от травм, которое должно быть гибким и 
расслабленным.  

Спортсмен, занимающийся каратэ-до, выполняет страховку из 
любого положения в самый неожиданный момент. Такое умение – путь к 
освоению техники высокого уровня. 

Цель исследования – поиск путей совершенствования технической 
подготовки спортсменов-каратистов в учебно-тренировочном процессе. 
Экспериментальной базой является спортивный клуб «TETSU RYU» 
Шотокан каратэ-до Краматорской федерации каратэ в Украине.  

В результате анализа научно-методической литературы, обобщения 
опыта работы ведущих тренеров клуба нами была разработана 
специальная методика по совершенствованию техники Укэми. Она 
предполагает совмещение технического приема Укэми с элементами 
психологического тренинга (динамической медитацией). 

Техническая составляющая техники Укэми 
Падение назад из положения стоя 
1. Присесть вертикально вниз, становясь на носки ног. Вытянуть 

руки перед собой и прижать подбородок к груди. 
2. В положении «присев», наклониться вперед, подведя голову 

(лоб) как можно ближе к коленям, стараясь «превратиться в шарик». 
3. Касаемся пятками татами. Вес тела при этом переносится 

назад, выводя проекцию центра тяжести за площадь опоры. Совершаем 
падание назад, ударяя одновременно двумя вытянутыми руками по татами 
ладонями вниз по углом примерно 90 градусов, относительно тела. 

Важно: Руки при ударе должны быть прямыми. Расстояние от лба до 
колен должно быть неизменным до конца падения. Очень полезно в этой 
«группировке» несколько раз покачаться вперед-назад. Подбородок 
прижат к груди до конца выполнения упражнения. 

Падение на левый и правый бок из положения стоя 
1. Присесть вертикально вниз, становясь на носки ног, выпрямляя 

руки перед собой и прижимая подбородок к груди. 
2. Падаем на левый (правый) бок, ударяя прямой левой (правой) 

рукой по татами, другая рука лежит на противоположном колене. 
Важно: Рука при ударе должна быть прямая. Подбородок прижат к 

груди, голова не касается татами. При падении перекатиться так, чтобы 
ноги и тазобедренный сустав приподнялись над татами, как можно выше. 

Падение кувырком назад с колена 
1. Прижать подбородок к груди. 
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2. Сделать шаг назад правой (левой) ногой, поставив ее на 
колено. 

3. Наклониться вперед, подведя голову как можно ближе к 
левому (правому) колену и прижав к правому (левому) плечу. 

4. Передвинуть ступню правой (левой) ноги влево (вправо), 
используя колено, как ось вращения. 

5. Сесть на освободившееся место, как можно ближе к ноге. 
6. Сделать кувырок назад, встав на левое (правое) колено. 

Стойка. 
Важно: Убрать ступню для освобождения места для падения. Не 

касаться головой татами при кувырке. Кувырок проводится по диагонали 
спины. 

Падение кувырком вперед из полуприседа 
1. Занять положение полуприседа. 
2. Кисть левой (правой) руки поставить около левой (правой) 

ноги. 
3. Прижать голову к левому (правому) плечу. 
4. Кисть правой (левой) руки положить на татами так, чтобы 

пальцы кисти были направлены на Вас, большой палец вверх. 
5. Сделать кувырок вперед, после кувырка вперед делать кувырок 

назад. 
Важно: Кувырок должен проводиться по наружной стороне руки, 

затем по диагонали спины (от плеча к противоположной ноге). Не касаться 
головой татами при кувырке. 

В методике в первую очередь изучается страховка, а затем 
правильная атака. Таким образом, Укэми решает проблему преодоления 
страха перед неудачами и воспитывает качество, которое даст 
возможность быстрее восстановится после поражений. Преодолев страх 
перед падением, и научившись Укэми, спортсмен начинает искать, как 
использовать это положение для достижения цели, а не для отступления. 
Формируется конструктивный подход к решению жизненных ситуаций в 
настоящем и будущем. 

Психологическая составляющая Укэми, предлагаемая нами, 
включает элементы тренинга (динамической медитации). Наработка 
вышеизложенной техники, преодоление блоков ведет к началу медитации 
– остановка мыслей (остановка внутреннего диалога), голова пуста, тело 
легко и естественно следует законам притяжения. Концентрация на самом 
важном качестве в страховке – текучести (образ воды, цельной неделимой 
капли, которая перетекает из одного состояния в другое). Тело свободно. 
Ни один прием не похож на предыдущий, он совершается спонтанно, легко 
и интуитивно. Отсутствие мыслей дает начало интуиции. Ритм глубоко 
сохраняется, спортсмен выходит из додзё (зала), но ничего не закончилось. 
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Это состояние называется Кокю. Оно выработалось после всей 
проделанной работы. 

Результаты нашего практического опыта ведения тренировочного 
процесса спортсменов-каратистов показали, что овладение Укэми 
происходит более эффективно, если комплексно использовать выполнение 
технической базы с элементами психологического тренинга. Выполняя 
Укэми, тренирующийся проделывает огромную работу, проходя через 
личные схватки, духовный и эмоциональный опыт. Следовательно, 
помимо боевых приемов, используемых в реальной схватке, Укэми 
представляет собой и форму тренинга тела, что может быть использовано в 
качестве метода психического развития и реабилитации. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ МУЗИЧНОГО СУПРОВОДУ 

В ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ РУХОВИХ ДІЙ 
СПОРТСМЕНІВ-КАРАТИСТІВ 

 
Останніми роками у спорті виникла та набирає силу ідея музичної 

стимуляції спортивної працездатності під час навчально-тренувальних 
занять у таких видах спорту, які раніше здавалися взагалі несумісними з 
музикою, – це різні види боротьби, бокс, веслування, легка атлетика, важка 
атлетика, волейбол, баскетбол і т. д. [8]. Аргументується дана ідея перш за 
все тим, що за допомогою спеціального (функціонального) використання 
музики на тренуваннях у цих видах спорту можна істотно підвищити 
настрій і витривалість тих, що займаються, а також підняти рівень прояву 
їх м’язової сили, швидкості і спритності, внаслідок чого помітно 
підвищується загальна результативність.  
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У дослідженнях вітчизняних і зарубіжних фахівців (Г.Арзютов [1], 
Г.Бабушкін, І.Воронов [5], О.Гамаль, В.Платонов, М.Прохорова, 
В.Смоленцева та ін.) переконливо доведено, що на етапі максимальної 
реалізації можливостей перемога залежить не лише від функціональної 
готовності спортсмена, але й від його здатності управляти власними діями 
та поведінкою за складних умов діяльності, від вчасного вибору та 
реалізації техніко-тактичних прийомів, найбільш доцільних у конкретній 
ситуації. У свою чергу це дозволяє говорити про передумови досягнення 
успіху спортсменом, які в першу чергу залежать від рівня його 
майстерності і кваліфікації.  

Карате є одним з найбільш популярних видів східних єдиноборств. 
Велика популярність цього виду спорту пояснюється, насамперед, його 
видовищністю, високим емоційним напруженням спортивної боротьби і 
різнобічним впливом на рухові, психічні та вольові якості спортсмена. 

Збільшення рівня конкурентної боротьби на турнірах викликає 
необхідність пошуку шляхів підвищення ефективності навчання руховим 
діям в карате, вдосконалення засобів і методів тренування, розробці нових 
технологій для роботи зі спортсменами [2]. 

Сучасна змагальна діяльність в карате вимагає від спортсменів 
високого рівня володіння спеціальними довільними рухами, що 
виконуються з високою точністю в умовах обмеженого часу. В процесі 
навчання багаторазове повторення тієї чи іншої рухової дії дозволяє, при 
суб’єктивній інформаційній корекції тренера, сформувати рухову навичку. 

Важливого значення в підготовці спортсмена-каратиста набуває 
виховання і розвиток координаційних здібностей, адже координаційні 
здібності – це можливості індивіда, що визначають його готовність до 
оптимального керування й регулювання рухової дії. 

Численні результати експериментів свідчать про значимість 
ефективності навчання і від функціонального стану спортсменів. 
Досліджено, що навчання юних спортсменів можна оптимізувати, якщо 
вміло керувати їхнім станом [8]. 

На наш погляд, впровадження музичного супроводу в тренувальний 
процес каратистів дозволить оптимізувати опанування та прогресування 
технічної майстерності спортсменів. Ритм є складовою частиною техніки 
фізичних вправ. Впровадження музичного супроводу при навчанні 
руховим діям дозволить сформувати звукову модель руху, який 
вивчається. Крім того в естетиці ритм розглядається з позицій позитивного 
впливу на виразність рухів, тому це може спонукати до формування більш 
економічної, ефективної техніки виконання вправи. 

Музична мелодія впливає на слухомоторну координацію рухових 
дій, що полегшує їх виконання. Музика здатна стимулювати і регулювати 
ритміку рухів, що важливо при формуванні технічної майстерності в 
карате. 
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Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та емпіричному 
вивченні можливостей застосування музичного супроводу та визначення 
його впливу на ефективність навчання руховим діям та точність рухів у 
спортсменів-каратистів.  

Встановлено, що існує взаємодія між аудитивним сприйняттям і 
руховими реакціями, яка проявляється в системі безумовних рефлексів і 
може бути використана на більш високому пізнавальному рівні для 
свідомого оформлення руху. 

Для рішення поставлених задач і одержання об’єктивних даних у 
роботі були використані наступні методи досліджень: педагогічне 
спостереження, експеримент, інструментальні методи: кінематометрія, 
хронометрія, динамометрія, методи математичної статистики. 

Для визначення ролі розвитку координаційних здібностей та 
домінуючих методів тренування технічної майстерності юних спортсменів-
каратистів було проведено опитування фахівців в галузі єдиноборств, 
зокрема карате за розробленою нами авторською анкетою.  

Результати експериментального дослідження показали наступне: 
- всі опитані фахівці в галузі єдиноборств вказали на те, що 

виховання координаційних здібностей є професійно важливою якістю 
борця і запорукою майстерності спортсмена-каратиста; 

- 76,48% респондентів вказали на необхідність введення в навчально-
тренувальний процес спеціальної підготовки з виховання координаційних 
здібностей;  

- аналіз застосування тренерами засобів виховання і розвитку 
координаційних здібностей у борців-каратистів показав, що тільки 
незначна їх кількість звертає увагу на такі важливі засоби як ідеомоторне 
тренування 29,41%, стройові вправи – 17,64%, ритмічні вправи – 
11,76%. Разом з тим лише 5,88% респондентів вказали на те, що 
застосовують музичний супровід у навчально-тренувальному процесі 
борців. Таким чином ми констатували, що процесі тренувальних занять 
музичний супровід використовується вкрай рідко. 

Нами було запроваджено педагогічну технологію з використанням 
музичного супроводу в тренуванні каратистів. Результати апробації 
введення цієї технології показали, що застосування музичного супроводу 
при навчанні руховим діям в карате дозволяє скоротити термін навчання 
руховим діям, підвищити ефективність формування рухових навичок.  

Характеристика змін технічної майстерності каратистів 
контрольної групи 

Точність ударів правою ногою в контрольній групі на початку 
досліджень складає 4,4±0,6, що становить 44% від заданої моделі, точність 
ударів лівою ногою складає 3,8±0,44, що становить 38% від заданої моделі 
(табл.1). 

 



Проблеми і перспективи розвитку фізичної культури, спорту та формування 
здорового способу життя різних груп населення  

 78 

Таблиця 1 
Зміни технічної майстерності каратистів контрольної групи (за 

статистичними показниками), n=10 
Статистичні показники 

початкові дані дані через 3 тижні дані через 2 місяці 

Показники 
технічної 
майстер-
ності 

X Sx S V 
(%) 

X Sx S V 
(%) 

X Sx S V 
(%) 

п
р. 

4,4 0,6 1,9 43,1 5,6 0,34 1,07 18,9 5,8 0,24 0,7 12,1 Точ- 
ність 
ударів л. 3,8 0,44 1,39 36,6 4,6 0,3 0,96 20,9 5,2 0,2 0,6 11,5

3 
п
р. 

3,2 0,29 0,91 28,4 4,1 0,23 0,73 17,8 4,2 0,2 0,63 15  
Якість 
ударів л. 3,3 0,36 1,15 34,8 4 0,25 0,81 20,3 3,9 0,28 0,88 22,6 

п
р. 

12,4 1,21 3,82 30,7 12,9 0,97 3,09 23,9 13,7 0,85 2,7 19,7  
Рівно-
вага 

л. 11,5 0,93 2,95 25,4 13,5 0,9 2,85 21,03 14,2 0,91 2,9 20,4 

 
Через три тижні точність ударів покращилась правою ногою на 12% 

(р>0,05), лівою на 8% (р>0,05). Зміни точності ударів через два місяці 
змінились наступним чином: точність ударів правою ногою покращилась 
на 14% (р>0,05), становить 58%, лівою ногою покращення на 14% (р<0,05), 
становить 52% В контрольній групі точність ударів як правою так і лівою 
ногою покращилась на 14%, хоча більші зміни відбулися лівою ногою.  

Слід звернути увагу не тільки на покращення точності ударів, але і 
на зменшення коефіцієнта варіації, що говорить про збільшення 
стабільності результатів, на при кінці досліджень коефіцієнт варіації 
складає 12%. 

Якість ударів правою ногою в контрольній групі на початку 
досліджень складає 3,2±0,29, що становить 55,3% від заданої моделі, 
якість ударів лівою ногою складає 3,3±0,36, що становить 55% від 
заданої моделі (табл.1). 

Через три тижні якість ударів правою ногою покращилась на 13% 
(р<0,05), лівою на 11,6% (р>0,05). Зміни якості ударів через два місяці 
змінились наступним чином: якість ударів правою ногою покращилась 
на 14,7% (р<0,05), лівою ногою покращення на 10% (р>0,05).  

Якість ударів у другому зрізі покращилась лівою ногою на 11,6%, 
в третьому зрізі покращилась на 10%, відносно другого зрізу 
погіршилась на 1,6%, незначні зміни спостерігаються і в якості ударів 
правою ногою, різниця між другим і третім зрізом 1,7%. 

Слід звернути увагу, що у третьому зрізі покращилась точність 
ударів лівою ногою, але зменшилась якість, тобто це пов’язано з 
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адаптацією спортсменів до поставленої задачі.   
Коефіцієнт варіації якості ударів зменшується на протязі 

досліджень і становить: правою ногою 15%, лівою 22,6%. Відносно 
точності ударів коефіцієнт варіації якості ударів більший, що можливо 
пов’язано, з індивідуальним пристосуванням до виконання вправ.  

Рівновага правою ногою в контрольній групі на початку 
досліджень складає 12,41±1,21 с, лівою ногою складає 11,59±0,93 с, 
(табл.1). 

Через три тижні рівновага правою ногою покращилась на 5,1% 
(р>0,05), лівою на 7% (р<0,05). Зміни рівноваги через два місяці 
змінились наступним чином: рівновага правою ногою покращилась на 
12,5% (р>0,05), лівою ногою покращення на 12,9% (р<0,05).  

Слід звернути увагу не тільки на покращення виконання вправи на 
рівновагу, але і на зменшення коефіцієнта варіації, що говорить про 
збільшення стабільності результатів, на при кінці досліджень коефіцієнт 
варіації складає 20%. 

Точність управління рухами по часовому параметру рухової 
координації (t) у каратистів контрольної групи на початку експерименту 
при без зоровій аферентації склала 0,78±0,15 с, що складає помилку 
репродукції 43,5 %, через три тижні точність  по часовому параметру 
покращилась на 6% (р>0,05), через 2 місяці на 18,5% (р>0,05), помилка 
склала 0,56±0,08 с  (табл.2). Коефіцієнт варіації у другому та третьому зрізі 
менший ніж у першому, що говорить про покращення стабільності 
точності часового параметру рухової координації. 

Таблиця 2 
Зміни похибки показників рухової координації каратистів 
контрольної групи (за статистичними показниками), n=10 

Статистичні показники 

Початкові дані Дані через 3 тижні Дані через 2 місяці 

Показники 
рухової 
координації 

X Sx S V 
(%) 

X Sx S V 
(%) 

X Sx S V 
(%) 

t 0,87 0,15 0,49 56,3 0,75 0,1 0,31 41,3 0,56 0,08 0,26 46,4 
S 2,26 0,23 0,73 32,3 1,68 0,18 0,58 34,5 1,72 0,21 0,38 22,09 
F 2,19 0,2 0,65 29,7 2,15 0,26 0,83 38,6 1,56 0,18 0,59 37,8 
 

Точність управління рухами по просторовому параметру рухової 
координації (S) у каратистів контрольної групи на початку експерименту 
при без зоровій аферентації склала 2,26±0,23 см, що складає помилку 
репродукції 22,6%, через три тижні точність  по просторовому параметру 
покращилась на 5,8% (р >0,05), через 2 місяці на 5,4% (р>0,05), помилка 
склала 1,56±0,18 см. Слід звернути увагу на погіршення точності 
просторового параметру рухової координації в третьому зрізі відносно 
другого на 0,4%, що може бути пов’язано з монотонним навчально-
тренувальним процесом. Коефіцієнт варіації у другому зрізі збільшився на 
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2,3%, що пояснюється пошуком стійкої програми поведінки спортсменами. 
Точність управління рухами по силовому параметру рухової 

координації (F) у каратистів контрольної групи на початку експерименту 
при без зоровій аферентації склала 2,19±0,2 кг, що складає помилку 
репродукції 14,6 %, через три тижні точність по силовому параметру 
покращилась на 0,3% (р>0,05), через 2 місяці на 4,2 % (р<0,05), помилка 
склала 1,56±0,18 кг.  

Коефіцієнт варіації по силовому параметру рухової координації 
збільшувався на протязі досліджень, що говорить про пошук стабільної 
програми поведінки.  

Таким чином, найкраща точність на початку досліджень 
спостерігалась по силовому ПРК, помилка склала 14,6 %, по (S) – 22,6 %, 
(t) – 43,5 %. По всім ПРК відбулося покращення точності, найбільші зміни 
в точності спостерігаються по часовому ПРК, покращення на 15,5% 
(р>0,05); по (S) – на 5,4% (р>0,05); по (F) на 4,2% (р<0,05). 

Характеристика змін технічної майстерності в експериментальній   
групі 

Точність ударів правою ногою в експериментальній групі на початку 
досліджень складає 4,6±0,37, що становить 46% від заданої моделі, 
точність ударів лівою ногою складає 4,1±0,28, що становить 41% від 
заданої моделі (табл. 3.). 

Таблиця 3. 
Зміни технічної майстерності каратистів експериментальної групи 

(за статистичними показниками), n=10 
Статистичні показники 

початкові дані дані через 3 тижні дані через 2 місяці 

Показники 
технічної 
майстернос
ті X Sx S V 

(%) 
X Sx S V 

(%) 
X Sx S V 

(%) 
пр. 4,6 0,37 1,2 26 5,9 0,38 1,2 20,3 8,2 0,47 1,5 18,3 

То
чн

іс
ть

 
уд

ар
ів

 

л. 4,1 0,28 0,88 21,4 5,4 0,4 1,26 23,3 7,2 0,36 1,1 15,3 

пр. 3 0,42 1,33 44,3 4,2 0,29 0,9 21,4 4,8 0,29 0,92 19,2 

Я
кі

ст
ь 

уд
ар

ів
 

л. 2,9 0,4 1,29 44,5 4 0,29 0,94 23,5 4,7 0,26 0,82 17,4 

Ек
сп

ер
им

ен
та

ль
на

 г
ру

па
 

Рі
вн

о-
ва

га
 пр. 17,6 2,2 7 39,8 18,5 2,3 7,3 39,5 19,8 2,5 7,9 39,8 

  

л. 15,5 2,3 7,3 47,1 16,6 2,3 7,4 44,6 17,5 2,5 7,8 44,6 

 
Через три тижні точність ударів покращилась правою ногою на 13% 

(р<0,05), лівою на 13% (р<0,05). Зміни точності ударів через два місяці 
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змінились наступним чином: точність ударів правою ногою покращилась 
на 36% (р<0,05), становить 82%, лівою ногою покращення на 31% (р<0,05), 
становить 72%. Слід звернути увагу не тільки на покращення точності 
ударів, але і на зменшення коефіцієнта варіації, що говорить про 
збільшення стабільності результатів. 

Якість ударів правою ногою в експериментальній групі на початку 
досліджень складає 3±0,29, що становить 50% від заданої моделі, якість 
ударів лівою ногою складає 2,9±0,4, що становить 48,3% від заданої моделі 
(табл.3). 

Через три тижні якість ударів правою ногою покращилась на 20% 
(р<0,05), лівою на 18,7% (р<0,05). Зміни якості ударів через два місяці 
змінились наступним чином: якість ударів правою ногою покращилась на 
30% (р<0,05), лівою ногою покращення на 30,3% (р>0,05).  

Коефіцієнт варіації якості ударів зменшується на протязі досліджень 
з 44% до 17%, що говорить про покращення стабільності якості ударів.  

Рівновага правою ногою в експериментальній групі на початку 
досліджень складає 17,6±2,2 с, лівою ногою складає 15,5±2,3 с, (табл.3). 

Через три тижні рівновага правою ногою покращилась на 5,1% 
(р>0,05), лівою на 7,1% (р<0,05). Зміни рівноваги через два місяці 
змінились наступним чином: рівновага правою ногою покращилась на 
12,5% (р>0,05), лівою ногою покращення на 12,9% (р>0,05), при цьому 
коефіцієнт варіації рівноваги на протязі досліджень залишається на одному 
рівні і складає 40%, тобто не спостерігається покращення стабільності у 
виконанні вправи на рівновагу. 

Точність управління рухами по часовому параметру рухової 
координації (t) у каратистів на початку експерименту при без зоровій 
аферентації склала 0,78±0,28 см, що складає помилку репродукції 39%, 
після впровадження музичного супроводу в навчально тренувальний 
процес через три тижні точність  по часовому параметру покращилась на 
20% (р >0,05), через 2 місяці на 29% (р<0,05), помилка склала 0,2±0,04 см  
(табл.4).  

Таблиця 4 
Зміни похибки показників рухової координації каратистів 

експериментальної групи (за статистичними показниками), n=10 
Статистичні показники 

Початкові дані Дані через 3 тижні Дані через 2 місяці 

Показники 
рухової 
координації  

X Sx S V 
(%) 

X Sx S V 
(%) 

X Sx S V 
(%) 

t 0,78 
 

0,28 0,87 111 0,38 0,03 0,08 21 0,2 0,04 0,13 65 

S 2,65 0,25 0,78 29,4 1,69 0,3 0,98 58 1,14 0,27 0,86 75 

 

F 2,02 0,42 1,32 65,4 1,38 0,36 1,23 89 0,94 0,09 0,29 30,9 
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Коефіцієнт варіації у другому та третьому зрізі менший ніж у 
першому, що говорить про покращення стабільності точності часового 
параметру рухової координації, особливо у другому зрізі, де коефіцієнт 
варіації складає 21 %. 

Точність управління рухами по просторовому параметру рухової 
координації (S) у каратистів експериментальної групи на початку 
експерименту при без зоровій аферентації склала 2,65±0,25 см, що складає 
помилку репродукції 26,5 %, після впровадження музичного супроводу в 
навчально тренувальний процес через три тижні точність  по просторовому 
параметру покращилась на 9,6 % (р <0,05), через 2 місяці на 15,1 % 
(р<0,05), помилка склала 1,14±0,27 см  (табл. 4). 

Коефіцієнт варіації у другому та третьому зрізі вищий ніж у 
першому, що говорить про погіршення стабільності точності просторового 
параметру рухової координації. 

Точність управління рухами по силовому параметру рухової 
координації (F) у каратистів на початку експерименту при без зоровій 
аферентації склала 2,02±0,42 кг, що складає помилку репродукції 13,5 %, 
після впровадження музичного супроводу в навчально тренувальний 
процес через три тижні точність по силовому параметру покращилась на 
4,3 % (р >0,05), через 2 місяці на 7,2 % (р<0,05), помилка склала 0,94±0,09 
кг. (табл.4).  

Коефіцієнт варіації у другому зрізі вищий ніж у першому, але 
третьому нижчий ніж у першому, що говорить про пошук стабільної 
програми поведінки.  

Таким чином, найкраща точність в експериментальній групі на 
початку досліджень спостерігалась по силовому ПРК, помилка склала 
13,5%, по (S) – 26,5 %, (t) – 39 %. При впровадженні музичного супроводу 
в навчально-тренувальний процес каратистів по всім ПРК відбулося 
покращення точності. Найбільші зміни в точності спостерігаються по 
часовому ПРК, покращення на 29 % (р<0,05); по (S) – покращення на 15,1 
% (р<0,05); по (F) на 7,2 % (р<0,05). 

Висновки. Аналіз результатів експерименту дає підставу вважати, 
що основні положення даної роботи можуть ефективно використовуватись 
тренерами для оптимізації процесу спортивної підготовки каратистів. У 
цілому результати проведеної роботи свідчать про ефективність 
розробленої нами програми дослідження та педагогічної технології, що 
дозволило констатувати факт доцільності використання музичного 
супроводу в навчально-тренувальному процесі для досягнення високого 
рівня технічної майстерності спортсменів-каратистів. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблематики. 
Перспективу організації подальших досліджень вбачаємо у виявленні 
формуючих можливостей різноманітних тренінгів та інших засобів 
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тренувань при підготовці каратистів. На подальшу розробку заслуговують 
і питання використання музики різних стилів та напрямів при заняттях 
силовими видами спорту, а також впливу музики на швидкість та якість 
засвоєння змагальних вправ у різних видах спорту. 
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ОСНОВНІ ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 

ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕННОСТІ В УЧНІВ  РІЗНИХ ТИПІВ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
Пошук оперативних форм організації навчального процесу, 

адекватних вимогам суспільства привів до виникнення навчальних 
закладів нового типу – гімназій, ліцеїв. У зв’язку з цим здійснюється 
перегляд навчальних програм, змінюється їх зміст, збільшується кількість 
предметів. 

Нажаль, організаційні перетворення не торкаються фізичного 
виховання у навчальних закладах нового типу, в яких використовується 
традиційна програма загальноосвітньої школи, орієнтована на два уроки 
фізичної культури на тиждень. 

Інтенсивний процес навчання з одного боку, і зниження рухової 
активності з другого, негативно впливають на стан здоров’я, знижують 
рівні фізичної підготовленості і розумової працездатності, що вкрай 
відбивається на адаптаційних можливостях організму школярів. 

У зв’язку з цим очевидна необхідність наукового обґрунтування 
ефективності підвищення рухової активності учнів старшого шкільного 
віку на основі різнорівневих варіантів фізичного виховання в школах 
нового типу.  

Проблема освіти розглядається вітчизняними ученими впродовж 
всього періоду становлення української школи. Різні аспекти даної 
проблеми розкриті Г.Л. Апанасенко, В.Г. Ареф’євим, Л.В. Волковим , В.Г. 
Григоренко, М.М. Линець, Л.П. Сергієнко, Б.М. Шиян.  

 Вивчення використовуваних методів і прийомів оптимізації 
навчального процесу з фізичної культури призводить до висновку про те, 
що внаслідок складності системи (мається на увазі навчальний процес) 
оптимізаційне завдання виявляється багатокритерійним, а 
диференційований підхід, що існує сьогодні у фізкультурній освіті, 
вирішує задачі оптимізації за єдиним виділеним критерієм (тільки 
навчання руховим діям або тільки розвиток фізичних якостей) і не 
передбачає перехід до багатокритерійних завдань [3, 4, 6, 8].  

Такий висновок спонукає до постановки питання про можливість 
об’єднання підходів і підсумовування їх позитивних якостей. 
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Мета нашого дослідження – виявити основні зміни показників фізичного 
розвитку і фізичної підготовленості в учнів різних типів навчальних закладів. 

Результати дослідження. Організм учнів старшого шкільного віку знаходиться 
у процесі безперервного росту і розвитку. Дані поглибленого обстеження 15-17-річних 
учнів загальноосвітньої школи і ліцею дозволили виявити віково-статеві 
закономірності зміни показників фізичного розвитку і фізичної підготовленості у 
даного контингенту учнів.  

Аналіз експериментальних даних  провели у декілька етапів. 
Спочатку за статистичними параметрами (х, σ, m, Α, Ε, ε) аналізували 
показники морфофункціонального розвитку і рухової підготовленості. Далі 
проведено дослідження взаємозв’язку аналізованих показників. Кінцевий 
етап передбачав вивчення даних ознак методом багатовимірного 
статистичного аналізу: використаний метод побудови кореляційних 
дендрограм . 

Показники довжини тіла хлопців з віком неухильно збільшуються. 
Дана закономірність характерна  як для учнів загальноосвітніх шкіл, так і 
для ліцеїстів. Вікові зміни показників довжини тіла дівчат несуттєві. 

Коефіцієнти варіації довжини тіла у віковому діапазоні 15-17 років 
змінюються від 4,0 до 5,3 %, що вказуєна однорідність розподілу даних 
показників. 

У хлопців і дівчат коефіцієнти асиметрії у більшості випадків вище 
за граничні показники, що вказує на асиметричність кривої розподілу 
показників довжини тіла щодо ординати, яка проходить через вершину. 

У школярів обох навчальних закладів виявлено в основному 
правосторонню асиметрію кривої розподілу результатів (А = 0,63 – 0,81). У 
хлопцівпереважно простежується плосковершинність кривої розподілу (Е 
= 0,51  -0,73), а показники довжини тіла дівчат характеризуються 
гостровершинністю (Е = 1,04  1,65). 

Показники ваги тіла збільшуються  віком. У 
хлопцівзагальноосвітньої школи і ліцею даний показник інтенсивно 
змінюється у віці 16  і 17 років. Коефіцієнти варіації значно перевищують 
десятивідсотковий рівень. У обстежуваних виразно простежується 
асиметричність розподілу даних показників: у хлопців і дівчат в основному 
правостороння асиметрія (А = 0,55 – 1,02). Показники ексцесу здебільше 
позитивні, що характеризує гостровершинність розподілу результатів. 

Аналіз показників фізичного розвитку учнів загальноосвітньої школи 
і ліцею показує, що більшість даних характеристик мають логнормальний 
розподіл. 

Показники фізичної підготовленості також змінюються під впливом 
віку. Учні загальноосвітньої школи мають достовірну перевагу (у 
порівнянні з учнями ліцею) за показниками стрибка у довжину з місця (3,3 
%, р < 0,05), метання набивного м’яча (5,8 %, р < 0,05), 6-хвилинного бігу 
(6,8 %, р < 0,05), стрибків  скакалкою (11,5 %, р<0,05). У дівчат тількив 
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стрибках у довжину з місця (9,6 %, р < 0,05)  і у підтягуванні на низькій  
(23,6 %, р < 0,05) виявлені суттєві міжгрупові відмінності.  

Інші характеристики підготовленості змінюються недостовірно. 
Нами виявлено і зниження з віком окремих показників 

підготовленості. У хлопців загальноосвітньої школи це виявляється у 
стрибках ізскакалкою, а в учнів ліцею – у нахилі тулуба вперед. У дівчат 
дана закономірність простежується у 6-хвилинному бігу, підняттітулуба, 
підтягуванні на низькій поперечині, стрибках  скакалкою. Дані показники 
змінилися недостовірно. 

Багато аналізованих показників фізичної підготовленості мають 
асиметричність розподілу результатів, а коефіцієнти ексцесу в основному 
не потрапляють в граничні значення критерію. Більшість показників 
фізичної підготовленості варіабельні, особливо у хлопців у нахилі тулуба 
вперед  (V = 44,5 – 51,9 %), підтягуванні на  поперечині (V = 30,3 – 31,7 
%), стрибках  скакалкою  (V = 29,2 – 33,0 %). У дівчат найбільш 
варіабельними слід визнати показники нахилу тулуба вперед (V = 48,6 – 
51,0 %) і підтягування на низькій поперечині (V = 24,5 – 32,0 %). 

Порівняння показників фізичної підготовленості учнів різних 
навчальних закладів показує, що по окремих характеристиках розвитку 
фізичних здібностей простежується перевага учнів загальноосвітньої 
школи. 

Серед досліджуваних загальноосвітньої школи було виявлено 30 
дівчат (51,7 %) і 28 хлопців (53,8%), віднесених до торакального типу 
статури, число осіб  м’язовим типом статури серед хлопців складає 12 
чоловік (23,1 %), дівчат – 7 (12,1 %). До астеноїдного типу належить 15,4 
% хлопців і 20,7 % дівчат, а до дигестивного – відповідно 7,7% і 15,5% 
контингенту. В учнів ліцею у переважній більшості простежується 
аналогічна закономірність співвідношення контингенту за типами статури, 
лише спостерігається менша кількість учнів, віднесених до м’язового типу 
статури. 

Аналіз співвідношення контингенту учнів  15–17 років показав, що у 
більшості обстежуваних хлопців (загальноосвітня школа – 57,7%; ліцей – 
49,0 %) і дівчат (загальноосвітня школа – 74,1%;  ліцей – 68,5 %) 
паспортний вік відповідає біологічному.  Друге місце за кількістю 
контингенту  хлопців і дівчат займають випробовувані, паспортний вік 
яких випереджає біологічний (загальноосвітня школа – 26,9 %; ліцей – 27,5 
%) у дівчат (загальноосвітня школа – 15,6%; ліцей – 18,5 %). 

Поширеність типів статури  вивчали на контингенті досліджуваних, 
у яких визначали рівень біологічного дозрівання (табл. 1).  

У таблиці  представлені типи статури, що зустрічається в учнів з 
різним рівнем біологічного дозрівання.  
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Таблиця 1. 
Типи статури учнів  різних навчальних закладів 

з різними рівнями біологічного дозрівання 
Частка учнів з даним рівнем 
дозрівання залежно від типу 
статури % 

Типи 
навчаль-
них 
закладів 

Рівні 
дозріва-
ння 
організму

Стать К-ть 
учнів 

Частка учнів 
з даним 
рівнем 
дозрівання 
% 

Торак-
альний 

М’язо-
вий 

Астено- 
їдний 

Дигес-
тивний 

Х 12 23,5 7 - 5 - Відстає Д 7 13,0 2 - 5 - 
Х 25 49,0 17 1 3 4 Відповід

ає Д 37 68,5 24 1 7 5 
Х 14 27,5 2 6 1 5 Виперед

жає Д 10 18,5 1 4 1 4 
Х 51 100,0     

Ліцей 

Всього Д 54 100,0     
Х 8 15,4 5 - 3 - Відстає Д 6 10,3 3 - 3 - 
Х 30 57,7 25 2 5 - Відповід

ає Д 43 74,1 27 2 9 5 
Х 14 26,9 - 10 - 4 Виперед

жає Д 9 15,6 - 5 - 4 
Х 52 100,0     

 
Загаль-  
ноосвіт-
ня 

   школа 
Всього Д 58 100,0     

 
Для хлопців і дівчат, біологічний вік яких відстає від паспортного, 

типовий торакальний та астеноїдний типи конституції. Ні в одній віковій 
групі не виявлено учнів з м’язовим і дигестивним типами, які відстають за 
рівнем дозрівання організму.  

Відповідність паспортного і біологічного віку виявили у школярів всіх 
типів статури, але частіше у осіб торакального типу (хлопці – 59,0–61,1 %; 
дівчата – 61,1–67,7 %). У хлопців, біологічний вік яких випереджав 
паспортний, типовий м’язовий тип статури (57,1 – 75,0 %), досить часто 
зустрічався і дигестивний тип. 

Відмічені у хлопців співвідношення між рівнями біологічного 
дозрівання і типами статури характерними для дівчат. Чітко виражена 
тенденція до прискореного дозрівання дівчат, особливо м’язового і 
дигестивного типів. 

Висновки. Таким чином, результати дослідження дозволили виявити, 
що  швидкість вікового дозрівання і тип статури – важливі характеристики 
фізичного розвитку школярів, які тісно пов’язані в цілісному організмі. На 
наш погляд, тип статури, що формується, може бути діагностичним тестом 
для визначення швидкості вікового розвитку. У старшому шкільному віці 
темпи дозрівання втрачають інформативність, а тип статури, як показник 
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фізичного розвитку, стає одним з провідних індикаторів морфологічної 
індивідуальності людини. 

Результати дослідження мають перспективу подальшого застосування  при 
розробці навчальних програм з організації фізичного виховання у навчальних закладах 
нового типу, а також при навчанні студентів під час педагогічної практики в школі, 
перепідготовці і підвищенні кваліфікації викладачів фізичної культури, зайнятих в цих 
галузях. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ГІМНАСТОК СТУДЕНТСЬКОЇ СПОРТИВНОЇ КОМАНДИ ЗІ СТЕП-
АЕРОБІКИ ДО ЗМАГАНЬ 

 
Проблема психологічної підготовки спортсменів на сьогоднішній 

день є дуже актуальною, адже більшість тренерів приділяють увагу 
фізичній підготовці і не враховують важливість психологічного фактору в 
тренувальному і змагальному процесі. Але завоювання спортивних 
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рекордів в першу чергу потребує від спортсмена як найвищої фізичної 
напруги, так і активізації психічних ресурсів [5].  

Як відомо, конкретні види спорту висувають певні вимоги як до 
фізичних, так і психофізіологічних та психічних якостей спортсменів [5]. 
Степ-аеробіка – є специфічним видом спорту, який також зумовлює 
розвиток у спортсменів таких якостей як впевненість у собі, емоційна 
стійкість, висока сформованість психічних процесів (мислення, увага, 
пам’ять, уява), а також швидкість реакції, емоційність, артистизм, вміння 
швидко реагувати в складних умовах змагань тощо, а також є особливою 
діяльністю, яка сприяє формуванню цих властивостей [1]. 

В якості засобів психологічної підготовки спортсмена найчастіше 
використовуються: формування мотивів, навіювання та самонавіювання, 
підготовка через участь у діяльності, контроль та самоконтроль, а також 
можливості фізіотерапії, психофармакології та електростимуляції [3]. 
Розглянемо особливості їх використання в процесі підготовки команди зі 
степ-аеробіки. 

Формування мотивів. Найбільш важливою та водночас складною 
проблемою є формування мотивів спортивної діяльності. Це здійснюється 
завдяки становленню та розвитку сучасних поглядів на культурно-
історичні коріння спорту взагалі та обраного виду зокрема, виробленню 
визначальних принципів спортивного тренування з обраного виду спорту 
та їх взаємозв'язку з умовами та принципами діяльності поза спортом, а 
також формуванням власних принципів та поглядів спортсмена, команди, 
тренера з усіх питань сумісної діяльності.  

Навіювання та самонавіювання. Одним із найбільш популярних і 
результативних способів, які можна успішно використовувати в роботі зі 
спортсменами степ-команд є арсенал засобів, які пов'язані з використанням 
аутогенного тренування та ментального тренінгу. Навіювання та 
самонавіювання використовуються для досягнення необхідних станів: сну 
перед відповідальним стартом, відпочинку в проміжках між спробами, 
акцентування власних переваг та недоліків суперників, доведення себе до 
оптимального передстартового, передтренувального або постзмагального 
стану. Навіювання та самонавіювання, як правило, проводяться у формі 
гетеротренінга (з допомогою тренера), аутотренінгу (психорегулювальне 
тренування, психом'язове тренування, ідеомоторне тренування), у формі 
сюжетних уявлень (конкретного суперника, місця проведення майбутніх 
змагань, дій судді), а також за допомогою "наївних" методів (талісманів, 
"щасливого" одягу та взуття).  

Однак, зауважимо, що не всі спортсмени однаковою мірою схильні 
до навіювання, тому використання засобів навіювання та самонавіювання 
повинно бути індивідуалізованим.  
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Підготовка в діяльності. Це специфічний засіб підготовки, який, 
нажаль, не завжди цінується хоч і має великий психологічний ресурс у 
підготовці спортсмена. Складність його використання полягає у тому, що 
будь-яка дія спортсмена, так чи інакше, пов'язана з динамікою спортивної 
форми, а набуття (або втрата) фізичних якостей, навичок, як було сказано 
вище, завжди поєднується з психічними процесами, розвитком 
особистості, формуванням ставлення до тренувальних та змагальних 
навантажень, з реалізацією досягнутого рівня розвитку, у тому числі і 
психічного. Тренер та спортсмен слідкують за хвилеподібним характером 
навантажень, за їх циклічністю, працюють над технікою рухів, при цьому 
постійно співвідносять свої дії з умовами участі в майбутніх змаганнях, 
іноді детально розробляють арсенал дій спортсмена в змагальних 
ситуаціях, готують можливі варіанти дій. Дуже часто тренування 
проводяться за схемою максимального наближення до обстановки змагань 
[4].  

Як форми підготовки з допомогою участі в діяльності переважно 
використовуються: вироблення ритуалу передзмагальної та передстартової 
поведінки, секундування (спеціально організоване управління поведінкою 
спортсмена безпосередньо перед стартом або поєдинком), ідеомоторне 
тренування (використання уявлення про рухи безпосередньо перед їх 
виконанням), вироблення навичок переключення з одного виду діяльності 
на інший або відключення від нав'язливих форм діяльності, моделювання 
змагальних ситуацій в повному або частковому об'ємі, адаптація до умов 
та режиму змагань (за часом, кліматичними та погодними умовами) [4].  

Моделювання – це дослідження психічних процесів та станів за 
допомогою їх реальних (фізичних) або ідеальних (у тому числі 
математичних) моделей. У поданому контексті – це спрощений спосіб 
адаптації пристосування спортсмена до особливостей майбутньої 
діяльності. Базується на використанні тренувального ефекту, який 
досягається внаслідок деякої схожості змагальних та тренувальних дій. 
Найчастіше це тренування, яке максимально наближене за одним або 
декількома параметрами до умов майбутніх змагань, або використання 
спеціальних тренажерів.  

Контроль та самоконтроль. У спортивній практиці значно 
приділяється увага одержанню інформації про параметри та результати 
дій, у тому числі і під час їх виконання. Це спеціально організоване 
спостереження або самоспостереження є власним випадком дослідницької 
діяльності тренера та спортсмена, предметом їх педагогічного спілкування. 
Психічний розвиток, який досягається внаслідок контролю та 
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самоконтролю, виражається в більш високому усвідомленні дій, у руховій 
культурі спортсменів, їх поведінці.  

Контроль та самоконтроль здійснюється у формі щоденників, звітів 
за пам’яттю про тренувальні та змагальні ситуації, виставлення оцінок 
тренерам та спортсменам за проміжними та підсумковими параметрами 
тренування, відеозаписів та контролю з приладами, спостережень за 
емоційними проявами (сміху, гніву), а також за настроєм, самопочуттям – 
бажанням працювати, тривожністю, безсонням.  

Фізіотерапевтичні, апаратурні та психофармакологічні засоби. Ці 
засоби найчастіше використовуються для корекції психічних станів і в 
спеціальну групу виділяються лише у зв’язку з необхідністю для їх 
застосування особливого обладнання, приладів та препаратів. Досить 
широко використовуються ці засоби в спорті вищих досягнень і меншою 
мірою – у роботі з юними спортсменами. Ними досить ефективно 
знімається психічна напруга, понижується відчуття болю в опорно-
руховому апараті, покращується настрій, підвищуються адаптаційні 
можливості організму стосовно до навантажень та вирішуються деякі 
більш специфічні проблеми психологічної підготовки. Призначення та 
дозування цих засобів звичайно залежать від індивідуальних особливостей 
спортсменів і обов'язково узгоджуються із спеціалістами спортивної 
медицини та психологами.  

До числа вказаних засобів належать: сауна, масаж, гідромасаж та 
електромасаж, басейн, функціональна музика та ін.  

Оскільки результати аналізу спеціальної методичної і наукової 
літератури показали, що конкретних програм психологічної підготовки до 
тренування степ-команди розроблено не було, ми поставили собі за мету 
компенсувати цей недолік, адже тренер повинен бути компетентним, щоб 
не тільки керувати тренувальним процесом, але корегувати і формувати у 
спортсменів необхідні психічні якості, які б забезпечили успішність 
спортивної діяльності степ-команди. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ВПРАВ У ПРОФІЛАКТИЦІ 

ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ ШКОЛЯРІВ 8–9 РОКІВ. 
 
Згідно з наявними статистичними даними поширеність порушень 

постави серед школярів 1–3-х класів складає 45–50% 
Більшість батьків  прагнуть розвивати свою дитину у 

інтелектуальному напрямку, зовсім забуваючи про рухову активність 
дітей.  

Постава має нестійкий характер в період посиленого росту тіла 
дитини, що припадає на молодший шкільний вік. Це пов’язано з 
неодночасним розвитком кісткового, суглобово-зв'язкового апаратів і 
м’язової системи дитини. Кістки і м’язи збільшуються у довжині, а 
рефлекси статики ще не пристосувалися до цих змін.  

Сьогодні молодші школярі випробовують на собі значне навчальне 
навантаження починаючи вже з першого класу. Перевантаженість дітей 
теоретичними заняттями викликає різке зниження рухової активності, що в 
свою чергу приводить до погіршення стану здоров’я та фізичної 
підготовленості. Запобігти цьому можуть заняття ритмікою і 
хореографією, організація яких, на нашу думку, є найбільш доцільною в 
молодшому шкільному віці, коли психофізичний апарат дитини не тільки 
найбільш схильний для такого роду занять, але й має потребу в них. 
Заняття ритмікою і хореографією можуть сприяти виправленню 
розповсюджених у дітей викривлень фігури, клишоногості, розвитку 
координаційних здібностей [1,3]. 

Порушеня постави створює умови для прояву захворювань хребта і 
інших органів опорно-рухового апарату, що приводять до розладів 
діяльності внутрішніх органів. У дітей з порушеннями постави понижена 
життєва ємкість легенів, зменшена екскурсія грудної клітки і діафрагми, 



Збірник наукових праць Всеукраїнської Випуск 1 
науково-практичної конференції 

 93  

що несприятливо відбивається на діяльності серцево-судинної і дихальної 
систем. Порушенню нормальної діяльності органів черевної порожнини 
сприяє слабкість м’язів живота. Такі науковці як Л. Бондаренко, 
Г. Павлюк, Т. Ротерс, О. Фокіна  та інші довели, що музикально-ритмічні 
та хореографічні заняття для дітей сприяють формуванню правильного 
дихання, виправленню недоліків психічного розвитку, загальної і мовної 
моторики. [3]. 

Мета дослідження – дослідити можливості корекції порушень 
постави школярів молодших класів на основі поєднання хореографічних та 
танцювальних вправ у процесі фізичного виховання. 

В ході  роботи ми поставили  наступні  завдання: 
1. Теоретично обґрунтувати можливість корекції порушень постави  

школярів молодших класів на основі поєднання хореографічних та 
танцювальних вправ. 

2. Експериментально перевірити ефективність розробленої 
методики 

3. Порівняти поставу дітей 8-9 років та дітей того ж віку, які 
займаються бальними танцями. 

Результати дослідження. Для того, щоб підтвердити 
ефективність 
Розробленої нами методики з застосуванням хореографічних вправ ми 
дослідили початковий стан постави молодших школярів.  

Порушення постави, які піддаються свідомому виправлення 
(функціональні), корегувати набагато легше, ніж органічні, викликані не 
просто звичкою сутулитися, а змінами  не тільки в м'язах, але й  у хрящах і 
кістках.   

У дослідженнях брали участь 59 дітей віці 8–9 років ЗОШ № 5, м. 
Слов’янськ, 53 учні у віці 8–9 років гімназії «Інтелект» м. Дружківка та 39 
дітей того ж віку, які займаються бальними танцями у Центрі танцю 
«Грація» м. Слов’янськ та філіалу центру танців у м. Дружківка. 

Було сформовано експериментальну та контрольну групи у м. 
Слов’янськ, аналогічні групи сформували в м. Дружківка. 

В ході педагогічного експерименту була визначена вікова динаміка 
порушень постави. Так, в перших класах кількість дітей що мають 
порушення постави склало 9,4%, в основному ці порушення  пов’язані зі 
звичкою сутулитись. У других класах кількість учнів що мають порушення 
постави збільшилось до 29,6%. У третіх класах таких дітей вже майже  
половина  – 46,8%. Результати дослідження показали, що процентна 
кількість дітей, що мають порушення постави, збільшується з віком, у 
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зв’язку із змінами режиму дня дітей і впливом анатомічних, фізіологічних і 
соціальних чинників. 

Нормальне   Сколіоз    Нормальне   Лордоз    Кифоз 
положення                     положення 

 
Рис.1. Види порушення постави 

 
Для виявлення порушень постави у  дітей ми застосовували наступні 

методи. 
Огляд збоку  (в сагітальній площині). Вертикальна лінія, що 

проходить зверху вниз через все тіло, повинна поєднувати мочку вуха, 
вершину плеча, задній край кульшового суглоба, задню поверхню колінної 
чашечки і передній край щиколотки. Якщо уявної лінії  було недостатньо, 
ми використовували схил з нитки з грузиком.  

Голова повинна знаходитися в положенні, при якому кут рота і кут 
нижньої щелепи розташовані на одній висоті, лоб і підборіддя  на одній 
вертикальній лінії, потилицю та надпліччя з’єднуються плавною дугою. 
Опущена голова або витягнута вперед шия, посилений або сплощений 
шийний лордоз змінюють положення інших частин хребта. Треба звернути 
увагу на вираженість грудного кіфозу та поперекового лордозу, ступінь 
опуклості грудної клітини, грудного відділу спини, живота, на колінні 
суглоби – чи знаходяться вони в нормальному положенні, надмірно зігнуті 
або переразогнути. При огляді збоку можуть бути видні крилоподібні, не 
прилеглі до спини лопатки.  

Огляд спереду  (фронтальна площина). Огляд  починали з обличчя і 
голови. Їх асиметрія і інші відхилення форми черепа та обличчя від норми 
зазвичай є ознаками вроджених порушень розвитку опорно-рухового 
апарату. Ми звертали увагу на положення голови: розташована вона прямо 
або нахилена вперед, назад або убік, повернена вліво або вправо.  

Вимірювали відстань від кінчиків пальців опущених рук до підлоги: 
неоднакову висоту плечей можна не помітити при огляді, і такий вимір 
дозволить виявити асиметрію плечового пояса. Верхній край 
трапецієподібного м’яза в нормі злегка увігнутий, а при підвищеному 
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тонусі надплечья стають опуклими, як у культуриста. Це часто 
поєднується з порушеннями в шийному відділі хребта, у тому числі 
характерно для його сходової деформації, коли кожен шийний хребець 
ледве зміщений вперед щодо нижчого. Трикутники талії (просвіти між 
тулубом і руками) повинні бути симетричні. Ми оцінювали положення 
тазу – на одному рівні розташовані гребені клубових кісток або є ознаки 
скошеного або скорочення тазу (один гребінь вище іншого або виступає 
вперед або назад). Випнутий живіт – ознака слабкості м'язів черевного 
преса і збільшеного поперекового лордозу.  

Огляд ззаду . Ми звертали увагу на стан шкіри в районі хребта. 
Пігментні і судинні плями, ділянки посиленого росту волосся або занадто 
сухий і загрубілі шкіри, посилений малюнок підшкірних вен, невеликі 
крововиливи можуть бути ознаками вроджених порушень у хребті.  

У ході огляду дітей 8-9 років ми отримали результати порушення 
постави. В експериментальній групі сколіоз виявлено у 9,4% дітей, лордоз 
мають 11,3% учнів, кифоз виявлено у 9,9% дітей. Діти з нормальною 
поставою  складають 69,4%, з яких явно виділяються 18,4% дітей, які 
займаються бальними танцями. В контрольній групі: сколіоз виявлено у 
9,2% дітей, лордоз мають 11,7% учнів, кифоз виявлено у 9,6% дітей. Діти з 
нормальною поставою  складають 69,5%, з яких явно виділяються 17,6% 
дітей, які займаються бальними танцями. Відсоток дітей з порушеннями 
постави у м. Слов’янськ та  Дружківка приблизно однаковий. 

Розроблена нами експериментальна програма складалась із 
обов’язкових уроків фізичної культури, двох додаткових уроків –  
хореографії та танцювального мистецтва. Контрольна група займалась за 
навчальною програмою. 

Тривале і систематичне застосування хореографічних вправ 
загального та спеціального характеру, наростаюча тренованість м’язів, 
адекватна функціональним можливостям молодших школярів 8-9 років, в 
кінцевому підсумку можуть забезпечити адаптацію організму до 
навантажень і привести до ліквідації  загальних і місцевих порушень 
постави. Це доводять результати дослідження представлені в таблиці 1. 

         Таблиця 1 
Динаміки зміни постави молодших школярів 8-9 років у ході 

експерименту 
Контрольна 
група 

Експериментальна 
група 

 
Порушення постави 

початок 
дослідж. 

кінець 
дослідж. 

початок 
дослідж. 

кінець 
дослідж. 

Сколіоз 9,2 10,5 9,4 7,1 
Лордоз 11,7 11,9 11,5 10,2 
Кифоз 9,6 11,7 9,9 6,8 
Нормальна постава 69,5 65,9 69,2 75,9 
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Згідно отриманих даних ході експерименту в контрольній групі  
постава у дітей погіршилась на 3,6 %. У експериментальній групі у 
школярів постава покращилась на 6,7%. 

Дослідження постави дітей 8-9 років які займаються бальними 
танцями показали наступне. Діти починають займатися танцями у віці 3-4 
років. До 8-9 років у дітей-бальників  складається стійке поняття про 
правильну поставу. Тому із обстежених дітей-бальників порушення 
постави мають тільки 5,4% дітей. В контрольній групі на початок 
дослідження порушення постави мали 30,5% дітей, а у експериментальній 
групі – 30,8% школярів. 

Висновки. Таким чином, порівняння отриманих експериментальних 
даних дозволяє зробити наступні висновки.  

1. Процес корекції порушень постави у школярів проходив 
найуспішніше в експериментальній групі. 

2. Встановлено, у ході експерименту в контрольній групі  постава у 
дітей погіршилась на 3,6 %. У експериментальній групі у школярів постава 
покращилась на 6,7%. 

3. Із обстежених дітей-бальників порушення постави мають тільки 
5,4% дітей. 
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РОЗРОБКА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ПРИЛУЧЕННЯ 

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ЦІННОСТЕЙ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 
У сучасних умовах з особливою гостротою постає проблема 

духовного відродження суспільства, виховання духовно багатої та 
національно свідомої особистості. У національній доктрині розвитку 
освіти визначено провідні напрями пошуків нових шляхів та засобів 
розвитку педагогічної освіти, формування у молоді сучасного світогляду, 
духовності, художньо-естетичної культури, розвитку творчих здібностей і 
навичок самоосвіти і самореалізації особистості.  

Фізичне виховання, як учбова дисципліна у ВНЗ, має за ціль не 
тільки вирішувати освітні, оздоровчі та виховні задачі, а й формувати 
ціннісне від- ношення до свого здоров’я, здорового способу життя. 
Аналізуючи сучасні підходи до розвитку фізичної культури на Україні, 
відзначається пріоритет рухової активності, здоровий спосіб життя 
фактично у відриві від особистих якостей людини, не розглядається і не 
враховуються ціннісні орієнтири особистості, формування її духовної 
культури, а не лише духовного здоров’я.  

Такий розрив у розумінні фізичної культури особистості може 
привести до примусу людини дотримуватися нормативів, але тепер вже 
рухової активності, без виховання духовних потреб у пізнанні цінностей 
фізичної культури, самопізнання психофізичних можливостей і здатності 
рефлексії, розуміння краси людського тіла і рухів, і таким чином самої 
ідентифікації, як частини національної фізичної культури [7]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблема духовності 
особистості знайшла своє відображення з позицій психології та педагогіки 
у дослідженнях І.Д. Беха, Г.О. Балла, І.А. Зязюна, Г.С. Костюка, 
Л.М. Масол, М.М. Фіцули, О.П. Рудницької, С.У. Гончаренко, А.М. Богуш. 
Представників педагогічної науки об’єднує спільне прагнення 
досліджувати процеси формування цінностей сучасної молоді на засадах 
нових педагогічних підходів.  

Розробляючи концептуальні засади формування цінностей фізичної 
культури у студентської молоді ми враховували положення і рекомендації 
з розробки нової стратегії розвитку, запропоновані за ініціативою 
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Міжнародної комісії у справах освіти в ХХІ столітті, Всесвітньої Комісії у 
справах культури та розвитку. Процес змін і оновлень розпочався і в галузі 
фізичної культури, де з позиції сьогодення, як зазначають В.М.Платонов, 
В.С.Панюков, В.І.Патрушев, М.В.Туленков: «…фактично формується нова 
методологія державної фізкультурно-спортивної політики, яка передбачає 
перехід від формальної погоні за масовістю фізкультурно-спортивного 
руху до рекреаційно-оздоровчого і профілактичного ефекту, утвердження 
здорового способу життя; від адміністративно-командної до демократичної 
системи управління сферою фізичної культури та спорту, побудованої на 
ціннісно-спонукальних джерелах природних потреб людей у фізичному 
загартуванні; від жорстко впроваджуваних фізкультурно-спортивних 
нормативів і комплексів до активної та диференційованої пропаганди 
впливу фізичної культури та спорту на працю, освіту та виховання людей, 
їх морально-етичний і світоглядний рівень розвитку; від ідеологізації та 
політизації фізичного виховання та спорту до нормальних спортивних 
стосунків і зв’язків, заснованих на розумінні загальнолюдського характеру 
фізкультурно-спортивних цінностей» [6]. 

Формування цілей статті. Метою данної статті є розробка 
концептуальних засад прилучення майбутніх вчителів до цінностей 
фізичної культури у системі професійної освіти. Теоретично обґрунтувати 
концептуальні положення прилучення студентської молоді до цінностей 
фізичної культури. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Концептуальними 
ідеями формування цінностей фізичної культури у студентської молоді є 
положення парадигми освіти, згідно з якими людина найвища суспільна 
цінність. Тому одним з головних завдань фізичного виховання є 
збереження і зміцнення здоров’я, підвищення високого рівня фізичної та 
розумової працездатності. У світлі вищезазначеної ідеї, теоретичним 
підґрунтям концепції стали педагогічні, психологічні, аксіологічні, 
філософські, історичні ідеї та наукові підходи вчених у галузі фізичної 
культури. 

Одним із пріоритетних теоретичних положень концепції є те, що 
діяльність кафедр фізичного виховання будується з урахуванням 
органічного зв’язку з історією, національною культурою, традиціями 
українського народу та іншими народностями, що населяють Україну. Це і 
визначає діяльність викладачів, яка незалежна від політичних, громадських 
і релігійних організацій. Розробляючи концептуальні засади формування 
цінностей фізичної культури ми визначали, що у процесі викладання 
предмету «фізичне виховання» здійснюється диференціація змісту і форм 
навчання студентів, забезпечується гнучкість і прогнозованість 
педагогічного впливу, здійснюється реалізація парадигми розвивального 
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навчання, єдності наступності, неперервності і варіативності форм і 
методів навчання [2].  

У концептуальних засадах формування цінностей фізичної культури 
у студентської молоді ми пропонуємо надавати студентам особистий 
досвід самоорганізації фізичної активності як джерело формування 
потенціалу фізичної культури особистості і вважаємо його одним із 
важливих показників результативності фізичного виховання. Адже в 
основі різноманітних видів активності лежить діяльність, пов’язана з 
удосконаленням рухової функції, розвитком здатності керувати 
довільними рухами, продуктивно використовувати свій фізичний 
потенціал. Тут фізична культура виступає школою виховання активності, 
яка має прояв в інших видах діяльності – пізнавальної, професійної і перш 
за все як сфера рухової активності студентів та можливість долучитися до 
цінностей фізичної культури. Приймаючи концептуальні засади такої 
організації освітнього процесу за основу, ми виходили з того, що на 
теоретико-методичному рівні організації навчальних занять з фізичного 
виховання повинен використовуватись не тільки традиційний предметно-
дисциплінарний підхід, а і якісно новий, інтегративно-синергетичний, який 
передбачає відокремлення, групування, взаємопроникнення основного 
змісту навчальної програми і варіативної його частини. Крім того, 
ключовими концептуальними підходами до процесу навчання, виховання 
та прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури є 
особистісний і діяльнісний підходи. Це обґрунтовується тим, що 
особистісний підхід за основу ставить особистість з усіма її 
особливостями, а діяльнісний-визначає діяльність як єдиний можливий 
засіб формування особистості і розвиток її фізичних здібностей та психіки 
[1;4]. 

Важливим напрямом концепції є теоретико-методичне 
обґрунтування запровадження інноваційних технологій прилучення 
майбутніх вчителів до цінностей фізичної культури. Новітні педагогічні 
технології навчання, з одного боку, розглядаються не просто як форма 
отримання знань, а як процес розвитку у студентів креативних здібностей, 
що дає змогу перетворювати знання в частину особистого буття та 
свідомості людини. З іншого, як формування викладача-новатора, який 
повинен навчати студентів самостійно, творчо працювати з інформацією, 
засвоювати систему знань, формувати особисте ставлення до будь-якої 
проблеми, розглядаючи її з різних позицій; вчити студентів не тільки 
давати оцінку подіям і явищам з позиції власного буття на етапі 
формування цінностей фізичної культури, а й використовувати на практиці 
знання і вміння, знаходити шляхи вдосконалення та їх трансформацію в 
реальних умовах сучасного життя [3]. 
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Висновки. Отже, концептуальні засади прилучення студентів 
факультету фізичного виховання до цінностей фізичної культури дозволяє 
знайти основні підходи до формування фізичної культури студентів в 
процесі фізичного виховання і до яких відноситься: лібералізація процесу 
формування фізичної культури у молоді, яка повинна бути основана на 
принципах педагогіки співпраці, що дає кожній особистості можливості 
оволодіти основами фізичної культури на шляху вільній реалізації 
фізичних здібностей; гуманізація процесу формування фізичної культури 
студентів, який орієнтований на обов’язковий облік індивідуальних 
особливостей, потреб кожного індивіда; соціалізація формування фізичної 
культури студентів, яка припускає орієнтацію у вищих навчальних 
закладах моди на здоровий спосіб життя, прилучення студентів до високих 
етичних норм поведінки у суспільстві; використання у навчальному 
процесі з фізичного виховання інноваційних педагогічних технологій 
формування фізичної культури студентів, що забезпечують гнучких 
методів, засобів навчання, обумовлюють творчий пошук і новаторство 
викладачів, а також самостійність та ініціативу студентів; гармонізація 
змісту фізичного виховання, яка забезпечує духовний і тілесний розвиток 
студентів. 
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ПОБУДОВА ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СПРИНТЕРІВ НА 
ЕТАПІ СПОРТИВНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ (ПІДГОТОВЧИЙ 

ПЕРІОД) 
 

В основі підготовки бігунів на короткі дистанції на етапі 
спортивного удосконалення лежить раціональне планування тренувальних 
навантажень, яке здійснюється за такими напрямками: збільшення об’єму 
тренувальної роботи упродовж року; поступове від року до року 
збільшення кількості тренувальних занять у мікроциклах; збільшення у 
мікроциклах тренувальних занять з великим навантаженням; збільшення 
тренувальних занять вибіркового спрямування; широке використання 
тренувальних режимів, які сприяють приросту спеціальної витривалості; 
збільшення кількості основних змагань [2]. 

Раціональна побудова спортивної підготовки на етапі спортивного 
удосконалення характеризується доцільним співвідношенням різних її 
видів, роботи різної переважної спрямованості та динаміки навантажень 
[3]. Тому вкрай важливим є питання раціонального планування 
тренувальних навантажень спринтерів на етапі спортивного удосконалення 
у підготовчому періоді, тому що відбувається розвиток їх спортивної 
форми, що й зумовило актуальність нашого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень публікацій. Питання побудови 
програми тренувального процесу спортсменів є предметом багатьох 
досліджень. Зокрема, Матвєєв Л.П. [1] і Платонов В.М. [2, 3] вивчали 
загальну структуру річної підготовки спортсменів на основі застосування 
одноциклової або багатоциклової побудови тренувального процесу. 
Фахівцями були визначені три періоди у межах кожного макроциклу: 
підготовчих, змагальний і перехідний. Підготовчий період поділяється на 
два етапи: загально-підготовчий і спеціально-підготовчий. 

Сорочан В. [4] досліджував особливості застосування спеціальних 
вправ спринтерами на етапі спортивного вдосконалення.  

Мета дослідження – вивчити методику побудови тренувального 
процесу спринтерів на етапі спортивного удосконалення у підготовчому 
періоді. 

Завдання дослідження: 
1 Аналіз літературних джерел за темою дослідження. 
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2. Вивчити методику побудови тренувального процесу спринтерів на 
етапі спортивного удосконалення у підготовчому періоді. 

3. Дослідити ефективність методики побудови тренувального 
процесу спринтерів на основі динаміки показників спеціальної фізичної 
підготовленості. 

Виклад основного матеріалу. У дослідженні приймали участь 
легкоатлетки відділення підвищення спортивної майстерності факультету 
фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного 
університету ім. В. В. Винниченка. Дівчата спеціалізуються у бігу на 
короткі дистанції, мають спортивну кваліфікацію – кандидати у майстри 
спорту. Тренування відбувалися щоденно, крім четверга, у спорткомплексі 
«Віта». Тривалість заняття 2 години. 

Для визначення вихідного рівня спеціальної фізичної 
підготовленості спринтерів, ми провели педагогічне тестування (біг 30, 60, 
100 метрів, човниковий біг 4х9 м, стрибок у довжину з місця) у вересні 
місяці (табл. 1). 

У першому макроциклі підготовчий період у тренуванні спринтерів 
складався із загально-підготовчого (вересень, 2015 року) і спеціально-
підготовчого (жовтень і листопад 2015 року) етапів. Тому повторно на 
початку жовтня і листопада місяця ми проводили друге і третє педагогічне 
тестування. 

Таблиця 1 
Вихідні показники спеціальної фізичної підготовленості спринтерів 

на І етапі тестування (вересень, 2015 р.) 
Тести 

№ Прізвище, 
Ім’я Біг 30 м,с Біг 60 м, с Біг 100 м, 

с 
Човникови
й біг 4х9, с 

Стрибки у 
довжину з 
місця, м 

1 Паладій 
Марія 3,1 7,4 12,5 9,3 2,30 

2 Торбенко 
Марина 3,7 8,0 13,0 9,6 2,15 

3 Гвритішвілі 
Ганна 3,7 8,0 12,9 9,5 2,15 

 
Загально-підготовчий етап характеризувався прагненням до 

підвищення рівня функціональних можливостей організму та загальної 
фізичної підготовленості спринтерів, розвитком технічних і психологічних 
якостей. 

Загально-підготовчий етап був представлений втягуючим 
мезоциклом, до складу якого входили три втягуючі мікроцикли (3 тижня 
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вересня) із загальним середнім навантаженням, і один відновний 
мікроцикл (4-й тиждень вересня) із малим навантаженням. 

Спеціально-підготовчий етап спрямований на становлення спортивної 
форми, яке досягається збільшенням відсотка спеціально-підготовчих 
вправ, які наближені до змагальних, а також власно змагальних. 
Відбувається вдосконалення техніки бігу на короткі дистанції. Поступово 
збільшується частка змагальних вправ і підвищується інтенсивність занять. 
Загальна спрямованість етапу – безпосереднє становлення спортивної 
форми. Тривалість етапу 8 тижнів. 

У жовтні місяці планується базовий (об’ємний) мезоцикл, а у 
листопаді – базовий (інтенсивний) мезоцикл. Кожний із цих мезоциклів 
складається з трьох ударних мікроциклів і одного відновного. Інтенсивний 
мезоцикл відрізняється від об’ємного тим, що спортсмени повинні 
пробігати ті ж самі дистанції, але за менший проміжок часу.  

У таблиці 2 представлений ударний мікроцикл у тренувальному 
процесі спринтерів. 

Таблиця 2 
Структура ударного мікроциклу спринтерів на 

спеціально-підготовчому етапі тренування 
Понеділок Вівторок Середа Четверг 

Біг 3х100 м 
Біг 4х200 м 
Стрибкоподібний біг 
4х30 
ЗФП 

Стрибки у довжину з 
місця 2х10 разів 
Стрибки на скакалці 
2х100 м 
Прес 50 разів 
Спина 50 разів 
Гра в баскетбол 15 хв. 

Біг 2х100 м 
Біг 4х30 м 
Біг 2х60 м 
Біг 1х100 м 
ЗФП 

Вихідний  

П’ятниця Субота Неділя 

Біг 2х30 м 
Біг 2х60 м 
Стрибкоподібний біг 
2х60 м 
Біг з підніманням стегна 
3х60м 
Біг 1х100 м 
ЗФП 

Тренажерний зал Стрибки у довжину з місця 
4х10 разів 
Човниковий біг 4х9 м 
Біг 2х100 м 
Біг 1х200 м 
ЗФП 
 
 

 
У ході дослідження нами було проаналізовано динаміку показників 

спеціальної фізичної підготовленості окремо кожної спортсменки, з метою 
визначення ефективності методики побудови тренувального процесу у 
підготовчому періоді.  
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Аналізуючи індивідуальну динаміку показників спеціальної фізичної 
підготовленості Торбенко М. (табл. 3), ми виявили тенденцію до їхнього 
покращення від ІІ до ІІІ і від І до ІІІ етапів тестування. Проте, від І до на ІІ 
етапу тестування нами спостерігалося зниження показників, на нашу 
думку, це пояснюється тим, що виконувалися в основному засоби 
загальної і допоміжної фізичної підготовки, відсоток спеціальної 
підготовки був незначним.  

Так, за результатами бігу на 30 м і 100 м виявлено покращення на 
третьому етапі (листопад) на 0,1 с (2,6 % і 0,8 % відповідно). За 
результатами бігу на 60 м виявлено покращення на 0,2 с (2,5 %). Отримані 
результати свідчить про удосконалення швидкісних здібностей 
легкоатлетки. Результати човникового бігу 4х9 м також покращилися на 
0,1 с (1,0 %), що свідчить про удосконалення спритності у Торбенко М. За 
результатами стрибка у довжину з місця також спостерігалося покращення 
на 5 см (1,1 %), що говорить про удосконалення вибухової сили. 

Таблиця 3 
Динаміка показників спеціальної фізичної підготовленості Торбенко 
М.  

Динаміка показників 
Етапи 

І – ІІ етап ІІ – ІІІ етап І – ІІІ етап Тести 

І ІІ ІІІ ΔХ, 
абс. 

ΔХ, 
% 

ΔХ, 
абс. 

ΔХ, 
% 

ΔХ, 
абс. ΔХ, % 

Біг 30 м 3,7 3,9 3,6 0,2 5,4 -0,3 -7,7 -0,1 -2,6 

Біг 60 м 8,0 8,1 7,8 0,1 1,3 -0,3 -3,8 -0,2 -2,5 

Біг 100 м 13,0 13,1 12,9 0,1 0,8 -0,2 -1,5 -0,1 -0,8 

Човниковий 
біг 4х9, с 9,6 9,7 9,5 0,1 1,0 -0,2 -2,1 -0,1 -1,0 

Стрибок у 
довжину, м 2,15 2,10 2,20 -5 -2,4 10 4,7 5 1,1 

 
Аналогічним чином було проаналізовано динаміку показників 

спеціальної фізичної підготовленості всіх легкоатлеток, які приймали 
участь у дослідженні.  
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Висновки. 
1. Аналіз науково-методичної літератури показав актуальність теми 

нашого дослідження. Питання побудови тренувального процесу 
спортсменів (зокрема, спринтерів) на етапі спортивного удосконалення є 
актуальним, тому що сприяє розвитку спортивної форми. 

2. Тренувальний процес спринтерів на етапі спортивного 
удосконалення у підготовчому періоді передбачає побудову втягуючого 
мезоциклу у вересні місяці, базового (об’ємного) мезоциклу у жовтні 
місяці і базового (інтенсивного) у листопаді місяці.  

3. Аналізуючи показники спеціальної фізичної підготовленості 
спринтерів ми виявили загальну тенденцію до їхнього покращення, що 
свідчить про ефективність методики побудови тренувального процесу на 
етапі спортивного удосконалення у підготовчому періоді. 

У подальшій науковій роботі ми передбачаємо дослідити методику 
побудови тренувального процесу спринтерів на етапі спортивного 
удосконалення у змагальному періоді.  
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ЗАСТОСУВАННЯ РИТМІЧНОЇ ГІМНАСТИКИ У РОЗВИТКУ 

КООРДИНАЦІЇ РУХІВ ЮНИХ ГІМНАСТОК 
 

В спортивну гімнастику діти приходять рано – зазвичай у 4 роки. У 
цьому віці м’язи та зв’язки ще пластичні, легше піддаються розтяжці. 
Варто пам’ятати, що гімнастика – це не тільки прекрасні виступи під 
хорошу музику, але, в першу чергу, серйозні регулярні тренування, чималі 
навантаження, і величезна праця самої дитини, його тренера і батьків. 
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Тільки після цього можна розраховувати на змагання, нагороди і 
популярність, якщо до цього всього додаються ще й здібності. А 
розглянути і розвинути їх і допоможе досвідчений тренер.  

Кожен вид спорту пред’являє специфічні вимоги до фізичного 
розвитку і здібностям дитини. З точки зору Е. Ю. Розіна [8].  при 
визначенні придатності дітей до занять спортивною гімнастикою об’єктом 
уваги тренерів стають, перш за все, фактори, які піддаються кількісній 
оцінці. До них можна віднести наступні:  

1. Фізичний розвиток і особливості статури.  
2. Стан і розвиток фізичних якостей: а) скоростносілових (швидкості 

і стрибучості), б) м'язової сили в двох проявах – в статичному і 
динамічному режимі; в) гнучкості, рухливості в суглобах (активної і 
пасивної).  

3. Координація рухів.  
4. Вестибулярна стійкість. Основний метод початкового відбору – 

тестування (вимірювання) задатків і рівня розвитку фізичних якостей. У 
випадках, коли досліджувані ознаки, чи властивості, особистості не 
піддаються кількісній оцінці, використовуються методи педагогічних, 
психологічних та лікарсько-педагогічних спостережень.  

Мета дослідження – дослідити вплив ритмічної гімнастики на 
удосконалення та  корекцію координації рухів гімнасток 5-6 років. 

Спортивна гімнастика є складно координаційним видом спорту. 
Координація рухів гімнастів має велике значення для правильного 
виконання акробатичних вправ, вправ на колоді та брусах, а також в 
опорному стрибку. Тому було прийнято рішення розробити методику  
удосконалення та  корекції координації рухів гімнасток 5-6 років на основі 
ритмічної гімнастики. Та дослідити вплив  ритмічної гімнастики на 
удосконалення та  корекції координації рухів гімнасток 5-6 років. 

Під впливом ритмічної гімнастики у дітей розвивається увага, вони 
вчаться зосереджуватися, в той же час вчаться  легко і весело, без великої 
напруги. У вправах досягається чітка визначеність, їх не можна «змазати», 
зробити поспішно. Так формується здатність до стійкої уваги і зібраності,  
що є важливими передумовами успішної навчальної діяльності. Діти 
стають спритними, витонченими, координованими і вільними в рухах, 
красиво сидять і ходять, їх хода легка та граціозна [1]. 

У ритмічній гімнастиці фізична підготовка спрямована на 
гармонійний розвиток всіх якостей. Велике значення у дітей надається 
вихованню правильної постави, яка виключає зайвий поперековий прогин, 
сутулість, клишоногість. Однак більша увага в порівнянні з іншими 
приділяють розвитку координаційних здібностей [5]. 

Координаційні здібності (КС) є функціональні можливості певних 
органів і структур організму, взаємодія яких зумовлює узгодження 
окремих елементів руху в єдине смислове рухове дію [2]. 
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Загалом, вигляді під КС розуміються можливості людини, що 
визначають його готовність до оптимального управління і регулювання 
рухової дії. 

Координаційні здібності включають в себе: 
 орієнтацію в просторі; 
 точність відтворення руху по просторовим, силовим і часових 

параметрів; 
КС діляться на загальні, спеціальні і специфічні види. 
Поліпшення статичної та динамічної стійкості відбувається на основі 

освоєння рухових навичок, а також в процесі систематичного застосування 
загальних і спеціально-підготовчих координаційних вправ [4].  

Нами було запропоновано гімнасткам виконати наступні тести: 
 тест визначення точності; 
 тести визначення рівноваги; 
 тести визначення ритмічності; 
 тест визначення рівня пластичності. 
На початковому етапі вимірювання рівня розвитку координаційних 

здібностей було виявлено, що високий рівень розвитку мають 5,5%, 
середній – 58,3%, низький рівень – 36,2%. Середній бал виконання тестів 
склав 3,8 бали. При виконанні завдань, зазначалося особливе складне 
становище в тестах на визначення рівня розвитку спритності (3,5б.), 
внутрішньої і колективної ритмічності (3,6 б.), орієнтації в просторі (3,6 б.) 
і пластичності (3,5 б) . 

Нами була розроблена комплексна методика по удосконаленню та  
корекції координації рухів гімнасток 5-6 років на основі ритмічної 
гімнастики, яка застосовувалась на протязі року. 

Заняття ритмічною гімнастикою включають в себе ритміко-
гімнастичні вправи, вони є організуючим моментом і проводяться зазвичай 
на початку заняття. Включають в себе гімнастичну ходьбу, біг, підскоки з 
ударами і без, служать для зміцнення м’язів шиї, плечового поясу, рук і 
ніг, м’язів тулуба, застосовуються для корекції постави. Сюди ж відносять 
вправи для розвитку спритності, рівноваги, динамічної та статичної 
координації: кроки, стрибки через обруч, палицю, що коливається, 
повороти на пальцях ніг, біг між кеглями. Вправи на розвиток статичної 
координації, які можна виконувати з закритими очима, стоячи на двох і 
одній нозі – їх використовують в заключній частині уроку, тому що вони 
сприяють заспокоєнню і релаксації організму, розвивають здатність 
керувати своїм тілом, орієнтуватися в просторі [3].  

Вправи художньої гімнастики і елементи хореографії 
застосовуються, в основному, як доповнення до загальнорозвиваючих 
вправ і теж, як правило, характеризуються багаторазової повторюваністю. 
Використання танцювальних елементів на заняттях ритмічною 
гімнастикою – неодмінна умова їх емоційності, барвистості, привабливості 
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[2]. 
На заключному етапі дослідження повторне тестування контрольної 

та експериментальної груп показало, що в експериментальній групі 
високий рівень розвитку координаційних здібностей у 61,2% (приріст 
склав 55,7%), середній рівень розвитку КС показали 38, 8%, що менше, ніж 
у початкової групі на 19,5%. Це пояснюється тим, що займаються з 
середнім рівнем КС перейшли на більш високий рівень розвитку КС. 
Низького рівня розвитку координаційних здібностей в експериментальній 
групі виявлено не було. У контрольній групі високий рівень – 11,1%, на 
цьому рівні збільшилася кількість займаються на 5,6%. Отже, можна 
підтвердити те, що вік 5-6 років досить сприятливий для розвитку КС. У 
дітей в цьому віці висока пластичність нервової системи і, в цьому віці 
гімнастки швидко опановують нові рухові дії навіть без спеціального 
впливу на них. Середній рівень виявлено у 72,2% (приріст на 13,9%), 
низький рівень розвитку КС показали 16,7% гімнасток, кількість гімнасток 
із низьким рівнем розвитку КС зменшилася на 19,5% 

Висновки 
1.За допомогою засобів ритмічної гімнастики вдалося істотно 

підвищити результати в тестах на визначення ритмічності, пластичності, 
орієнтації в просторі і видах рівноваги. 

2. В результаті дослідження можна зробити висновок що, для 
розвитку координаційних здібностей гімнасток 5-6 років найбільш 
ефективною виявилася комплексна методика, що включає ритмічну 
гімнастику, елементи ритміки, що сприяють розвитку фізичних якостей, 
диференціювання м’язових зусиль, що розвивають у гімнасток 
просторовий аналіз і підвищують запас різноманітних рухових умінь і 
навичок. 

Література 
1. Богаткова Л.Н. Танцы для детей. – М.: Детгиз, 1959. – 175с. 
2. Бондаревский Е.Я. Возрастные особенности развития функций 

равновесия у детей школьного возраста // Развитие двигательных качеств 
школьников./Под ред. З.И. Кузнецовой. – М.: Просвещение, 1987. – С.153-
177. 

3. Єфименко М.М. Оптимальний руховий режим / М. М. Єфименко // 
Дошкільне виховання. – 2014. – № 7. – С. 26–30.  

4.  Єфименко М.М. Адаптивне фізичне виховання та оздоровлення 
дітей / М.М. Єфименко, М.Д. Мога. Програма розвитку дошкільників з 
порушеннями опорно-рухового апарату. – Одеса, 2013. – 42 с. 

5. Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С. Ритмические упражнения, 
хореография и игры: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2004. – 96с. 

6. Курганский А.В. О возникновении координационных ритмичных 
движений// Теория и практика физической культуры, 1996. –№11. – с.44-
49. 



Збірник наукових праць Всеукраїнської Випуск 1 
науково-практичної конференції 

 109  

7. Лях В.И. Координационные способности школьников. – Мн.: 
Полымя, 1989. – 159с. 

8. Розін Є.Ю. Методика відбору і прогнозування здібностей до 
занять спортивною гімнастикою: Навчальний посібник для студентів 
факультету фізичної культури. – М.: 1999. – 34 с. 
 

Черненко В.Д., здобувач ступеня вищої освіти 
магістр 5 курсу спеціальності «Фізичне 
виховання» 
Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри теоретичних методичних основ 
фізичного виховання і реабілітації  
Холодний О.І. 

  
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ 

ЗНАНЬ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 
Сучасна національна освітньо-виховна система розглядає навчання  

як систематичне формування особистості учнів шляхом озброєння їх 
знаннями, уміннями, навичками, ключовими компетентностями, на засадах 
яких людина набуває здатності до соціально-ціннісного самовизначення та 
особистісно-суспільної самореалізації [2; 3]. Специфічність навчання в цій 
системі визначається змістом предмету, який включає у якості базових 
компонентів освіти виховання, розвиток, здоров’язбереження, соціальну 
адаптацію [2; 3; 4] в аспекті становлення базових компонентів 
здоров’язбережувальних знань. 

Відомі вчені у галузі  теорії і методики навчання такі, як Ю. Бойчук 
[2]. І. Зимня [4] аргументовано доводять, що головним компонентом 
навчання є відповідні знання, методика і технологія формування яких 
базується не тільки на загальнопедагогічних принципах, але й визначається 
специфікою навчального предмету. У зв’язку з цим узагальненням, буде 
доцільно обґрунтувати  специфічність впливу занять фізичною культурою 
на процес формування здоров’язбережувальних знань учнів основної 
школи. 

Мета та завдання статті полягають у визначенні впливу занять 
фізичною культурою на процес формування здоров’язбережувальних знань 
учнів. 

Синергетичний аналіз логіко-семантичної структури специфічних 
ознак впливу занять фізичною культурою учнів основної школи на 
особистісно орієнтоване формування здоров’язбережувальних знань, 
здорового способу життя, культури здоров’я особистості дозволяє 
стверджувати, що пріоритетною освітньо-оздоровчою метою фізичного 
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виховання школярів є розвиток, навчання ефективній пізнавально-
оздоровчій діяльності, як в умовах школи, так і в умовах сім’ї та дозвілля 
особистості [1; 2; 3; 7; 8.]. 

Здоров’ярозвиваючі знання, які передає вчитель фізичного виховання 
учням в першу чергу, специфічне стосуються теоретичних, методичних, 
організаційно-педагогічних, лікарсько-психологічних та соціально-
ціннісних основ фізичної культури суспільства і особистості [2; 3; 4.]. Ці 
основи зазначені державною програмою розвитку фізичної культури, та 
навчальною програмою з фізичного виховання в школі [4; 7; 8.], що 
методологічно базуються на Законі України “Про фізичну культуру і 
спорт”. 

Специфічність впливу занять фізичною культурою на формування  
здоров’язбережувальних знань учнів основної школи полягає в 
дидактичному поєднанні таких розділів навчальної програми, як “Основи 
знань” та “Засвоєння техніки рухових дій з різних видів спорту”, яке 
практично реалізується на засадах дидактичних принципів (принцип 
свідомості та активності, індивідуалізації педагогічних факторів, 
систематичності, наочності, міцності та доступності, витривалості, 
педагогічних чинників, мотивованого впливу на психомоторний розвиток 
учнів диференційно-інтегральних оптимумів педагогічних факторів), 
положення яких визначають й регламентують специфічність педагогічної 
ефективності вищеозначених занять [5; 6.] в аспекті розвитку когнітивного, 
математично-інформаційного компонентів. 

Суттєвим фактором, що визначає дидактичну специфічність 
особистісно орієнтованого формування здоров’язбережувальних знань 
учнів основної школи у процесі занять фізичною культурою є особливості 
методів навчання, розвитку структурних компонентів системи 
вищеозначених знань (когнітивний, аксіологічний, праксіологічний, 
суспільно-соціальний, мотиваційно-потрібнісний компоненти), які є 
інструментальною основою саногенного мислення людини [3; 4; 8.]. У 
контексті визначення специфічності методів навчання, формування 
здоров’язбережувальних знань в процесі фізичного виховання учнів 
основної школи педагоги  визначають низку наступних методів вирішення 
освітніх, оздоровчих, функціонально-тренінгових, виховних, мотиваційних 
завдань фізичної культури: 

методи вивчення теоретичної та практично-рухової основи змісту 
певної форми фізичного виховання (рис. 1.) в цілісній структурі, яка 
адекватна інтелектуальному та психомоторному розвитку учнів (цілісно-
конструктивний дидактичний підхід) [5; 6.] і забезпечує продуктивне 
формування когнітивного, праксіологічного та математично-
інформаційного компонентів вищеозначених знань; 

методи вивчення теоретичної та практично-рухової основи змісту 
певної форми фізичного виховання (рис. 1.) по частинам (роздільно-
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конструктивний дидактичний підхід) передбачають початкове вивчення 
навчального матеріалу диференційовано з наступною його інтеграцією в 
систему здоров’язбережувальних знань (когнітивний, праксіологічний, 
математично-інформаційний, філософсько-культурологічний компоненти), 
навичок і вмінь [5; 6.]; 

 вербальні методи та методі наочності, що забезпечують формування 
в учнів наочно-образного, просторово-образного, наочно-дієвого, 
практично-предметного, конвергентного та дивергентного мислення у 
сфері особистісно орієнтованого формування й творчо-практичної 
реалізації здоров’язбережувальних знань (когнітивний, аксіологічний, 
праксіологічний, філософсько-культурологічний компоненти) та вмінь  [3; 
4; 5; 6.]; 

 методи оптимального поєднання інтенсивності фізичного 
навантаження з його обсягом, терміном одноразового впливу, регламентом 
оперативного відновлення, біомеханічною й фізіологічною структурою 
фізичної вправи, що індивідуалізовано впливає на учня і є носієм 
теоретичних і предметно-практичних знань в галузі 
здоров’язбережувальної практики людини [3; 4; 5; 6], що забезпечує 
продуктивне формування математично-інформаційного, праксіологічного, 
когнітивного компонентів здоров’язбережувальних знань. 

У відповідності до структури методів навчання, що відображають 
специфічність впливу занять фізичною культурою на формування системи 
здоров’язбережувальних знань  та вмінь учнів основної школи, вважаємо за 
доцільне наголосити на тому, що специфічність вищеозначених процесів 
визначається і підпорядковується загальній логікі та структурі навчання, 
компоненти якого представлені в дидактичній моделі на рисунку 1. 

Зміст моделі відображає закономірності специфічного впливу 
занять фізичною культурою на формування структурних компонентів 
здоров’язбережувальних знань учнів основної школи (когнітивного, 
аксіологічного, праксіологічного, суспільно-соціального, мотиваційно-
потрібнісного, математично-інформаційного, філософсько-
культурологічного 
компонентів) в процесі особистісно орієнтованого їх навчання техніці 
життєво актуальних рухових дій. 

Дослідження нижчеозначеної моделі дозволило встановити, що 
вплив факторів навчання рухових дій у різних формах фізичного виховання 
учнів основної школи реалізується на основі психомоторних 
закономірностей формування кумулятивного ефекту поведінкової 
діяльності людини, який включає комплементарний зв’язок його 
інтелектуального, мотиваційного та моторного компонентів [2; 3; 4; 7]. 

При цьому взаємозв’язку вищеозначених компонентів пізнавальної 
діяльності учнів В. Григоренко “кваліфікує моторний компонент як 
стимулюючий та регулюючий фактор продуктивності навчання, що 
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виконує мотиваційно-інтелектуальну функцію оперативного підкріплення 
цінності сформованих рухових психомоторних знань та їх 
здоров’язбережувальної сутності” [3].  

Вивчення на основі моделі дидактичного впливу навчання учнів у 
процесі їх занять фізичною культурою на особистісно орієнтоване 
формування здоров’язбережувальних знань (рис. 1.) дозволяє 
стверджувати, що їх когнітивний, аксіологічний, праксіологічний, 
суспільно-соціальний, мотиваційно-потрібнісний, математично-
інформаційний та філософсько-культурологічний компоненти отримують 
стійкий специфічний розвиток. який має стійкі системні ознаки 
саногенного мислення, світогляду, здорового способу життя людини. 

Аналіз теоретичних аспектів специфічності впливу занять фізичною 
культурою на особистісно орієнтоване формування 
здоров’язбережувальних знань суб’єктів освітньо-виховної практики 
дозволив встановити низку наступних соціально-педагогічних 
суперечностей, що обумовлюють в умовах сьогодення національної освіти 
стійкі негативні наслідки у вихованні підростаючого покоління країни між: 

 рівнем сучасних вимог суспільства до якості 
здоров’язбережувальних знань, саногенного мислення і світогляду учнів 
основної школи та реальною практикою неврахування специфічності 
впливу занять фізичною культурою на особистісно орієнтоване їх 
формування, теоретичним рівнем шкільного фізичного виховання [1; 3; 4; 
5; 6; 8.]; 

 рівнем цивілізаційної цінності здорового способу життя людини, її 
культури здоров’я та рівнем науково-методичного, технологічного та 
організаційно-педагогічного забезпечення специфічного освітньо-
оздоровчого впливу на учнів основної школи занять фізичною культурою 
[2; 3.]; 

 сутністю мети фізичного виховання школярів та реальним рівнем 
науково-методичної організації міждисциплінарної інтеграції впливу в 
школі загальноосвітніх предметів й специфічного впливу занять фізичною 
культурою на особистісно орієнтоване формування 
здоров’язбережувальних знань, здорового способу життя, культури 
здоров’я учнів загальноосвітньої школи [2; 3; 4.]. 

Необхідність розв’язання вищеозначених суперечностей зумовлює 
нас навести результати їх негативного впливу на стан психосоматичного 
здоров’я населення країни, його рівень психофізичної підготовленості, 
динаміку формування ціннісних орієнтацій, здоров’язбережувальних 
знань, здорового способу життя, культури здоров’я особистості і 
суспільства. 
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Рис. 1. Модель навчання руховим діям та вплив їх на формування  
здоров’язбережувальних знань учнів у процесі занять фізичною культурою 
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Висновки. Специфічність впливу занять фізичною культурою 
на процеси формування здоров’язбережувальних знань учнів основної 
школи, яка полягає в наступних дидактичних аспектах: 

 уроки фізичної культури забезпечують органічне поєднання (в 
залежності від його типу) активної психомоторної та навчально-
пізнавальної діяльності учнів, що створює продуктивні умови  формування 
когнітивного, аксіологічного, праксіологічного, суспільно-соціального, 
мотиваційно-потрібнісного, математично-інформаційного та філософсько-
культурологічного компонентів здоров’язбережувальних знань учнів; 

 комплекс методів навчання в сфері фізичної культури, 
особливості професійно-педагогічної діяльності вчителя фізичного 
виховання обумовлюють специфічність дидактичного впливу 
вищеозначених занять, які полягають у тому, що вербальні та образно-
наочні методи вивчення духовних дій продуктивно формують когнітивні, 
аксіологічні, праксіологічні, мотиваційно-потребнісні і філософсько-
культурологічні компоненти здоров’язбережувальних знань. Методи 
диференційованого і інтегрального підходу до закріплення та 
удосконалення рухових дій ефективно розвивають праксіологічні, 
суспільно-соціальні, математично-інформаційні та мотиваційно-
потрібнісні компоненти вищеозначених знань, а методи психомоторної 
підготовки є гарантом якісного формування в учнів основної школи таких 
компонентів здоров’язбережувальних знань, як праксіологічний, 
математично-інформиаційний, мотиваційно-потребнісний та суспільно-
соціальний, які під впливом цих методів розвиваються як психосоматичний 
нормативно-результативний (змагальний) продукт; 

 всі форми занять фізичною культурою (урок фізичного 
виховання, фізична культура в режимі діяльності школи, рекреація, 
позакласна робота, самостійні заняття фізичною культурою в умовах 
дозвілля, позашкільні форми фізичної культури тощо) мають системну 
властивість забезпечувати вплив психомоторного фактора (психомоторна 
щільність занять) на інтелектуальну та  духовну сферу учнів (навчально-
виховна щільність занять) в аспекті стимулювання, регулювання, 
інтеріорізації, контролю, мотиваційного підкріплення, актуалізації як 
компонентів так і системи здоров’язбережувальних знань особистості на 
рівні її мислення, саногенного світогляду, здорового способу життя, 
культури здоров’я, які усвідомлюються людиною як безальтернативні 
особистісно-соціальні цінності.   

Розгляд в нашій науково-дослідницькій роботі інноваційних 
дидактичних напрямків особистісно орієнтованого формування системи 
здоров’язбережувальних знань учнів у процесі занять фізичною культурою, 
буде базуватися на основі подолання причин та наслідків доведеного 
негативного стану методики реалізації навчання вищеозначеним знанням 
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як результату специфічного впливу фізичного виховання учнів основної 
школи. Доведено, що методологічним підґрунтям подолання 
вищевикладених суперечностей та дидактичних недоліків, певної 
недосконалості національної системи освіти й фізичного виховання 
повинна стати обґрунтована науково-методична система особистісно 
орієнтованого формування в учнів основної школи 
здоров’язбережувальних знань, структурними компонентами якої є: 
аксіологічна структура мети її проективної розробки та освітньо-
оздоровчого функціонування; підсистема інноваційних методів, 
педагогічних засобів, технологій, програм ефективного особистісно 
спрямованого формування вищеозначених знань; науково-обґрунтовані 
етапи її реалізації та механізми управління; критерії оцінки сформованості 
здоров’язбережувальних знань у суб’єктів фізичної культури. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ  ІНДИВІДУАЛЬНИХ  МОРФОФІЗИЧНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ І ФУКЦІОНАЛЬНИХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ 

 
Проблема гуманізації освіти і зокрема фізичного виховання все в 

більшій мірі ставить питання індивідуалізації процесу навчання. 
Встановлення фундаментальних положень, що визначають природу 
фізичних можливостей і оптимальних умов з розвитку, як і раніше 
зберігають високу актуальність і вимагають свого вирішення. Однак 
повного вирішення цього завдання до теперішнього часу не досягнуто, і 
воно залишається найбільш актуальною як загальномедицинська 
проблема, так і проблема фізичного розвитку здорової людини. Пошуки 
вирішення цієї проблеми призвели до розробок методів функціональних 
можливостей на підставі найбільш доступного для спостереження і 
вимірювань – соматичного розвитку, яке в цілому ряді випадків 
співвідноситься з конституцією тіла [2]. 

Використання методів оцінки статури в фізичному вихованні 
призвело до поділу їх на ряд класів: суб'єктивний метод дослідження, 
індексний метод і метод стандартизації. Метод суб’єктивного 
дослідження був першим кроком у вивченні спортивної статури. Як 
самостійний напрям розвитку теорії вчення про конституції, з’являються 
підходи кількісного виміру розглянутих ознак, які виражалися 
індексами. 

Як складові частини будь-якої системи фізичного виховання 
можна виділити три відповідних її компонента – це розвиток фізично 
міцно], добре розвинено] і здорової людини. Дані характеристики 
базуються на морфофункциональной основі, представленої соматичним, 
трофічним і функціональним станом організму. [1,5,6]. 

Мета дослідження. Розробка паспортизації фізичного розвитку і 
на їх основі прогнозування індивідуальних фізичних можливостей, а 
також донозологической діагностики його стану. 

Для вирішення поставлених завдань використовувалися такі 
методи дослідження: 

 теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-
методичної літератури; 

 узагальнення передового практичного досвіду; 
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 педагогічне спостереження; 
 педагогічний експеримент; 
 методи математичної статистики. 
Експериментальну базу досліджень склали контингент дошкільних 

установ, середніх загальноосвітніх шкіл, студенти вищих навчальних 
закладів, а також матеріали лікарських спостережень за досліджуваним 
контингентом обстежуваних. 

Результати дослідження. Результати проведеного нами 
дослідження показують, що всередині віково-статевої групи показники 
фізичного розвитку диференціюються рівнями біологічного розвитку і 
типом статури. За нашими даними, учні 15-17 років різних 
конституціональних груп суттєво різнилися всередині кожної віково-
статевої групи не тільки за середнім значенням тотальних розмірів тіла, 
а й за показниками гемодинаміки і руховим можливостям. 

Юнаки м'язового типу – найбільш високорослі: середній показник 
довжини тіла в віці 15 років склав 172,15 см, в 16 років –173,76 см, в 17 
років – 175,15 см. Найбільш низькорослими були школярі торакального 
типу: середній показник їх довжини тіла відповідав 165,73; 169,10; 
171,18 см. 

Учні дигестивного типу з віком поступово наближаються до учнів 
м’язового типу. У випробовуваних різних типів статури найбільш 
виражені відмінності показників ваги тіла, що пов'язано з аллометріі 
зростання різних частин тіла, характерного для кожного типу статури. 

Школярі дигестивного типу істотно перевершують інших учнів за 
показниками ваги тіла. Ця закономірність простежується як у юнаків, 
так і у дівчат цього віку. Школярі астеноідного типу мають яскраво 
виражений недолік вагових характеристик. Найбільш збалансоване 
співвідношення довжини і ваги тіла виявлено в учнів торакального типу. 

Нами виявлені і відмінності показників гемодинаміки у учнів 
різних типів статури. Найменші показники САТ (систолічного 
артеріального тиску) х = 107,0 -109,3 мм. рт. ст.) виявлені в учнів 
астеноідного типу, а найбільші (115,7-123,7 мм. рт. ст.) – у школярів 
дигестивного типу. В основному тільки між цими конституціональними 
типами виявлені міжгрупові відмінності показників САТ. 

Закономірність зміни показників ЧСС в спокої багато в чому 
збігається з динамікою САТ в учнів різних типів статури. Найбільші 
показники частоти серцевих скорочень в спокої виявлені у юнаків (= 
77,4-84,1 уд / хв) і дівчат (= 81,6-87,5 уд / хв) дигестивного типу. Учні 
астеноідного типу 15-17 років мали найменший показник ЧСС в спокої 
(= 64,1-78,5 уд / хв). 

Використовувані показники варіації САТ вказують на 
нерівнозначності його прояви у осіб з різною конституцією тіла. Однак 
більш глибокої інформації вони не несуть. В силу того, що 
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характеристика артеріального тиску САТ найбільш поширений показник 
при оцінці функціонального стану, нами була введена система його 
подання на розробленої номограмме, яка згідно двухмірному показнику 
АТ будується за загальним принципом уявлення залежності розкритих 
зв'язків і запропонованої методикою їх побудови для росто-вагових 
характеристик . 

Така побудова номограми, що характеризує АТ, дозволяє 
визначити такі характеристики як: загальна гіпо- гіпертонія; 
систолическая гіпо- гіпертонія; диастолическая гіпо- гіпертонія; 
пульсовая гіпо- гіпертонія. Відповідно до зазначених осями, вся область 
розподілу реєстрованого в дослідженнях АТ розбивається на вісім 
секторів, що з урахуванням зони найбільшої щільності 
спостережуваного результату АТ (зона I) становить дев'ять зон. Кожна 
зона, в свою чергу, відповідно до правила трьох сигм ділиться на три 
частини, що дозволяє розподілити всю сукупність спостережуваного АТ 
в 24 сегментах з врахуванням специфіки співвідношення Сад, ДАТ, 
ПАД. 

На даній діаграмі можна уявити популяційні характеристики АД і 
її динаміку, а також індивідуальні показники артеріального тиску і його 
динаміку при дозованим фізичним навантаженням. 

В силу того, що росто-вагові відносини і росто-ваговий індекс 
мають однаковий принцип побудови їх семантичних полів отримані дані 
показників популяційних досліджень АТ, проведених на дітях 
Слов'янського регіону, були представлені на узагальненої росто-ваговий 
номограмме з розміщенням показників АТ для кожної 
конституціональної групи статури. 

Псевдо-еліпс розсіювання відповідає школярам старших класів. 
Концентричні псевдо-еліпси визначають зони в одну, дві і три σ. По 
радіальних напрямках вказані види відхилень АТ. 

Дані популяційних характеристик АД представлених на 
номограмме відносяться тільки до школярів старших класів. 

Висновки. 
На підставі отриманих результатів оцінки фізичного розвитку 

можна зробити висновки: 
1.Індівідуальний особливості зміни морфометричних оцінок 

розвитку стають очевидними при отриманні оцінки перебігу 
функціональних показників на стандартні фізичні навантаження осіб з 
однаковими морфометричними показниками. 

2.Прослежівается досить чітке взаимообусловленное ставлення 
прояви особливостей фізичного розвитку і морфометричних 
характеристик. 

3. При побудові системи класифікації типів статури необхідно 
дотримуватися рівні її ускладнення і на кожному рівні необхідно 
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зіставляти достатню спільність функціональних процесів, як показника 
їх протікання для даного соматотипа. 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ЗАНШИН В ПРАКТИКЕ 
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В КАРАТЭ-ДО 

 
В настоящее время широкое распространение получили различные 

виды восточных единоборств (дзюдо, ушу, каратэ, таэквондо и др.), корни 
которых питают мудрость и опыт многих поколений и людей, создававших 
эффективные системы рукопашного боя [1]. Благодаря системе восточных 
единоборств, применения разнообразных технических элементов 
обеспечивается всестороннее гармоническое развитие личности 
воспитанников, формирование морфологических и функциональных 
систем организма, физических качеств (силы, быстроты, гибкости, 
ловкости, выносливости) и т.д. [2] Человек, достигший гармонии духа и 
тела, реализует эстетическое начало во внешнем и внутреннем мире: 

- с внешней стороны физическое и техническое совершенство, 
достигшее уровня искусства, представляет эстетику действия, красоту 
движений, олицетворяя естественность, целесообразность и 
эффективность боевых приемов; 
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- внутренняя эстетика проявляется в поведении и образе жизни [4]. 
Таким образом методика преподавания каратэ направлена не только 

на физическое развитие, но и нравственное, духовное формирование 
личности бойца. 

В связи с этим целесообразность применения Заншин является 
бесспорной. Использование техники Заншин дает возможность улучшить 
физическую и психологическую концентрацию: состояние ожидания и 
спокойной готовности для самозащиты, анализ слабых мест в защите 
(суки) необходимых противнику для атаки, развитие сенсорной 
чувствительности [3].  

«Zanshin» в переводе с японского – «zan» (остается) и «shin» (сердце 
или дух) – состояние понимания окружающей действительности, 
состояние смягченной настороженности. Иногда «Zanshin» дают 
свободное определение как «боевой дух», «боеготовность», «отключаться» 
от происходящего вокруг и полностью концентрировать свое внимание на 
противнике [5]. 

Практика Заншин означает: – не оставлять без бдительного контроля 
противника, даже если вы полагаете, что выиграли; сохранять безопасную 
дистанцию и готовность (Shisei), позволяющую выполнять необходимые 
действия в нужный момент; оставаться бдительным и сосредоточенным, 
обязательно учитывать взгляд и направление куда смотрит противник.  

Анализ литературных источников показал, что современные мастера 
боевых искусств определяют Заншин как расширение духа, возобновление 
энергии и осознание, готовящее бойца к последующим действиям. 
Качество Заншин – это качество личного боевого искусства каратиста, его 
совершенствования и роста. Заншин — легко видеть в других, но трудно 
обнаружить и воспитать в себе [4]. Проблемой является и тот факт, что нет 
четкой методики по развитию этой техники у спортсменов-каратистов. 

Цель исследования – поиск новых методик, приемов и способов 
совершенствования учебно-тренировочного процесса при подготовке 
спортсменов-каратистов. Экспериментальной базой является спортивный 
клуб «TETSU RYU» Шотокан каратэ-до Краматорской федерации каратэ в 
Украине.  

В результате анализа научно-методической литературы, обобщения 
опыта работы ведущих тренеров клуба нами была разработана 
специальная методика развития Заншин. Кратко опишем ее суть. 

В кумитэ (спаринг) боец на мгновение застывает после последнего 
удара или выполнения броска, таким образом, он позволяет течению Ки 
реализоваться в технике после того, как само действие уже было 
выполнено. После чего он задает 5 контрольных вопросов самому себе: 1. 
Был ли я искренним? 2. Были ли честными мои слова и действия? 3. Был 
ли я достаточно энергичным? 4. Достаточно ли я применил усилий? 5. Был 
ли я ленивым?  
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Приступая к выполнению ката (форма, отработка техники движений) 
спортсмен концентрируется на основных компонентах, которые являются 
необходимыми для надлежащей практики развития Заншин в каратэ: 

Shisei (Шисей) — положение;  
Metsuke (Метсуке) — контроль (управление) глазами;  
Мааi (Маай) – расстояние обязательства;  
Kiai (Киай) – крик, сосредоточенная энергия;   
Ki musubi (Ки Мусоби) – связь;   
Anzan Hoshin (Анзан Хошин) – без колебания; 
Kime (Кимэ) – решительные действия с концентрацией всех 

необходимых мышц;  
Riai (Риай) – сущность техники;   
Kanken (Канкен) – интуиция/понимание.  
Апробация данной методики показала эффективность развития 

технической и психологической подготовки спортсмена, что в свою 
очередь привела к повышению уровня соревновательного мастерства как 
при выполнении ката, так и кумитэ. 

Кроме того, наш опыт познания каратэ-до и многолетняя практика 
подготовки спортсменов-каратистов позволили выделить 4 этапа развития 
Заншин в процессе изучения каратэ. 

Этап 1. (характерно для новичков): понимание важности Заншин, но 
неспособность постоянной концентрации на воображаемом противнике, 
неготовность к внезапной его атаке. 

Этап 2 (обычно начинается с 7-6 кю и продолжается чуть ли не до 1 
дана). Ученики на этом этапе полны решительности и концентрации, но, в 
отличие от новичков, их тело настолько постоянно напряжено, что 
движения кажутся тяжелыми и неуклюжими. 

Этап 3 (обычно начинается с 1 дана). Свобода и сосредоточенность, 
полная концентрация вплоть до устранения «опасности». На этом этапе 
характерно корректное сочетание неформальных дружеских отношений 
между учениками (обычно старшие пояса очень часто являются друзьями, 
т.к. давно знают друг друга и много времени проводят вместе), но в додзё 
они всегда четко придерживаются правил этикета. Уровень мастерства 
учеников такой, что сэнсей может быть в них уверен. 

Этап 4. Расслабленность и концентрация. Умение переключать 
сознание и сохранять концентрацию на поединке от начала и до конца 
требует огромного мастерства и многих лет упорных тренировок. Но 
умение быть расслабленным и собираться на мгновение лишь для 
проведения отдельного технического приема – это сверх мастерства, к 
чему стремится каждый занимающийся каратэ-до.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что Заншин является 
видом активной медитации, средством познания своей внутренней энергии 
и психологического настроя. В состоянии Заншин спортсмен должен уметь 



Проблеми і перспективи розвитку фізичної культури, спорту та формування 
здорового способу життя різних груп населення  

 122 

показать свою внутреннюю боевую составляющую. Особым мастерством 
бойца-каратиста является не сколько способность переключать сознание и 
мгновенно реагировать на изменяющуюся обстановку, сколько умение 
быть расслабленным и в то же время собранным, способным всегда 
отразить атаку. Такой уровень мастерства овладения Заншин является 
одним из ключевых навыков бойца-каратиста, т.к. он уже никогда не будет 
застигнут противником врасплох. 
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Протягом останнього десятиріччя у вітчизняному підході до 

фізичного виховання дітей та молоді відбулися значні зміни. Категорично 
змінилася парадигма уроків фізичної культури у загальноосвітній школі: 
згідно з Державною програмою «Фізична культура: програма для 
загальноосвітніх навчальних закладів, 1-4 класи», результати учнів, 
досягнуті ними на уроках фізичної культури під час визначення їхніх 
резервних можливостей, не оцінюються в балах. Такий підхід відбирає у 
вчителів фізичної культури основу їх педагогічного впливу на учнів, бо 
знімає у школярів значну частину мотивації до занять фізичною 
культурою. І якщо бесіди на логічному рівні про необхідність занять 
фізичним вихованням для здоров’я та гарного вигляду ще може вплинути 
на старшокласників, то на молодших школярів, в яких мислення ще не 
досягло достатнього рівню абстракції та самосвідомості, подібні методи 
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майже не впливають. Отже, сучасний стан розвитку фізичного виховання у 
нашій країні потребує розробки особливого підходу, системи методів для 
стимулювання мотивації молодших школярів до занять фізичною 
культурою. 

Ми вважаємо, що подібним стимулом може стати застосування 
ігрових методів навчання. Бо, хоча гра вже й не є ведучим видом 
діяльності для молодших школярів, вона ще залишається одним з найбільш 
потужних механізмів для засвоєння світу для учнів молодших класів. 

Педагоги всіх часів відзначали, що рухлива гра добре впливає на 
формування дитячої душі, розвиток фізичних сил і духовних здібностей. 
Дітям цікавий сам процес дій, миттєві зміни ігрових ситуацій. Доводиться 
самостійно знаходити вихід з непередбачених ситуацій, намічати мету, 
встановлювати взаємодії з товаришами, проявляти спритність, 
витривалість, координацію і силу. Вже саме нагадування про наступну гру 
викликає у дитини позитивні емоції, приємне хвилювання. Серед учених 
поширена думка, що гра – це структурна модель поведінки дитини. За 
допомогою гри вона пізнає навколишнє середовище і готується до 
активного його перетворення [1, с. 56]. Тому у всебічному розвитку 
дитини гра займає далеко не останнє місце. 

У молодшому шкільному віці відбувається закладання фундаменту 
для розвитку всіх здібностей, а також придбання знань, умінь і навичок 
при виконанні вправ на координацію. Цей віковий період називається 
«золотим віком», маючи на увазі темп розвитку рухових здібностей [2, 
с. 135]. Отже, необхідно дослідити, чи впливають ігрові методи на 
розвиток основних фізичних якостей в молодших школярів, які 
передбачено зазначеною вище державною програмою «Фізична культура». 

Для виконання завдань дослідження, спочатку потрібно визначитися 
з термінологією, проаналізувати, які показники необхідно досліджувати. 
Для позначення здібностей, які стосуються рухової діяльності, 
користуються різними поняттями. Слід зазначити, що ці поняття 
відображають специфіку наукових дисциплін, з яких вони виникли. 
Наприклад, у теорії і методиці фізичного виховання в більшій мірі 
використовують терміни «фізичні» або «рухові здібності», у психології – 
«психомоторні» і «психофізичні здібності, у фізіології – «фізичні якості», у 
біомеханіці – «фізичні» або «рухові якості». Нас найбільше цікавитиме 
позначення здібностей, які стосуються рухової діяльності з точки зору 
теорії і методики фізичного виховання. 

Доктор педагогічних наук В. І. Лях зазначає, що для різних людей 
рівень розвитку та поєднання названих фізичних якостей дуже різні. Тому 
в сучасній літературі вживають термін не «фізичні якості», а «фізичні 
(рухові) здібності»: силові, швидкісні, координаційні, витривалість та 
гнучкість. Поняття «фізичні здібності» точніше передає зміст про 
численний склад компонентів, які входять в ту чи іншу групу здібностей, 
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та формують враження, що як і будь-які здібності, вони неоднаково 
розвинені у кожного індивідуума. Проте цілком допустимо 
використовувати обидва поняття – «фізичні якості» та «рухові здібності» – 
як рівнозначні. Заодно слід розуміти, що, коли йдеться про розвиток сили 
м'язів або швидкості, під цим слід розуміти процес розвитку відповідних 
силових і швидкісних здібностей [3,5]. 

Ставлення до фізичних якостей спочатку використовувалося лише у 
методичній літературі з фізичного виховання та спорту, і потім поступово 
зайняло місце у фізіології спорту та інших наукових дисциплінах. 
Необхідність введення поряд з традиційним уявленням про рухові навички 
ще й спеціальної категорії «фізичні якості» викликана запитами практики, 
зокрема відмінностями у комунікативній методиці викладання. Так, при 
навчанні рухам, викладач може незліченними способами допомогти учням 
скласти уявлення про правильне виконання (про положення тіла, напрям і 
амплітуду руху, його ритми тощо). Але щодо сили, швидкості, тривалості 
та інших подібних параметрів він може надавати лише вказівки, як 
«сильніше – слабше», «швидше-повільніше» і т. п. 

Ще одне визначення фізичним якостям дав Б. А. Ашмарін: «Під 
фізичними якостями розуміють певну соціально обумовлену сукупність 
біологічних і психологічних властивостей людини, що виражають її 
фізичну готовність здійснювати активну рухову діяльність». Він також 
зазначив, що до числа основних фізичних якостей, що забезпечують все 
різноманіття рішення рухових завдань, відносять фізичну силу, 
витривалість, фізичну швидкість і фізичну спритність.[4, с 23] 

Отже, в цілому рухові здібності можна визначити як індивідуальні 
особливості, що визначають рівень рухових можливостей людини. 
Основними руховими фізичними якостями людини вчені називають силу 
[5, c. 75], витривалість [5, c. 73], швидкість [ 5, . 67], спритність [5, c. 69] і 
гнучкість [ 5, c. 72].  

Аналіз умов розвитку фізичних якостей у молодших школярів з 
використанням рухливих ігор з музичним супроводом на уроках фізичної 
культури. 

Отже, ми з’ясували, які якості потрібно досліджувати при плануванні 
експерименту. Наступним кроком буде обрання ігор для розвитку 
відповідних якостей. Рухлива гра – це усвідомлена, емоційна діяльність 
дітей, спрямована на досягнення ігрової мети [6, с. 31]. Вони відіграють 
особливо важливе значення для різнобічного фізичного розвитку дітей, так 
як до них входять основні природні рухи людини (ходьба, біг, стрибки, 
метання, ловля та ін.). Крім того, в іграх ці рухи використовуються в 
різних поєднаннях і комбінаціях [7, 8]. Музичний супровід додає учням 
емоційності під час виконання прав, задає ритм; отже музичний супровід 
використовувався як необхідний компонент нашої методики. 

Наукові дослідження проводилися протягом 2013-2014 навчального 
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року і здійснювалися в три етапи. На першому етапі визначався загальний 
напрям дослідження, вивчалася і узагальнювалася науково-методична 
література з досліджуваної проблеми, формувалася робоча гіпотеза. 

На другогму етапі дослідження підбиралися адекватні методи 
дослідження, накопичувалися первинні матеріали для подальшого аналізу і 
узагальнення, розроблялася оптимальна програму фізичного виховання 
дітей молодшого шкільного віку в літньому оздоровчому таборі. 

Третій етап дослідження був присвячений уточненню методичних 
положень, аналітичному узагальненню експериментальних даних. 
Здійснювалося літературно-графічне оформлення дипломної роботи. 

Дослідження проводилися на базі ЗОШ № 4 м. Слов’янська. У 
експерименті брали участь 73 учнів 9-10 років, з яких дівчат (Д) – 33; 
хлопців (Х) – 40. 

Для дослідження були обрані наступні тести: 
1. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи (Х), від гімнастичної 

лавки (Д). 
2. Біг 30 м зі старту. 
3. Нахил тулуба вперед. 
4. Стрибок у довжину з місця. 
Статистичні методи дослідження: кількісний та якісний аналіз 

отриманих даних та методи математичної статистики. 
Програми з фізичного виховання для роботи в школі повинні бути 

комплексними, охоплювати різноманітні засоби і методи фізичного 
виховання, які забезпечують різноманітний вплив на організм дітей. 
Повинні бути гнучкими у використанні традиційних і нетрадиційних 
засобів регулювання обсягу та інтенсивності навантаження з урахуванням 
індивідуально-групових особливостей дітей; орієнтованими на вікові 
особливості дітей з метою забезпечення у них стійкого інтересу до заняття 
різноманітними фізичними вправами. 

Розроблена нами експериментальна програма включала, поряд з 
традиційними засобами фізичного виховання молодших школярів, велику 
кількість рухливих ігор, спрямованих на розвиток сили, стрибучості, 
гнучкості, швидкості. 

Для розвитку сили використовувалися такі рухливі ігри: «Хто далі», 
«Штовхання ядра», «Перетягування», «Хто сильніший», «Міцне коло». 
Для швидкості: «Виклик номерів», «Естафета», «Чорні й білі», «Вовки та 
вівці», «П'ятнашки». Для гнучкості: «Хто швидше передасть», «Лавка над 
головою». Для стрибучості: «Хто далі на одній нозі», «Човен», «Вовк у 
рові», «Вудка». 

Перед експериментом ми провели тестування: згинання і розгинання 
рук в упорі лежачи (хлопці), від лавки (дівчата); біг – 30м; нахил вперед 
сидячи і стрибок з місця. Результати наведені нижче у таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Результати тестування основних фізичних якостей молодших 

школярів 1-4 класів до формуючого експерименту 
                               Результати тестування 
Експериментальна група  Контрольна група 

Вид  
тестування 

Х (23 ос.) Д (18 ос.) Х (17 ос.) Д (15 ос.) 
Згинання і розгинання 
рук (кільк. р. за 30 сек) 

 
        20 

 
       14 

 
        17 

 
        12 

Стрибок з місця (см)        142         127         136         121 
Нахил вперед сидячи 
(см) 

          5            5           3            4 

Біг – 30м (сек.)          6.5          6.7         6.5           6.8 
 
Після експерименту ми провели ідентичне тестування і різницю ми 

вирахували у відсотках (рис.1). 
На графіку ми бачимо, що в групі, яка займалася за 

експериментальною методикою, фізична підготовленість покращилася 
набагато більше, ніж у контрольній групі. Експериментальна група 
(хлопці): розвиток швидкості покращився на 10,0%; сили – на 20%; 
гнучкості – на 80%; стрибучості – на 8%. Експериментальна група 
(дівчата): розвиток швидкості покращився на 8,0%; сили – на 35%; 
гнучкості – на 60%; стрибучості – на 10%. 

 

 
Рис. 1. Результати тестування основних фізичних якостей молодших 

школярів 1-4 класів після формуючого експерименту. 
 
Що стосується контрольних груп, то за рахунок загального 

оздоровлення і позитивного природного середовища, вони мають такі 
результати. Контрольна група (хлопці): розвиток швидкості покращився на 
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3%; сили –  на 13%; гнучкості – на 33%; стрибучості – на 2 %. Контрольна 
група (дівчата): швидкість – на 3%; сила – на 16% ; гнучкість – на 20%; 
стрибучість – на 3%. 

Висновки. Ефективність запропонованої методики застосування 
ігрових методів навчання на уроках фізичної культури в 3-4 класах 
оцінювалася шляхом порівняння показників фізичної підготовленості дітей 
експериментальної та контрольної груп до початку та в кінці 
експерименту. 

І хоча приріст у кінці дослідження спостерігався за всіма 
проведеними вимірами як в експериментальній, так і в контрольній групі, 
показники фізичного розвитку та їх зміни у дітей експериментальної 
групи, в якій велася цілеспрямована робота над розвитком фізичних 
якостей з використанням рухливих ігор під музику, у порівнянні з 
контрольною, виявилися значно більш виражені. Незначне покращення 
результатів дітей контрольної групи можна пояснити банальним 
зростанням дітей, які від природи за рік стали сильніші, бо подорослішали. 

За результатами дослідження можна зробити висновок, що рухлива 
гра з музичним супроводом сприяє розвитку в молодших школярів віком 
9-10 років основних фізичних якостей, таких як сили, гнучкості, 
стрибучості та швидкості. Отже, потрібно впроваджувати ігрові методи 
навчання в уроки фізичної культури для молодших школярів.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО І РОЗУМОВОГО 
ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З 

ЦІЛЕСПРЯМОВАНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ТУРИСТИЧНО-
КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Останніми роками в країні все більш широкий розвиток отримує 

спортивний туризм, як один з масових видів фізкультурно-оздоровчих 
занять [6]. 

Спортивні походи пред’являють високі вимоги до фізичної 
підготовленості туристів, недостатній рівень якої нерідко приводить до 
порушення у функціональних системах організму, травм опорно-рухового 
апарату, а нерідко і до нещасних випадків [5, 11]. 

Необхідність науково-методичного обґрунтування системи 
ефективних засобів підвищення загальної фізичної і спеціальної 
підготовленості юних туристів недостатня розробленість багатьох її 
складових зумовлює актуальність даної роботи. 

Мета дослідження – розробити і експериментально обґрунтувати 
методику підготовки юних туристів.  

Як вже відмічалось, введення елементів туризму і краєзнавства у 
навчально-виховний процес в умовах загальноосвітньої школи надасть 
педагогам можливість вирішити питання, від яких залежить гармонійний 
розвиток дитини. 

Застосування засобів туризму в основних формах організації 
фізичного виховання молодших школярів буде сприяти: більш 
ефективному розвитку фізичних та інтелектуальних здібностей; засвоєнню 
знань у галузі фізичної культури і правил поведінки у природному 
середовищі; розширенню уявлень про живу і неживу природу, про 
відношення людини до природи; розвитку зв’язного монологічного 
мовлення. 

Специфіка туристсько-краєзнавчої діяльності, як визначають фахівці 
[73, 94] охоплює одночасно три компоненти: оздоровчий, виховний, 
пізнавальний, тобто передбачає гармонійний розвиток особистості. Саме в 
пізнавальній діяльності відбувається формування початкової стадії 
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інтегрованого сприйняття навколишньої дійсності, осмислення причинно-
наслідкових зв’язків і взаємозалежностей явищ природи і суспільства. 

У розробленій нами класифікації форм роботи з фізичного виховання 
у молодших школярів з пріоритетним використанням елементів туризму і 
краєзнавства було виділено три блоки: 

- фізкультурні заняття, де будуть використовуватись елементи 
туристсько-краєзнавчої діяльності проводяться не менш, ніж два рази на 
тиждень. Вони проводяться на відкритому повітрі в будь-яку пору року і 
включають в себе: заняття-тренування, ігрові заняття, колові тренування, 
сюжетно-рольові заняття; дидактичні ігри; 

- до фізкультурно-оздоровчої роботи засоби туризму включаються не 
менш двох разів на тиждень і представлені екскурсіями; цільовими 
прогулянками; топографічними прогулянками; рухливими іграми з 
включеннями пошукових ситуацій з використанням природних і 
соціальних об’єктів; 

- активний відпочинок дітей також урізноманітнюється за 
допомогою засобів туризму і організовується у формі походів вихідного 
дня і туристських свят за участю батьків, які проводяться у формі ігрових 
комплексів і прогулянок-походів. Доцільно також „День здоров’я” 
проводити у формі туристського зльоту. 

Навчальний рік (з вересня до травня) умовно поділяється на три 
сезонних цикли – осінній, зимовий і весняний. В одному циклі планується 
не менше 12 фізкультурних занять туристської спрямованості. Щомісячно 
підводяться підсумки у формі фізкультурних розваг, які включають в себе 
елементи туризму і краєзнавства. Сезонний цикл доцільно завершувати 
туристським святом.  

Нами розроблені сценарії для різних форм туристсько-краєзнавчої 
діяльності. 

Організація і методика проведення занять туристсько-краєзнавчої 
спрямованості з дошкільниками відбувається у відповідності з 
дотриманням збереження основних дидактичних закономірностей, правил 
і принципів, з урахуванням вікових особливостей нормування величини 
фізичних навантажень. 

Висновки 
1. Організаційно-педагогічні умови навчально-виховної роботи з 

використанням засобів шкільного туризму включали форми занять, 
періодизацію процесу фізичного виховання та його зміст. Розроблено 
класифікацію форм роботи з фізичного виховання у дошкільному закладі 
туристсько-краєзнавчої спрямованості, де виділено три блоки: 

2. Активний відпочинок дітей організовувався у формі походів 
вихідного дня та  туристських свят за участю батьків,  які проводились у 
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формі ігрових комплексів. Такі заходи позитивно  впливали на пізнавальну 
діяльність, почуття колективізму, поваги до старших. 

3. Згідно з критеріями ефективності розробленої методики динаміка 
показників морфофункціонального стану; динаміка захворюваності дітей в 
умовах експерименту; динаміка рівня рухової і фізичної підготовленості; 
динаміка рівня розвитку мовлення і операцій мислення. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
 

Історичні витоки розвитку теорії фізичної культури дозволяють 
визначити джерела формування суперечностей між медико-біологічними, 
психологічними і педагогічними обґрунтуваннями перетворюючого 
процесу фізичного вдосконалення людини. 

Теорія і методика фізичної культури повинні представляти єдину 
систему поглядів, ідей, уявлень, а також положень, що розкривають 
закономірності і формулюючі принципи фізичного вдосконалення людини 
у вигляді інтеграційної моделі на відповідному етапі соціокультурного 
розвитку  [5; 6; 10]. 

В аналізований період теорія і методика фізичної культури з'явилася 
одним з найважливіших джерел формування професійної підготовки 
фахівців фізичної культури. Складний і суперечливий процес 
реформування системи професійної підготовки майбутніх педагогів з 
фізичної культури не може здійснюватися без наступного зв'язку зі всім 
цінним, що накопичила на всіх етапах свого розвитку теорія фізичної 
культури [2; 6]. 

Використовувати історичний досвід людства у формуванні системи 
знань про фізичну культуру – єдино вірний шлях, який веде до професійної 
письменності, компетентності і утворенню фахівця фізичної культури і 
спорту [4; 7]. Справжнім зберіганням нескороминущих цінностей 
спортивного педагога є теорія, яка ввібрала в себе весь історичний досвід в 
області фізичної культури і спорту. Вона безперервно розвивається і 
збагачується сучасною інформацією, розкриває закономірні зв'язки і 
обумовленості процесів і явищ даної сфери, представляє можливість 
передбачати майбутнє, масштаби якого залежать від рівня і ступеня 
підготовленості фахівця фізичної культури і спорту. Вона створює всі 
необхідні передумови для професійного зростання і вдосконалення 
фахівця, формування і затвердження його престижу, успіхів і 
матеріального благополуччя, що зумовило актуальність даного 
дисертаційного дослідження.   

Формування мети статті: встановити основні тенденції і 
закономірності процесу формування професійної підготовки фахівця 
фізичної культури і спорту на основі еволюції науково-практичних знань. 
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В даний час питання професійної діяльності фахівців з вищою 
освітою набувають особливої актуальності у зв'язку з необхідністю 
підвищення активності на участь в соціальних процесах. Більшість 
утруднень при побудові учбово-виховного процесу пов'язана з низькою 
ефективністю організаційно-методичною діяльністю педагогів [6]. 

Вивчаючи структуру чинника організаційно-управлінської 
діяльності викладача, І.А. Потапов (2000) виділив в ній по значущості 
наступні уміння: уміння організувати спортивну роботу; уміння керувати і 
контролювати процес фізичної підготовки; уміння керувати будівництвом і 
ремонтом спортивних споруд. 

Аналіз організаційно-управлінських утруднень в професійній 
діяльності викладача можливо, на наш погляд, здійснити шляхом фіксації 
масиву слабо рефлекторних і недостатньо організаторських дій, що 
реалізовуються, а також на основі вивчення Роботи викладачів з 
малопродуктивним рівнем діяльності. 

В.Н. Толмачьов (1998), характеризуючи цей тип організатора як 
індиферентної взаємодії, виділяє також його властивості: шаблонний стиль 
роботи, орієнтованість на особистісні інтереси, формальний авторитет, 
імпульсні або інертні рішення. 

В.Л Маріщук [10], розглядає умови і чинники, здатні забезпечити 
вищий рівень досягнення в якій-небудь області діяльності людини: 
гуманістичні ціннісні орієнтації в праці керівника, розвинені вольові якості 
в професійній діяльності – уміння планувати, усвідомлено застосовувати 
прийоми подолання утруднень в професійній діяльності, розуміння власної 
ролі в досягненні мети, уміння управляти емоціями, усвідомлення 
значущості «внутрішнього» професійного розвитку. 

Уміння фахівця фізичної культури компетентне вирішувати 
професійні завдання і кваліфіковано здійснювати професійну діяльність 
детерміновано прагненням до самовдосконалення, організаційно-
методичного і змістовноно-технологичного забезпечення особового і 
професійного зростання. Це вимагає застосування в професійній діяльності 
сучасних педагогічних технологій, внутрішнього «бачення» образу 
конкретної фізкультурно-оздоровчої системи. 

Труднощі, що зустрічаються в практиці початкуючих педагогів, 
свідчать про нездатність їх до моделювання своєї професійної діяльності; 
недостатності необхідного досвіду поєднання управління, соупровліния і 
самоврядування процесом оволодіння професією; неоднозначності 
взаємозв'язку і взаємопереходу процесу і результату освоєння професійної 
компетентності у фазу її прикладного практичного застосування [1]. 

Педагогічні технології формування професійних навиків і умінь 
фахівця фізичної культури є сукупністю способів моделювання, здійснення 
і аналізів результатів діяльності. Параметрами професійних навиків і умінь 
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фахівця є система послідовно здійснюваних дій за рішенням професійних 
завдань, заснованих на синтезі теоретичних і практичних знань. 

Для встановлення структури професійної успішності, на наш погляд, 
необхідно визначити сукупність умов, що забезпечують ефективну 
професійну діяльність. В цьому випадку, доцільне застосування аналізу 
чинника, що дозволяє виявити структуру досліджуваного уміння. 
Структура чинника професійної успішності дозволить виявити узагальнені 
чинники і кількісно-якісні величини, що відображають тимчасову складову 
для вдосконалення тих або інших сторін професійної діяльності. 

Диференціація рівня продуктивності діяльності фахівців фізичної 
культури дозволяє намітити теоретико-методичні напрями до 
встановлення їх професійної цілісності. Всебічне вивчення генезису і 
сучасного стану проблеми професійної успішності забезпечує аналіз, що 
склався парадигми її викладу.  

Змістовний опис процесу професійної діяльності фахівців фізичної 
культури, її формалізація і розробка моделі діяльності направлений на 
оптимізацію професіоналізму. Модель, алгоритм і технологія здійснення 
професійної діяльності фахівців фізичної культури виступають критеріями 
її ефективності. 

Л.П. Матвєєв, С.Б. Мірошників (1991) розробили, на наш погляд, 
найбільш загальне вимоги до педагога по фізичній культурі:  

 відповідати за виконання учбової програми, оволодіння 
необхідними знаннями, що вчаться, уміннями і навиками на уроках 
фізичної культури, виконання ними фізичних вправ в домашніх умовах, 
проведення фізкультурно-оздоровчої роботи в режимі учбового дня; 

 забезпечувати на уроках і позакласних заняттях по фізичній 
культурі дотримання санітарно-гігієнічних вимог і заходів, застережливих 
травми і нещасні випадки, систематично давати домашні завдання і 
здійснювати контроль за їх виконанням; 

 вести облік фізичної підготовленості учнів, їх знань по гігієні 
занять фізичними вправами, наданню першої медичної допомоги, 
використанню засобів, сприяючих підтримці працездатності організму; 

 організувати внутрішньошкільні змагання і фізкультурні свята, 
проводити підготовку учнів до позашкільних змагань; 

 здійснювати облік тих, що не уміють плавати і організовувати 
їх навчання; 

 проводити роботу з батьками, надавати їм консультацію 
допомога в питаннях організації фізичного виховання дітей будинку, 
проводити методичну роботу з вихователями груп продовженого дня. 

Висновок: У сучасний період у зв’язку з складністю феномена 
фізичної культури є різні підходи до виявлення її суті, компонентного 
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складу. Найбільш плідні з підходів пов’язують розгляд фізичної культури з 
діяльністю, направленою на фізичне вдосконалення з сукупністю 
інтелектуального, соціально-психологічного, рухового компонентів, а 
також з системою потреб, здібностей, діяльності, відносин і інститутів, що 
базуються на розвитку фізичних якостей, з формами її організації – 
фізичним вихованням, спортом, фізичною рекреацією, руховою 
реабілітацією, з базовою фізичною культурою, спортом, професійно-
прикладною, оздоровчо-реабілітаційною, рекреаційною, фоновими видами 
фізичної культури. 
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